Drivsåtskoven

Ren Skarresø
Krible Krable Broen
Naturrummet

7-ÅRS PLAN FOR JYDERUP
2021-2028

1. UDGAVE 2022
JYDERUP FONDEN

OPDRAGSGIVER
JYDERUP FONDEN
Adresse: 			
Drivsåtvej 20
			4450 Jyderup
CVR-nummer:		
37806544
Mail:			bestyrelsen@jyderupfonden.dk
Web:
https://jyderupfonden.dk

Kontaktperson:		
Michella Schack
			Projektleder, Jyderup Fonden
Mail: 			projektleder@jyderupfonden.dk
Tlf: 			
+45 51 55 54 99

HOVEDRÅDGIVER
NORRØN A/S
Adresse: 			
Tagensvej 85F, 1 tv
			2200 København N
CVR-nummer:		
35814981
Tlf: 			
+45 50 57 87 27
Mail: 			info@norroen.dk
Web: 			www.norroen.dk

Kontaktperson:		
Marco Berenthz,
			partner, arkitekt MAA
Mail: 			marco@norroen.dk
Tlf: 			
+45 23 43 18 03

1 / 25

INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD & LÆSEVEJLEDNING3
7-ÅRS PLANENS GEOGRAFISKE AFGRÆNSNING OG PLANGRUNDLAG4
JYDERUP BY

5

JYDERUP SOM NATURDESTINATION

6

7-ÅRS PLANENS AFGRÆNSNING

7

PLANGRUNDLAGETS RAMMER8
STYRKEPOSITIONER OG POTENTIALER9
STYRKEPOSITIONER

10

POTENTIALER

11

7-ÅRS PLANEN12
KRIBLE KRABLE BROEN VED SKARRESØ

13

REN SKARRESØ

15

DRIVSÅTSKOVEN

17

NATURRUMMET VED SKARRESØ

19

TIDSLINJE21
BÆREDYGTIGHED 23
SLUTORD24

2 / 25

FORORD & LÆSEVEJLEDNING

Jyderup Fonden har med udgangspunkt
i Jyderup Handleplan konkretiseret fire
projekter, som fonden i perioden fra 2021 –
2028 vil arbejde for at realisere.
De fire projekter er beskrevet i denne 7-års
plan, og det er Jyderup Fondens håb, at vi
med en konkret projektplan kan facilitere
relevante samarbejder og sikre lokalt ejer- og
ambassadørskab igennem borgerinddragelse,
så vi sammen kan realisere projekterne og gøre
Jyderup til en bæredygtig grøn destination
værdig til titlen ”Porten til Naturpark Åmosen”.

•

I kapitel 1 introduceres læseren til
7-års planens geografiske afgrænsning og  
plangrundlag.

•

I kapitel 2 sammenfattes 7-års planens
styrkepositioner og udviklingspotentialer.  

•

I kapitel 3 præsenteres Jyderup Fondens
fire projektindsatser, herunder nuværende status og forslag til næste skridt.

Foruden 7-års planen har fonden fået
udarbejdet en forundersøgelse, der udgør
et katalog af relevant viden, som fonden kan
bruge, når fonden udarbejder ansøgninger
til finansiering af aktiviteter og fysiske
investeringer i forbindelse med projekterne.
Forundersøgelsen udgør et A3-katalog på
70 sider, som vil fungere som et internt
fondsansøgnings-værktøj. Forundersøgelsen
kan fremsendes på opfordring.
Henholdsvis Forundersøgelsen og 7-års planen
er udarbejdet med finansiel støtte fra Holbæk
Kommune, og med sparring fra Jyderup
Erhvervsforening, Jyderups Fremtid, Jyderup
Lokalforum, Naturpark Åmosen og den lokale
aktionsgruppe.
Med ønske om et godt samarbejde
Jyderup Fonden
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7-ÅRS PLANENS GEOGRAFISKE AFGRÆNSNING
OG PLANGRUNDLAG

JYDERUP BY

EN AKTIV BY I NATUREN
Jyderup er en lille by med 4.300 indbyggere og ligger i Nordvestsjælland i Holbæk kommune som
har et samlet areal på 578 km2. Jyderup er smukt placeret ud til Skarresø, omgivet af store skove
og med gode rekreative stiforbindelser og en velfungerende infrastruktur. Infrastrukturen gør
det let og overskueligt at nå Jyderup og opleve naturen, kulturen og det storslåede landskab. Det
danner grundlag for et stigende antal besøgende, der ankommer til fods, på cykel, i bil eller med
tog. En god infrastruktur er et vigtigt grundlag for at kunne udvikle Jyderup som en bæredygtig
grøn destination.

Vandrerhjem og
campingplads
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JYDERUP SOM NATURDESTINATION

EN DEL AF EN STØRRE NATURFORTÆLLING
Jyderup er lokaliseret mellem Geopark Odsherred og Naturpark Åmosen. Disse områder åbner
et stort mulighedsrum for, at Jyderup kan indskrive sig som en attraktiv naturdestination i den
større fortælling om Nordvestsjællands storslåede geologiske , natur-, kultur- og landskabelige
værdier. Jyderup tilbyder allerede i dag en række rekreative oplevelsesudbud med bl.a. Skarresø
rundt, istidsruten m.fl. og vil med etablering af det kommende naturrum repræsentere porten
til Naturpark Åmosen.

GEOPARK
ODSHERRED

JYDERUP

NATURPARK
ÅMOSEN
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7-ÅRS PLANENS AFGRÆNSNING

DEN GRØNNE KILE
7-års planen er fysisk afgrænset til området kaldet “Den Grønne Kile”, der strækker sig fra Sølyst
til den tidligere Skarresø Camping. Aksen rummer en unik sammensætning af kultur, landskab og
natur og kan i forlængelse af den fremtidige udvikling forstærke Jyderups identitet og løfte området som en bæredygtig naturdestination. 7-års planens indsatser er beliggende i et naturskønt
og attraktivt område, som er omfattet af en række planlovsmæssige udpegninger og restriktioner. Det vil derfor være vigtigt, at de fremtidige udviklingstiltag afstemmes i forhold til gældende
plangrundlag. Matrikel 26a, 26d, 26e og 26f og 1b er ejet af Holbæk kommune. Matrikel 1ø er ejet
af Jesper Jørgensen Holding ApS.

Drivsåtskoven

1b

1ø

Oprensning af Skarresø

Krible Krable Broen

26e

26d
26f

Naturrummet
26a
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PLANGRUNDLAGETS RAMMER

PLANLOVSMÆSSIGE UDPEGNINGER OG RESTRIKTIONER
Området indeholder §3 beskyttet sø, mose og engarealer, som er del af et Natura-2000 område.
Endvidere er området omfattet af naturbeskyttelseslovens søbeskyttelseslinje på 150 meter og
skovbyggelinje på 300 meter.
Området omkring Broen og Naturrummet, herunder matrikel 26a, 26d, 26e og 26f er omfattet
af lokalplan nr. 11.21: ‘Naturområde ved Skarresø’. Matirkel 1b og 1ø er omfattet af lokalplan nr.
50-61: ‘Drivsåtskoven, Sølyst og Lerchehuset’. Området kan anvendes til rekreative formål, og
planlægningen skal have til formål at fremme og understøtte de reakreative, ferie- og fritidsformål
i området.
FREDNINGER
- 1:20.000
FREDSSKOV
FUGLEBESKYTTELSESOMRÅDER
HABITATOMRÅDER
SØBEKYTTELSESLINJE
SKOVBYGGELINJE
BESKYTTEDE NATURTYPER
FREDEDE FORTIDSMINDER
FREDEDE OMRÅDER
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STYRKEPOSITIONER OG POTENTIALER
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STYRKEPOSITIONER

STORE NATUROPLEVELSER
Jyderup ligger centralt i skønne naturomgivelser - midt mellem Naturpark Åmosen og Geopark
Odsherred. Færdes man i Jyderup, har man rig mulighed for at opleve naturen, herunder at
besøge Skarresø og få et glimt af havørnene, som yngler i området. Man kan gå, løbe eller cykle
langs ruter som Skarresø rundt, Istidsruten, Jyderupstien eller Skovejen og opleve de omkringliggende naturarealer. 7-års planens delprojekter kan skabe bedre adgang til naturen og udbrede
mulighedsrummet for at opleve naturen på forskellige måder.

LEVENDE KULTUR
Jyderup har mange historiske og levende kulturudbud. Den historiske bymidte som stationsby
med de smukke gamle bygninger og det charmerende, rolige tempo er en styrkeposition, der
adskiller byen fra andre destinationer. Kulturen bidrager til at skabe en helt særlig identitet for
Jyderup, som har potentiale til at fremhæves yderligere. Kulturudbuddet støtter op om projekterne i kraft af, at det øger den totale mængde af oplevelser i området og bidrager til at fastholde
besøgende i længere perioder ad gangen og tiltrækker nye tilflyttere til området.

ET STÆRKT FORENINGSLIV OG AKTIVE ILDSJÆLE
Jyderup har en stor styrke i kraft af de mange foreninger og ildsjæle, som bidrager til byens
udvikling. Lokale borgerdrevne foreninger såsom sports- og idrætsforeninger, Jyderups Fremtid,
Lokalforum, Jyderups Erhvervsforening, Jyderup Fonden og de mange lokale erhvervsaktører
udgør en stor ressource som 7-års planen og Jyderup Fonden kan drage nytte af. Med et fælles
bidrag kan man få nye projekter sat i gang og samtidig sikre, at de lever op til interessenternes
ønsker og behov.
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POTENTIALER

SKAB NATUROPLEVELSER OG BÆREDYGTIGE LØSNINGER
Forundersøgelsens analyser og empiri viser, at naturturismen ikke kun udgør det største gæstesegment, men også det største indtjeningspotentiale. I 2019 brugte danske naturturister 67.542
mio. kr. på “kyst- og naturturisme”. Sammenlignet med tallene for storbyturister på 35.976 mio.
kr. er tallet altså næsten dobbelt så stort. Ved at fokusere på at skabe et større naturrelateret
oplevelsesudbud kan man udnytte Jyderups potentiale for at blive en attraktiv naturdestination.

SKAB EN STÆRK IDENTITET & FORMIDLING
På workshoppen afholdt i december 2021 har borgerne og erhvervslivet i Jyderup efterspurgt en
stærk og klar identitet for Jyderup som samlet naturdestination. Det kræver dels en række indsatser, der skaber fælles retning for de forskellige aktører i området, og dels en bedre formidling.
Jf. forundersøgelsen mener danske turister, at “bedre formidling om oplevelsesmuligheder” er
den  vigtigste indsats, der kan gøre ferieoplevelsen bedre. Formidlingsindsatser kunne f.eks. udmønte sig i form af digital markedsføring, udarbejdelse af en identitet, bedre skiltning og et
strategisk samarbejde.

SKAB TILGÆNGELIGHED OG OPLEVELSESUDBUD
For at tiltrække gæster til Jyderup bør man fokusere på at skabe faciliteter og oplevelser, der kan
berige og iscenesætte naturoplevelser. Jyderup kan med fordel også tilstræbe at skabe bedre
vilkår for byens foreninger og bedre information om oplevelser i området. For at skabe grundlag
for sæsonforlængelse er det vigtigt at fokusere på at skabe nye oplevelsesudbud, som også kan
nydes, når vejret og årstiden er mindre fordelagtig.

7-ÅRS PLANEN
DE FIRE DELPROJEKTER

1

KRIBLE KRABLE BROEN VED SKARRESØ

INTRODUKTION TIL PROJEKT
Naturpark Åmosen og Jyderup Fonden er gået sammen om at realisere en restaurering af den
eksisterende bro ved den gamle campingplads (etape 1) og udvidelse af broen med gangbro
og fugleskjul (etape 2).  På kort sigt er der tale om at skabe en formidlings- og observationsplatform med mulighed for krible krable aktiviteter og med sikker adgang for alle aldre og alle
brugergrupper. Broen vil være en del af "Porten til Naturpark Åmosen". På lang sigt vil broen
bliveren observationsplatform, hvorfra oprensningen af Skarresø kan følges. Broen vil blive en
del af Naturrumet, hvor redskaber og viden kan indhentes og tages med ud på broen til læring
og leg. Broen er udformet, så den på sigt kan anvendes som sommer- og vinterbadebro. Broen
øger med andre ord komforten og tilgængeligheden til søen.
TILGÆNGELIGHED OG OPLEVELSESVÆRDI
“Det hele startede med en bro” vil i forlængelse af oprensningen af Skarresø til badesø skabe en
ny og attraktiv naturoplevelse. Badebroen vil skabe øget komfort og tilgængelighed til søen,samt
mulighed for at benytte søen til et langt større udvalg af aktiviteter, som har potentiale til at øge
den samlede attraktionsværdi for området som helhed.
NATURTURISME
Ved at skabe bedre adgang til naturen tilgodeser projektet det voksende segment af turister,
som anser naturoplevelser for værende det primære rejseformål. En badebro vil kunne bidrage
til at tiltrække flere naturturister og styrke Jyderups samlede identitet som naturdestination.  
HELÅRLIGT SOCIALT SAMLINGSPUNKT
Foruden at kunne tiltrække flere gæster til området har badebroen potentiale til at skabe stor
værdi for Jyderups lokale borgere og foreninger som nyt mødested i byen. Vinterbadning og
lignende aktiviteter, der opstår i forlængelse af badebroen, vil desuden skabe lettere adgang til
naturen på tværs af året.
KONTAKTOPLYSNINGER
Naturpark Åmosen (etape 1) v. Anders Søgaard Petersen
Jyderup Fonden (etape 2) v. Michella Schack
TAK TIL
Istidsruten (Nordea Fonden), Naturpark Åmosen (Nye Veje), Jyderups Fremtid, Holbæk Kommune, Region Sjælland og LAG Midt-Nordvestsjælland (Udvikling i mindre byer).
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STØTTE INDSAMLET
I alt: 712.225 kr.
391.950 kr. (Istidsruten), 25.000 kr. (Jyderups Fremtid), 295.275 kr. (Holbæk Kommune)
TIDSLINJE
Naturpark Åmosen og Jyderup Fonden indledte i efteråret 2021 et samarbejde omkring realiseringen af 1) at få restaureret den eksisterende bro og 2) at finansiere en tilbygning med fugleskjul. Samarbejdet blev startskuddet til fortællingen om, at det hele startede med en bro, hvilket
resulterede i, at Jyderup Fonden i samarbejde med kommunen fik finansieret i udvikingen til
denne 7-års plan.
•
•
•
•
•
•
•

2021, 4. kvartal:
2021, 4. kvartal:
2022, 1. kvartal:
2022, 1. kvartal:
2022, 3. kvartal:
2022, 4. kvartal:
2022, Efterårsferien:

Finansiering til etape 1 og etape 2 er på plads
Etape 1 restaureringen påbegyndes
Etape 1 færdig, genåbningsfest/lancering af 7-års planen i uge 8
Indhentelse af tilladelse til etape 2
Etape 2 tilbygning med fugleskjul påbegyndes
Krible Krable Broen er færdig
Åbning af Krible Krable Broen og de første aktiviteter annonceres

BILLEDE SKIFTES
TIL DEN RIGTIGE
BADEBRO

Foto: Nbc Marine
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2

REN SKARRESØ

INTRODUKTION TIL PROJEKT
Borgere, gæster og foreningslivet i Jyderup drømmer om at få renset Skarresø op, så søen igen
kan bruges til aktiviteter og badning. Projektet er på de sociale medier døbt #RenSkarresø.
De mange alger i søen giver ofte anledning til spørgsmål om forurening eller bemærkninger om
lugtgener. Det skal der gøres noget ved! Ved at rense søen op skabes et bedre og sundere naturmiljø i og ved søen, og projektet sikrer mulighed for at benytte søen til et langt større udvalg af
aktiviteter som bl.a. vandsport. Projektet er i sin startfase, og inden en oprensningsproces kan
igangsættes, er man nødt til at undersøge muligheder og metoder samt at finde investorer i
projektet. Processen kan følges på Jyderupfonden.dk
TILGÆNGELIGHED OG OPLEVELSESVÆRDI
“Ren Skarresø” vil, i forlængelse af restaureringen af badebroen, skabe en ny og væsentlig naturattraktion. Skarresøen vil skabe øget komfort og tilgængelighed til naturen. Projektet sikrer
mulighed for at benytte søen til et langt større udvalg af aktiviteter.
NATURTURISME
En ny vandsportsdestination vil tilgodese det voksende gæstesegment af naturturister i Danmark. Undersøgelser foretaget af VisitDenmark viser, at danske turister anser kyst- og naturoplevelser som et af de vigtigste rejseformål. En ren Skarresø vil kunne tiltrække flere naturturister samt styrke servicetilbudene i Jyderup og omegn.
SOCIALT FÆLLESSKAB
Et stort projekt som “Ren Skarresø” vil ikke kun kunne bidrage til at skabe større værdi for områdets lokale og besøgende, men i tilsvarende grad medføre endnu større engagement i borgerdrevne projekter. Hvis projektet lykkes i tilfredsstillende grad, kan det skabe tilskyndelse til at
igangsætte endnu flere borgerdrevne projekter.
METODE
Jyderup Fonden tilstræber ,at projektet skal drives buttom-up og dermed af lokale, så vi sikrer
lokalt ejerskab, ansvar og ambassadørskab. Når dette er sagt, så ligger søen i to kommuner, og
et succesfuldt projekt fordrer derfor et stærkt samarbejde med kommunerne og de relevante
afdelinger.
KONTAKTOPLYSNINGER
Naturpark Åmosen (etape 1) v. Anders Søgaard Petersen.
Jyderup Fonden (etape 2) v. Michella Schack
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TAK TIL
Istidsruten (Nordea Fonden), Naturpark Åmosen (Nye Veje), Jyderups Fremtid, Holbæk Kommune, Region Sjælland og LAG Midt-Nordvestsjælland (Udvikling i mindre byer).
STØTTE INDSAMLET
0 kr.
TIDSLINJE
Jyderup Fonden har været med til at sætte behovet for oprensning af Skarresø på dagsordenen  
både i forbindelse med Jyderup Folkemøde og i forbindelse med Kommunalvalget 2021. I løbet
af 2022 vil arbejde for at få etableret de nødvendige samarbejder, og arbejdet med at bringe
de relevante aktører i spil indledes. Det betyder bl.a. at 2022 vil byde på en række borger- og
interessentmøder. Derudover skal der laves en omfattende fondsstrategi og skabes klarhed over
oprensningsmulighederne og det økonomiske omfang.
•
•
•

2021, 4. kvartal:
2022, 1. - 3. kvartal:
2022, 3. - 4. kvartal:

Foto: Foto:
Jungledragon.com
Camilla Haas

Påbegyndt dialog med kommunen
Udarbejdelse af fondsportefølje
Interessentmøder og borgerinddragelse

Foto: ©Odense Aafart
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Foto: Jungledragon.com

3

DRIVSÅTSKOVEN

INTRODUKTION TIL PROJEKT
I Drivsåtskoven skal der skabes et udendørs multirum til fællesskab på tværs af generationer med
fokus på aktivitet, trivsel og sundhed. Fra Krible Krable Broen kan man se over til Drivsåtskoven,
og det nye udendørs multirum er en del af fortællingen om, at "det hele startede med en bro".  
TILGÆNGELIGHED OG OPLEVELSESVÆRDI
Projektet har potentiale til at udgøre en ny og væsentlig naturattraktion i Jyderup. Drivsåtskoven
kan skabe øget tilgængelighed til naturen til glæde for byens borgere og besøgende. Et større
udbud af muligheder for at opleve naturen   kan løfte områdets samlede attraktionsværdi for
både borgere og besøgende.
NATURTURISME
Projektet tiltaler det voksende gæstesegment af naturturister. Undersøgelser foretaget af Visit
Denmark (jfr. side 19 i Forundersøgelsen) viser, at danske turister anser kyst- og naturoplevelser
som et af de vigtigste rejseformål. Et større udvalg af naturoplevelser vil kunne tiltrække flere
besøgende  og styrke Jyderups  identitet som naturdestination.
SOCIALT SAMLINGSPUNKT
Foruden at kunne tiltrække flere gæster til området har Drivsåtskoven potentiale til at skabe stor
værdi for Jyderups eksisterende og fremtidige borgere som et nyt mødested i byen. Oplevelser
der tiltaler både børn og voksne, er attraktive for børnefamilier, som har interesse i at bosætte
sig i området.
FAKTA
Projektet i Drivsåtskoven var med i Jyderup handleplan og er ligeledes udpeget i lokalplan nr.
50-61: ‘Drivsåtskoven, Sølyst og Lerchehuset’ til at fremme og understøtte de rekreative, ferieog fritidsformål i området. Udfordringen med at realisere projektet består indledningsvist i at
indhente tilladelser til etablering af det udendørs multirum.
KONTAKTOPLYSNINGER
Jyderup Fonden
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STØTTE INDSAMLET
0 kr.
TIDSLINJE
Indledningsvist skal der indhentes de nødvendige tilladelser til at "indrette" Drivsåtskoven.
Grundet Drivsåtskovens placering har det vist sig at være svært at indhente de nødvenidge tilladelser, og der skal derfor indhentes ressourcer til denne proces. Derudover skal vi i dialog med
borgere og interessenter med henblik på behovsafdækning. Vi skal med andre ord i fællesskab
genbesøge den oprindelige vision for Drivsåtskoven - herefter venter en spændende periode
med fondsansøgninger.
•
•
•
•
•

2022, 2. - 3. kvartal:
2022, 2. - 3. kvartal:
2022, 2. - 4. kvartal:
2023, 1.-3. kvartal:
2023, 4. kvartal:

Foto: Kragerup Gods

Indhentelse af tilladelser
Behovsafdækning
Søge fonde
Forventet gennemførelse af entreprise
Åbningsevent

Foto: Rudersdal Kommune
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Foto: OUTdesign, Mikkel Lykke

4

NATURRUMMET VED SKARRESØ

INTRODUKTION TIL PROJEKT
Jyderup er udpeget som Porten til Naturpark Åmosen, og det kommende naturrum bliver et
stort omdrejningspunkt i fortællingen.
TILGÆNGELIGHED OG OPLEVELSESVÆRDI
Projektet har potentiale til at skabe øget tilgængelighed til naturen til glæde for byens borgere
og besøgende. Med naturformidling og forsamlingsaktiviteter som primære funktionsprogrammer kan projektet bidrage til at løfte områdets attraktionsværdi for både borgere og besøgende
samt skabe større forståelse for områdets flora og fauna.
NATURTURISME
Projektet tiltaler det voksende gæstesegment af naturturister. Undersøgelser foretaget af Visit
Denmark (jfr. side 19 i Forundersøgelsen) viser, at danske turister anser kyst- og naturoplevelser
som et af de vigtigste rejseformål. Formidlingen af og tilgængeligheden til naturen er vigtige
bestanddele i den samlede oplevelse.
SOCIALT SAMLINGSPUNKT
Foruden at kunne tiltrække flere gæster til området har Naturrummet potentiale til at skabe
større værdi for Jyderups borgere og besøgende. Oplevelser der tiltaler både børn og voksne, er
attraktive for børnefamilier, som har interesse i at bosætte sig i området.
FAKTA
Det er Holbæk Kommune og Naturpark Åmosen, der har ansvaret for projekteringen af de fysiske rammer og driften af faciliteterne. Men Jyderup Fonden vil arbejde for, at både foreningslivet
og erhvervslivet får gavn af Naturrummet ved at sikre borgerinddragelse. Naturrummet er en
del af fortællingen om, at det hele startede med broen og vil for forenings- erhverslivet og de
besøgende også være den primære servicebygning med inspiration, depotrum, kort, toiletter
m.m. Det er i Naturrummet, at redskaber til leg og læring på Krible Krable Broen skal hentes,
og hvor viden fra kyndige naturvejledere skal give os de bedste forudsætninger for at drage på
opdagelse rundt om Skarresø på naturens præmisser.
KONTAKTOPLYSNINGER
Holbæk Kommune vedr. selve bygningen
Jyderup Fonden vedr. borgerinddragelse og ønsker om anvendelse
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STØTTE INDSAMLET
I alt: 2.200.000 kr.
500.000 kr. (Holbæk Kommune PULO), 1.100.000 kr. (Friluftsrådet), 600.000 kr. (Holbæk Kommune/PULO)
TIDSLINJE
Naturpark Åmosen og Holbæk Kommune står for realiseringen af Naturrummet og dermed finansieringen. Jyderup Fondens eneste aktie i projektet er at sikre, at den lokale vision og de
lokale interesser indtænkes. Derfor vil vi aktivt og løbende afholde en række netværksmøder og
dialogmøder sammen med Naturpark Åmosen.
•

2022:

•
•
•

2022, 1. - 2. kvartal:
2022, 2. kvartal:
2022, 4. kvartal:

Kommunen og Naturpark Åmosen arbejder på realiseringen og
finansieringen
Møde med foreninger
Møde med serviceaktører
Netværksaktivitet

Visualisering: Norrøn
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TIDSLINJE
7-ÅRS PLAN FOR JYDERUP

TIDSLINJE

7-ÅRS PLAN FOR JYDERUP
KALENDER

1 JAN

INDSATSOMRÅDER

BRO VED SKARRESØ

2022

2024

2023

Krible Krable Broen

Skarresø Rundt - et løb til

(etape 1 og 2) færdige

fordel for realisering af 7-års
planen (årligt)

Afklaring og fundraising

Fundraising

Projektering

Realisering

Fundraising

Fundraising

Oprensning

OPRENSNING AF SKARRESØ

DRIVSÅTSKOVEN

NATURRUMMET VED SKARRESØ

OVERNATNING VED PORTEN
TIL NATURPARK ÅMOSEN
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Realisering - forventeligt

31 DEC

2025

2026

2027

2028

Denne tidsplan er vejledende og vil blive opdateret årligt sammen
med de enkelte projekter. Det betyder, at version 2 udkommer i
februar 2023.
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BÆREDYGTIGHED

7-års planen tilstræber at bidrage til den bæredygtige udvikling gennem et stærkt fokus på FN’s
17 verdensmål. Projekterne tilstræber at bidrage til følgende verdensmål:
MÅL 3: SUNDHED OG TRIVSEL
7-års planen tilstræber at styrke sundhed og trivsel ved at skabe faciliteter og oplevelser, der kan
berige og iscenesætte naturen samt skabe grobund for sociale fælleskaber.
MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST
7-års planen tilstræber at bidrage til den økonomiske vækst i Jyderup ved at skabe mere social
aktivitet og tiltrække flere gæster til området.
MÅL 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
7-års planen tilstræber at skabe grønne offentlige rum, der gør byen mere attraktiv at bebo og
besøge.
MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
7-års planen tilstræber at prioritere anvendelsen af genbrugsmaterialer og sikre, at naturen i de
berørte naturområder ikke beskadiges.
MÅL 14: LIVET I HAVET
Med projektet Ren Skarresø bidrager 7-års planen til at beskytte økosystemet i søen, og bidrage
til skabelsen af rammerne for en fortsat bæredygtig forvaltning.
MÅL 15: LIVET PÅ LAND
7-års planen tilstræber at bidrage til den bæredygtige dagsorden ved at formidle den omkringliggende natur i Jyderup. Det omfatter bl.a. Naturrummet, hvor der kan opstå nye mødesteder
med plads til skoleinddragelse og uddannelse samt informationstavler, der beskriver naturen og
økosystemet.
MÅL 16: FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER
7-årsplanen tilstræber at fremme et lokalt inkluderede samfund ved at sikre borgerinddragelse i
udviklingsprocessen samt at skabe flere faciliteter for de lokale foreninger og klubber.
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SLUTORD

Vi håber, at vi med denne 7-års plan har fået synliggjort, hvad Jyderup Fonden i perioden fra
2021-2028 vil arbejde for at realisere, og at Jyderups borgere, interessenter og samarbejdspartnere kan se, hvordan vi ved at samtænke de fire projekter i 7-års planen - under den fælles
fortælling ”Det hele startede med en bro” (projekt nr. 1) - har forsøgt at skabe en fælles retning
og identitet på tværs af projekterne. Vores hensigt med at samle alle fire projekter under samme
fortælling er at vise interesserede investorer, at de med støtte øremærket til et enkelt (del)projekt støtter op om realiseringen af en større fortælling.  
Vi har med 7-års planen ønsket at gøre det tydeligt, at fondens primære formål udover fundraising af midler til projekterne, er at sikre en stærk facilitering af samarbejder mellem alle interessenter og sikre, at Jyderup bliver hørt og inddraget i projektprocesserne. Jyderup skal både
være en fysisk destination, som har spændende tilbud til de besøgende, og men også agere vært
og ambassadør for lokalområdet.
Vi lægger derfor op til et stort lokalt engagement, og vi vil i de kommende år invitere til lokale
samarbejder og arbejdsgrupper, og vi håber, at alle vil bidrage til at gøre 7-års planen til virkelighed.
Jyderup Fonden har ikke udarbejdet 7-års planen som en udførlig drejebog trods anvendelsen
af begrebet ”konkret projektplan”, men 7-års planen fungerer derimod som en status på, hvor
langt vi er med de enkelte projekter. Derfor revideres 7-års planen årligt, så alle projektplaner,
opnåede milepæle, bevillinger fra fonde, indhentede tilladelser og eventuelt nye kontaktpersoner altid er opdaterede. Den nyeste udgave af 7-års planen vil være at finde på vores hjemmeside
www.jyderupfonden.dk
Vi opfordrer alle til at komme med spørgsmål, indsigt eller viden, som kan bidrage til realiseringen af projekterne, til vores projektleder eller bestyrelsen.
Venlig hilsen
Jyderup Fonden
Januar 2022
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