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Vitalisering  af  Ordrup  By  &  Kårup  Skov 

Ideer er udviklet med økonomisk støtte fra Odsherred 
Kommunes Projekt- og udviklingspulje for 
Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere ( SOL ). 

Formålet med Projekt- og udviklingspuljen er at 
igangsætte konkrete projekter, som kan fastholde og 
udvikle Odsherred som attraktiv fritids- og 
sommerhuskommune. 

Vi håber at vi med udviklingen af MOL-projektet, Motions-, 
Oplevelses- og Læringsmiljøer, kan bidrage til at gøre 
Odsherred til en attraktiv fritids- og sommerhuskommune 
til glæde og gavn for fritidsborgere, fastboende borgere, 
Institutioner og kommunens erhvervsdrivende. 

Igennem en række møder og workshops har 
repræsentanter fra en række foreninger, organisationer og 
institutioner i Odsherred udviklet en samlet helhedsplan og 
en vision, der rummer to hovedideer. 

Den første hoved-ide er om udviklingen af aktivitetsmiljøer 
i Næsskoven og Kårup Skov. 
Den anden hoved-ide er om udviklingen af et Natur- og 
kulturcenter i Ordrup By med en mindre dagligvarebutik 
tilknyttet. 

Deltagere i møder og workshops om MOL-Projekt : 

Ordrup Landsby GF 
GF Baunen - Ordrup Bylaug 

GF Kårup Skov og Ordrup Næs  
GF Lindegården - GF Ordruplund 

Ordrup Næs Sejl og Motorbådsklub 
Næsgårdens GF - Ordrup Strand GF 

 Lokalråd 4540 - Odsherred Kommune 
Istidsruten - Naturstyrelsen Vestsjælland 

Geopark Odsherred - Herluf Landskab og Leg. 

Kontaktperson :  Formand for VOKS / www.kaarupskov.dk 
Kirsten V. Møller - Voks@kaarupskov.dk 
Formand for GF Kårup Skov og Ordrup Næs 

CVR Nr. : 37 93 86 96 

Denne pjece er opsat og fremstillet af Bjarne K. Andersen  
udfra den originale Projektmappe. - rev. 05.04.2017

VISIONER FOR FREMTIDEN 

Indgang til NÆSSKOVEN

Støt op om vores frivillige arbejde 
www.kaarupskov.dk 

Bliv medlem af foreningen VOKS  
Send mail til  : Voks@kaarupskov.dk    

Indtast venligst i Emnefelt : 
 MEDLEM PRIVAT  eller  MEDLEM FORENING 

 Navn - Adresse - Post nr. - By - Tlf.  &  Mail adr.   
Personligt medlemsskab koster 50 kr. / År 
Forenings medlemsskab koster 200 kr. / År 

Konto Danske Bank : 9570 - 12002947

RYDNINGEN 
FORMIDLINGSCENTER Miljøer forventet færdiggjort : 

Eventyrdalen  2017 - 2018 
Sletten Juni 2017 
Træningsmiljø 2017 - 2018 

Der søges også i 2017 - 2018 
 midler til flere skovmiljøer.

BEVÆGELSESMILJØ 

At blive og være en 
Sløjfe på 

ISTiD´s RUTEN 



Nær indgangen til Skoven fra Ordrup By fører to stier ind i et 
Dal-lignende område med skrænter.

Dalen er mørk og danner et mini eventyrmiljø, som følge af 
stedets særlige “ mystiske “ stemning af bregner, træstubbe 
og knækkede træstammer, indrammet af mørk nåleskov.

På skrænten etableres et kravle og klatre miljø bestående af 
2 opgangsforløb, udført i Robiniastammer og stubbe i 
varierende dimensioner samt store sten og bomme. 

Når man når til platformen , er det tid til at spæne eller rutsje 
ned ad skråningen, væk fra de forunderlige figurer og måske 
vælte sig i det tykke lag af blade i skovbunden.

I kanten af stien placeres en samling af store sten.

Nær disse store sten etableres en fortællehule af pileflet 
med siddestubbe. 


SLETTEN 
Forventes færdigt JUNI 2017 

Midt i Næsskoven overrasker Slettens åbne engareal med 
sine karaktergivende træer.

Her nyder man roen og påtager sig rollen som iagttager af 
dyre- og plantelivet på sletten, for her er rådyrene hyppige 
gæster.

I et af de fritstående træer med høje trækroner på slettens 
sydlige område, monteres et udsigtsdæk ( eller en rede ) på 
stammen, hvorfra man har udkig over sletten. 

En let trappe giver adgang til trædækket i træet.


I modsatte ende af sletten placeres to taifuntovs hængekøjer 
på Rubiniapæle til rolige sanseøjeblikke i solen.

Langs den nordlige kant af sletten placeres ligeledes to 
loungestole nær stien. 

Her kan man i læ nyde roen og naturen i solen.

Langs stien mod vest i Næsskoven finder man et 
træningsmiljø til grundøvelser på løbe og cykelturen - eller 
til træning på vejen til stranden.

Træningsmiljøet består af lave og høje bomme i robinia, 
ribber og armgangselementer i robinia og rustfrit stål samt 
en plint til træning og ophold.


TRÆNINGSMILJØ 
Forventes færdigt 2017 - 2018 

EVENTYRDAL 
Forventes færdigt 2017 - 2018


