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Denne projektmappe er udviklet med økonomisk støtte fra Odsherreds Kommunes
Projekt- og udviklingspulje for Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere.
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-projektets foreslåede Motions- , Oplevelses- og
Læringsmiljøer kan bidrage til at gøre Odsherred til en attraktiv fritids – og
sommerhuskommune til glæde og gavn for fritidsborgere, fasteboende borgere 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 hovedidé om udviklingen af aktivitetsmiljøer i
Næsskoven og Kårup Skov er konkretiseret i denne projektmappe. Den anden hovedidé
om udviklingen af et natur – og kulturcenter i Ordrup By er skitseret, men kan for tiden ikke
konkretiseres da det forudsætter afklaring af ejerforholdet for tre centrale bygninger i
Ordrup By. Denne del af det samlede projekt må derfor vente, til dette er afklaret.
Deltagere i møder og workshops om MOL-projektet kommer fra følgende organisationer,
institutioner og foreninger:
Grundejerforeningen Baunen
Grundejerforeningen Kårup Skov og Ordrup Næs
Grundejerforeningen Lindegården
Grundejerforeningen Ordruplund
Næsgårdens Grundejerforening
Ordrup Strand Grundejerforening
Ordrup Landsby Grundejerforening
Præmiegrunde Grundejerforening
Ordrup Bylaug
Ordrup Sejl – og Bådlaug
Lokalråd 4540
Odsherreds Kommune
Naturstyrelsen Vestsjælland
Geopark Odsherred
Herluf Landskab og Leg
Kontaktperson:
Kirsten Møller,
Formand for Grundejerforeningen Kårup Skov og Ordrup Næs
www.kaarupskovogordrupnaes
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I N DLEDNI NG
I Odsherred Kommunes Visions- og udviklingsplan 2025 beskrives, hvordan Odsherreds
stedbundne potentialer kan gøres til drivkraft for udvikling og livskvalitet.
I den sammenhæng spiller Geopark Odsherred, der blev en realitet i 2014, en central rolle
i Odsherred Kommunes strategi for at skabe en stærk profil i offentligheden og udpege
fokuspunkter for kommunens fortsatte erhvervsudvikling, sammenfattet i fire fokuspunkter:
landskabet, kulturhistorien, kunsten og fødevarerne.
En delstrategi for kommunen er et nyt og styrket samarbejde mellem Odsherreds
sommerhusejere/ fritidsborgere og de fastboende og deres foreninger. Det sker i
erkendelsen af, at der er langt flere sommerhusgæster end fastboende i Odsherred, og at
sommerhusejerne udgør et uudnyttet potentiale for nyudvikling af de mange små
fritidssamfund og landsbyer langs Odsherreds kyster.
Ordrup by et eksempel på et samfund med relativt få fastboende og mange fritidsborgere. Her er gode muligheder for at nytænke livet i byen og den nærliggende skov,
til gavn for byens erhvervsdrivende, de fastboende og de mere end 2000 sommerhusgæster, der bor i nærområdet, foruden kommunens skoler og daginstitutioner.
Repræsentanter fra grundejerforeninger i og omkring Ordrup by og Kårup Skov, Ordrup
Bylaug, Ordrup Sejl- og Bådlaug, Naturstyrelsen og Odsherred Kommune har sammen
drøftet visionen om at udvikle Odsherred som en attraktiv fritids- og sommerhuskommune,
med Kårup skov og Ordrup by som omdrejningspunkt.
Det er arbejdsgruppens forslag at etablere motionsruter og lege- og lærerum i skoven
og dens nærområde, at fremme den grønne mobilitet i hele området og skabe et sted,
hvor det er muligt at lære om stedets natur og kultur. Det skal være berigende at vandre,
løbe, lege og cykle i området, og der skal være knyttet natur - og kulturoplevelser hertil
for alle aldersgrupper.
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O R D R U P B Y I GEOPAR K ODS HER R ED
For omkring 17.000 år siden dannede istidens gletsjere et kompleks af randmoræner i Odsherred.
Det var bl.a. Ordrup Næs og Vejrhøjbuen. For 7.000 år siden formede smeltevandet en lille slette
mellem de to nævnte randmoræner. På denne slette ligger Ordrup by for foden af
randmorænerne. Bevæger man sig op på Åsvej, får man vuet over Lammefjorden og
Nexeløbugten. Herved bliver Ordrup et naturligt besøgspunkt i det, der er Geopark Odsherred.
Ordrup by er en udflytterlandsby, hvilket stadig præger landsbyen. Der er gadekæret, der var
allemands eje, og der hvor det sociale liv udspillede sig. Gårdene ligger der stadig, mere eller
mindre ombyggede. Det sociale liv udspiller sig stadig ved gadekæret. Derudover findes den
tidligere vandmølle, og den senere hollandsk Vejrmølle (Ordrup mølle) endnu i Ordrup. Så den
gamle landsby før udskiftningen er værd at udforske i Ordrup.
Oprindeligt lå landskabet omkring byen øde og helt åbent, ud mod Nekselø – og Sejerø bugt.
Dette åbne landskab, med sine mægtige bakker og flader samt det helt specielle lys, har helt
tilbage til Guldalderen inspireret flere malere, bl.a. Lundbye.
I 1930 søgte en række kunstnere til området omkring Ordrup/Kårup. Der opstod her en tæt
kunstnerkoloni, siden kendt som Odsherredsmalerne, bestående af kendte navne som Kaj Ejstrup,
Victor Brockdorff, Viggo Rørup, Ellen Krause – og med Karl Bovin som en central figur. Området
huser stadig kunstnere, som med åbne ateliers og værksteder kan besøges i pinsen, på Odsherreds
kunstdage. På Kunstmuseet i Asnæs kan ses malerier, som igennem tider skildrer det enestående
landskab.
Fra Baunehøj bag gadekæret var der fri udsigt horisonten rundt. Beplantningen af de sandede
jorder som smeltevandssletten udgjorde begyndte først omkring 1900. Den egentlige skovrejsning
af Næsskov og Kårup skov tog fart i 30’erne og 40’erne. Det var også på denne tid, at de første
sommerhuse kom til.
Fra flere højdepunkter kan man i dag, på cykelturen ad Åsvej eller på vandreturen til Vejrhøj, se
ned over den tørlagte Lammefjord, der med sin næringsrige dyndjord er et udbytteligt
dyrkningsområde, populært kaldt ’Odsherreds spisekammer’. Smagen fra Lammefjorden kan
købes hos lokale gårdbutikker eller opnås på nogle af restauranterne i området.
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SI G N A L E MENT AF OR DR UP BY
I 1960’erne tager udstykningen af de magre jorder til sommerhusgrunde for alvor fart. Det gamle
bondeland forvandles til sommerhusland, og en ny økonomi indtræder. Den er baseret på feriegæster,
det vil sige sæsonbetonet serviceerhverv og detailhandel, og på sin vis lige så lunefuld som
landbrugserhvervet.
I 1990 er Ordrup by næsten lukket ned. Købmanden ved gadekæret er lukket. Den kørte lige akkurat
rundt takket være indehaverens stædighed. Den Blå Ged, byens juvel, blev sat til salg. Gadekæret var
et uskønt vandhul, og den røde telefonboks var smadret - igen. Samtidig havde en gruppe investorer
lanceret planen om et stort hotelbyggeri i udkanten af Ordrup.
En gruppe fastboende og landliggere går sammen om at forhindre byggeriet, hvilket lykkes. Det fører til
dannelsen af Ordrup Bylaug, som sammen med en ny køber af den gamle købmandsgård - med henblik
på cafédrift, får igangsat en række aktiviteter og får skabt et attraktivt miljø omkring gadekæret. I tæt
samarbejde med kommunen får Bylauget også etableret stier langs Ordrupvej, hastighedsdæmpende
bump og belægningsskift, opsat lyspullerter og udarbejdet en ny lokalplan i 2009, som tager langt større
hensyn til landskabet og miljøet i og omkring byen.
Ordrup by er i dag en lille sommerhusby på kanten af Næsskoven og Kårup skov. Handelslivet bestående
af håndværkere, restauranter, cafeer, grøntsagsudsalg, brødudsalg, bodega og kiosk. I 2014 måtte
byens store mangeårige købmandsforretning desværre lukke. Nu håber byens borgere at en ny, men
mindre dagligvarebutik kan se dagens lys i den nu forladte moderne store bygning, evt. koblet med
andre aktiviteter til glæde for byen faste borgere og fritidsborgerne.
Ordrup Bylaug arrangerer fortsat fælles aktiviteter for byens borgere og laugets medlemmer. Det samme
gør Ordrup Båd-og Sejlklub, der søger at etablere fælles faciliteter på den offentlige Ordrup Strand. Her
er for nylig etableret bl.a. en bådebro og toiletfaciliteter.
Det er typisk risikovillige mennesker med beskedne midler og en idé eller drøm, der står bag byens
servicevirksomheder, og det kræver stædigt arbejde at etablere sig for alvor med de odds et primært
sæsonbetonet kundegrundlag giver.

s.6

ORDRUP BY & KÅRUP SKOV

2 V I SI ONER FOR BYEN
Udvikling i en by som Ordrup kræver ildsjæle og samarbejde mellem lokale, fritidsborgere og kommune.
Hvis byen skal få nyt liv, må stedet genopdages og genopdage sig selv. De oplagte naturlige ressourcer
er landskabet, stranden, skoven, lyset, mørket og råvarerne.
Landskabet: Meget af det oprindelige landskab er gemt i bevoksning. Det kan stadig nydes fra enkelte
pletter, f.eks. Solbakken bag møllen, Rævebjerg, Kallebjerg, Lerbjerg og Rullebjerg, men der kunne
ryddes strategisk mange steder, så det oprindelige landskab dukker frem i udvalgte kig fra fortidshøje og
bakker, som der er rigtig mange af i området.
Stranden: Ordrup strand er en offentlig strand med blåt flag, med parkering og med en bådebro. Ordrup
strand er ideel at søsætte kajakker fra. Der kunne skabes et miljø med klubhus for både og kajakker eller
små fiskerhuse/bådhuse/værksteder og et omklædningshus for vinterbadere (gerne med sauna) bagest på parkeringspladsen i forbindelse med toiletterne. Alternativt kan miljøet placeres i Ordrup by, da
særlige naturbeskyttelsesbestemmelser i dette område kan hindre sådanne instalationer.
Skoven: Er fuld af spændende steder med muligheder for at skabe oplevelses- og legemiljøer samt
motionsstier. Her er mange stier og lysninger som umiddelbart kan bruges til leg, motion og
naturoplevelser.
Lyset: Også traditionen fra Odsherredsmalerne kan videreføres gennem arbejdende værksteder med
galleri og informationer om de mange kunstnere, der har malet netop i dette område. Ikke mindst har
lyset fra havet skabt ideelle forhold for udøvende malere, og bakkerne i Bjergene har været et yndet
motiv.
Mørket: På en klar nat kan man, da der ikke er lysforurening, se mælkevejens bånd med det blotte øje,
noget mange byboere aldrig har set; der kan placeres et eller flere lomme-planetarier på udvalgte højdepunkter, hvorfra nattehimlen med dens stjernebilleder og planeter kan studeres, gerne med astronomikyndige som vejledere.
Råvarer: Med ’Lammefjordens spisekammer’ på den anden side af bakkerne ned mod Fårevejle Kirkeby
er Ordrup et oplagt sted for månedlige eller ugentlige fødevaremarkeder. I sommerhalvåret med faste
ugedage - grøntsager fra det lokale, med vægt på økologiske varer, kød fra græssende dyr på de
fredede overdrev, frisk fisk sejlet ind fra søsiden. Man har lov at drømme. I hvert fald efterspørges frisk fisk
af fritidsborgerne og fisk skal man hente 24 km fra Ordrup i dag – i Rørvig.
Borgerne i og omkring Ordrup by og Kårup skov ønsker at skabe et levende aktivitetssted, med unikke
miljøer til leg, motion, bevægelse og naturformidling integreret i skovens rum og rammer, hvor der er
plads og naturoplevelser.
Formålet er, at få fritidsborgerne til at opholde sig længere i deres fritidsboliger, med øget handel og
mere liv i Ordrup by til følge. Endvidere at tilbyde et nyt, unikt udflugtsmål i Odsherred for de som ynder at
opholde sig i naturen, men som savner tilbud, der tilgodeser hele familiens ønsker og behov.
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VIS I O N 1 : Ak t iv it e t s - o g bevæ gelsesmilj øer i skov en
Ser man på udviklingen inden for kulturtilbud og lege-, bevægelses- og aktivitetsmiljøer i Odsherred, er
det tydeligt, at hele området syd for Sejerøbugten mangler sådanne tilbud. Man skal helt til Asnæs eller
Hørve for at finde naturlegepladser, træningsfaciliteter, idrætspladser o. lign. I Nykøbing Sj. og Rørvig i
det nordlige Odsherred har man renoveret legepladsen i Egeparken, og parken bag Sundhedscentret er
omdannet til fælles aktivitetsmiljø for alle generationer. Det tiltrækker mange besøgende, særlig i
sommerhalvåret.
Skovene i Odsherred har meget at tilbyde, men også her er det især skovene omkring Nykøbing og
Rørvig samt Høve skov og Grevinge skove, man kender.
Kårup skov er ikke særlig kendt og det på trods af, at den er ganske forskellig fra de andre skove, der
ligger i mere flade terræner. Denne kuperede skov tæt på byen og bjergene har noget helt andet at
tilbyde. Kobles dette med udviklingen af aktivitetsmiljøer, læringsmuligheder og legeaktiviteter også tæt
på Ordrup by, vil mange fritidsborgeres kunne få glæde af nye samværsformer i Kårup Skov og Ordrup
by for hele familien.
De omkringboende fritidsborgere og fastboende har direkte adgang til skoven ad eksisterende stier,
mens andre borgere og besøgende kan parkere deres bil eller cykel midt i Ordrup by, forsyne sig hos det
lokale handelsliv, og gå eller cykle direkte ind i skoven, for at opleve den unikke natur og mange
aktivitets muligheder.

V I SI O N 2 : o r d r u p by, et nat ur- og kult urc ent er
Ordrup By – et naturcenter: Et naturcenter op til skoven, midt i byen, tæt på stranden, fyldt med
aktiviteter, kunne være bindeleddet mellem by, skov og strand og tiltrække gæster året rundt
-børnefamilier, børnehaver, skoler, feriekolonier, motionister etc. Den store ledige købmandsbygning eller
2 nabobygninger ved indgangen til skoven placeret midt i byen kunne gøres til centrum for mange nye
initiativer. Der vil være plads til en dagligvarebutik koblet til et aktivitetscenter med klatrevæg på den
store facade.
Centeret kunne indgå som en formidlingsenhed og aktivitetssted i Geopark Odsherred.
Kajakroere, løbere, cyklister og andre motionister kunne modtage undervisning og træning. Centeret
kunne fungere som cykelpits og ’hotel’ for de mange løse kajakker, der ellers ligger langs strandene. Her
kunne løbende formidles viden om naturen i området, både om skoven, men også om de mange
geologiske forekomster, som er helt synlige og let tilgængelige i området.
Driften af et naturcenter i Ordrup by kunne ske i et samarbejde med erhvervslivet i Ordrup by, egnens
skoler, lejrskoler og institutioner. Naturvejledere, kunstnere, sportsinstruktører og andre ildsjæle kunne afholde forskellige aktiviteter i løbet af året og iværksætte en lang række aktiviteter i skov og på strand.
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FRITIDSHUSE
ORDRUP BY
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KÅRUP SKOV

SI G N A L E MENT AF KÅR UP S KOV
Kårup skov, i daglig tale en fællesbetegnelse for Næsskov og Kårup skov, dækker et
samlet areal på 167 ha. Næsskov, der støder direkte op til Ordrup by, ligger vest for
Vindekilde Strandvej ud mod Nekseløbugten. Kårup skov ligger øst for Vindekilde
Strandvej og udgør en del af Bjergene.
Topografisk og udtryksmæssigt er de to skove meget forskellige - den ene mild og mystisk,
den anden dramatisk.
Næsskoven ligger i et næsten fladt terræn, med en gammel strandvold på nordsiden op
mod sommerhusudstykningen Fladen og en høj lang skrænt lige inden for indgangen ved
Præstekrogen. Skoven rummer mange forskellige skovtyper i større og mindre
beplantninger: karakteristiske åbne områder med skovfyr og østrigsk fyr, mindre partier
med birk, bøg, lærk og eg, tætte beplantninger med rødgran, normansgran og skovfyr.
De ældste træer, store, krogede skovfyrre, daterer sig tilbage til skovrejsningens
begyndelse i 1894. Midt i skoven ligger en åben græsslette hvor rådyr ynder at græsse.
Den noget større Kårup skov ligger i kanten af Bjergene i et stærkt kuperet terræn med
stejle skrænter og dybe kløfter, bakkekamme og bakketoppe kronet med gravhøje.
Skovmæssigt er Kårup mere varieret og blandet end Næsskov. Det er overvejende en
løvfældende skov med store partier bøg og eg og mindre partier ahorn. De ældste træer
er slanke ege, som er plantet i 1922. På kanten af Kårup skov finder man en
højtbeliggende rydning med shelterplads og panoramaudsigt ud over Rævebjergene og
Nekselø bugt.
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Sejrøbugten

Ordrup næs

ORDRUP STRAND

D E N Æ R E O MG I V E L S E R
Knap 1 km fra byens centrum ligger Ordrup
strand med områdets eneste bade- og
bådebro. Her er mulighed for fortøjning og
søsætning af mindre både og kajakker.
Sandstranden til højre for broen ligger i læ
af tæt fyrreskov, og vandet er lavlandet og
børnevenligt. Der er tilknyttet en stor
parkeringsplads med toiletfaciliteter.

ORDRUP BY

Nekselø bugt

For enden af Kårup skov mod syd finder man
Bjergene, som blev fredet i 2009, med Vejrhøj
på 121 m som det højeste punkt. Herfra er der
en fabelagtig udsigt hele horisonten rundt. Mod
nord ser man Sejerøbugten og Sjællands Odde,
mod øst i et dybt sug den flade Lammefjord
med ”miniaturehuse”, ”legetøjsbiler” og
snurrende vindmøller. Mod syd ligger de
blinkende Sanddobber. På klare dage kan man
være heldig at se toppen af Storebæltsbroens
pyloner nede bag jordens krumning. Og
endelig mod vest: Nekseløbugten med færgen,
der krydser forbi den lille ø, som har lagt navn
til bugten, målrettet på vej mod Sejerø ude i
horisonten.
Cirka 6 km syd for Ordrup by ligger det 800 år
gamle Dragsholm slot, dog snarere en fæstning
end et slot, på en lerbanke, der hæver sig over
det omgivende land. Inden tørlægningen af
Lammefjorden i 1870’erne lå Dragsholm på en
smal landtange med sejlbart vand på begge
sider. I dag er Dragsholm slot et gastronomisk
vartegn for bl.a. fødevarer produceret i
Odsherred.
s.10

VEJRHØJ

DRAGSHOLM SLOT
Nuværende vandreruter

0

100 200 300 400 500m

ORDRUP BY & KÅRUP SKOV

F O R SL AG T I L F O R S KELLI GE M I LJ Ø ER I S KOV EN
I skoven findes i dag en shelterplads, der fortsat skal ligge som en lille oase med en
overdådig udsigt til Nekselø. Derudover er det tanken, at der skal etableres legemiljøer,
motoriske bevægelsesområder, træningsfaciliteter, vandre- og motionsruter, spor til
moutainbike, cykelstier og steder til fordybelse.
Miljøerne skal tilpasses eksisterende lysninger og passager, og placeres i sammenhæng
med det eksisterende stisystem. Det æstetiske udtryk i miljøerne tager sit udgangspunk i
holdbare naturmaterialer i høj kvalitet og tilføjes skovens egne materialer.

s.11

ORDRUP BY & KÅRUP SKOV

Sommerhuse

Ordrup offentlige strand

ORDRUP

Eventyr lysning

Bevægelse i skoven
P
P

Sommerhuse

Lounge
Sletten
Hængekøjer
Udkigspost
Trænings miljø

P

Kælkebakke
Sommerhuse

Engen
Aktiv leg i Rydningen

Skilt
P Ny parkering
Eksist. parkering

Shelterplads

Aktivitets miljø
Udkigspunkt
Adgang til skoven
Eventyr sti
Handikap sti
Kårup skovsti
Eksisterende rød sti
Eksisterende blå sti

0

s.12

100

200

300

400

500m

ORDRUP BY & KÅRUP SKOV

E V E NTYR DALEN
Nær indgangen til skoven fra Ordrup by fører to stier ind i et dallignende 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/klatre miljø bestående af 2 opgangsforløb, udført i robiniastammer og stubbe i varierede dimensioner samt store sten og bomme. Mellem opgangsforløbene
monteres en bred, lang terrænrutsjebane i skovbunden mellem træerne og en række eventyrlige
sagnfigurer, der kan siddes og klatres på. På toppen af opgangsforløbene og rutsjebanen
placeres platforme, som både udgør et pausested, og markerer slutningen på forløbet. Når man
når til platformen, er det tid til at spæne eller rutsje ned ad skråningen, væk fra de forunderlige
figurer og måske vælte i det tykke lag blade i skovbunden.
I dalen neden for skråningen placeres en særlig eventyr balancesti hævet over skovbunden. Stien
består af hævede træplinte i varierede højder og hældninger, som nogle steder er forbundet af
balancestubbe. Sagnfigurer langs stien understøtter fantasilege og inviterer til at gå på opdagelse
i lysningen.
Figurerne er inspireret af sagnfigurer fra Odsherred, og kan være udskåret af skovens træer eller
udført i keramik eller sten af lokale kunstnere.
Et skilt eller en App inspirerer til aktiviteter og lege i eventyrlysningen, og fortæller sagnet, som
figurerne knytter sig til.
I kanten af stien overfor bregnerne placeres en samling store sten og fastgjorte brændestabler til
ophold og leg. Nær stenene etableres en fortællehule af pileflet med siddestubbe. Der skal være
plads til en voksen i hulen.
Små figurer malet på sten eller udskåret i robinia ‘gemmes’ i skovbunden på skråningen. Børn og
voksne skal lave og finde figurerne sammen, og herved bevæge sig rundt på den stejle skråning,
med motorisk træning til følge. Igen skal figurerne inspireres af sagn fra Odsherred.
Den nære relation til Ordrup by betyder, at eventyrdalen vil være et let udflugtsmål for familier
med børn, som gerne vil opleve skoven i et kort besøg, hvorefter de spiser frokost ved én af byens
cafeer og restauranter.
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NB: Tegningen er vejledende. Området skal opmåles og tilpasses de stedslige forhold inden projektstart.
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B E V ÆGELS ES M I LJ Ø

Når man har vandret igennem den tætte skov ved indgangene til Næsskoven, kommer
man til den lysere nåle- og birkeskov med høje stammer. Her finder man et motorisk
lege- og bevægelsesmiljø med plads til fri leg og hulebyggeri. Det centrale motoriske
redskab ligner en brændestabel, som er væltet af en storm. Det består af en konstruktion
af robinia-stammer, hvor taifun-net enkelte steder er udspændt mellem stammerne.
Robiniastammerne danner mulighed for at kravle i højden og ligge i taifunnettet, hvor
man har udsigt til trækronerne.
Et omkransende balanceforløb af bomme, stylter, stubbe og sten forbinder
legemulighederne med området med “hulestolper”, som kan bruges til hulebygning ved
hjælp af indsamlet materiale fra skovbunden. “Hulestolperne” er en samling af 1,75m
meter høje robiniastolper, som fungerer som skelet for hulebyggeri. En udsparing i toppen
af stolperne holder fundne granris og andet materiale fra skovbunden fast.
Redegynger bruges til leg og ophold af skovens besøgende i alle aldre.
Sten i flere størrelser danner sidde- og klatremuligheder for børn og voksne på tur i Kårup
skov.
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NB: Tegningen er vejledende. Området skal opmåles og tilpasses de stedslige forhold inden projektstart.
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T R Æ NI NGS M I LJ Ø
Langs stien mod vest i Næsskoven finder man et simpelt træningsmiljø til grundøvelser på
løbe- eller 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. Dette er i samspil med to større
sten. Træningsredskaberne står i den bløde skovbund, uden særlig faldunderlag.
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SL E T T E N - R O OG EN UDKI GS POS T
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
udkigsdæk (eller en rede) på stammen, hvorfra man har udkig over sletten. En let trappe
snor sig om stammen, og giver adgang til trædækket i træet.
I dette område skal der også være mulighed for fordybelse, og derfor skal der placeres
en eller to ”loungestole” bygget af skovens egne materialer. I modsatte ende af sletten
placeres to taifuntovs hængekøjer på robiniapæle til rolige sanseøjeblikke i solen.
Langs den nordlige kant af sletten placeres ligeledes to lounge stole nær stien. Her kan
man i læ nyde roen og naturen i solen.
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SHELTER PLADS EN
Med sin høje placering i landskabet, er shelterpladsen nær Orehøje et helt særligt
udflugtsmål. Herfra er der udsigt til Nekselø bugt og Nekselø, henover det bakkede
englandskab mod vest.
Ved siden af shelterpladsen anbefales det at opgradere den eksisterende parkeringsplads med nyanlæggelse af underlaget. I hjørnet af træbevoksningen, bag Naturstyrelsens informationsskilt, placeres et muldtoilet til brug for vandrere, cyklister og besøgende i
skoven og på shelterpladsen. Den lille bygning udføres i bjælker og taget beplantes med
græs, så det fremstår med samme udtryk som de nærliggende shelters.

Parkeringsplads

Muldtoilet

Eksisterende shelterplads
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R Y D N I N GE N - F O R MI D L I N GS CENTER OG FOR HI NDR I NGS BA NE
I toppen af Kårup skov indrammer nåleskoven en nyere rydning i skoven. Rydningen
finder man langs stien på vej fra parkeringspladsen til Orehøjene,
I overgangen fra parkeringspladsen til Rydningen etableres et overdækket
formidlingscenter med informationer om flora, fauna og terræn i Kårup skov, Næsskoven,
Ordrup og Geopark Odsherred. Her er beskrivelser, billeder, kort og QR koder med
skiftende indhold, og det er muligt at sidde i ly på bænke og store sten. Fra
formidlingscentret er der udsigt mod syd-øst over Odsherreds karakteristiske landskab.
En cirkel af større sten danner opholdsmiljø med udsigt over Rydningen. Stenene kan
formidle Odsherreds geologiske historie, og er derfor særligt udvalgt til formålet. Små skilte
beskriver stenenes historie og type.
Hele vejen langs rydningens kant anlægges en udfordrende forhindringsbane. Høje
robiniastolper danner fundament for banen, som snor sig mellem skovens træer hvor
muligt, eller danner ny skovkant af stammer i den åbne rydning. Taifuntov, broer og
bomme udspændes på forskellig vis mellem stolperne, og sværhedsgraden skal være høj.
Der anvendes barkflis, hvis der kræves faldunderlag.
Ved den vestlige skovsti fastmonteres en brændestabel af robinia stammer. Her har man
godt overblik over aktiviteterne i Rydningen, og mange kan være aktive sammen.
Brændestablen bruges til leg, ophold og træningselement på løbeturen.
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NB: Tegningen er vejledende. Området skal opmåles og tilpasses de stedslige forhold inden projektstart.
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VANDRE- OG CYKELRUTER I KÅRUP SKOV
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L Ø B E S T I ER & V ANDR ER UTER
Naturstyrelsen har i dag enkelte afmærkede vandreruter i Kårup skov. De nuværende
vandreruter og stier binder udflugtspunkterne sammen for vandrere og cyklister, som det
bl.a. kan ses i Naturstyrelsens folder ”Bjergene i Odsherred. Vandreruter” og Jørgen Stoltz:
”Vandringer i Odsherred. 25 fortællinger om liv og landskab”.
Imidlertid mangler der ruter, som formidler fortællingen om Næsskovens flade overdrevsjord, de dramatiske skråninger i Kårup skov, samt skovens tætte relation til Ordrup strand
og Nekselø bugt.
En ny rute skal udgøre et cirkulært forløb i Næsskoven, så gåturen kan tage sit
udgangspunkt i Ordrup by, og have en overkommelig længde. Kårup skov stien skal
ligeledes forløbe forbi de nye aktivitets miljøer, så man som besøgende har mulighed for
at udvide oplevelserne i skoven med aktiviteter, leg og viden om Kårup skov. Løber man
som forældre på ruten i Næsskoven, kan børnene lege i bevægelsesmiljøet eller i
eventyrlysningen, imens man kan holde et vågent øje med dem.

E V ENTYR S TI EN
I Næsskovens mest bynære område, markeres et kortere stiforløb, som forløber gennem
skovens mere eventyrlige områder med bregner, bløde, bugtende stier, mørk nåleskov
og fin løvskov. Her ligger træstammer som spærrer på stien, myretuer i lysninger af mos og
knækkede grene.
Langs eventyrstien er der plads til at lave grumme trolde eller andre væsner af
skovens materialer, som andre besøgende kan få øje på. Ligeledes placeres store sten og
træstammer til ophold og leg.
Mini brændestabler fastholdt i permanente stolpekonstruktioner ses også langs stien.
Mellem fastmonterede, lodrette pæle placeres stammer fra skoven som børnene gerne
må lege på. Når stammerne forgår, efterfyldes med nye.
Det foranderlige element er vigtigt, så oplevelserne i skoven aldrig er de samme. Det
skærper sanserne og øger oplevelsesværdien.
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S KOV S TI EN
Kårup skov stien forløber på skovens nuværende stier gennem Næsskoven og Kårup skov.
Via stien kommer man forbi lege- og aktivitetsmiljøer, udkigsdækket på sletten, Orehøje,
shelterpladsen, og tilbage til træningsmiljøet i Næsskoven.

BJ ER GS TI EN
Bjergstien forløber igennem Kårup Skov på de mest kuperede områder og fører ud over
bjergene og til Vejrhøj.
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HA NDI KAP S TI
Alle skal have mulighed for at besøge skoven. Det flade terræn i Næsskoven er velegnet og
let tilgængeligt for besøgende i rullestol. Derfor kan det anbefales at anlægge en
handikapsti i denne del af skoven i et forløb så man kan bevæge sig i skoven og gøre ophold ved nogle af miljøerne.
I det flade terræn kunne afmærkes og anlægges en handikapvenlig skovsti, som forløber
tværs gennem Næsskoven fra Vindekilde Strandvej til Næsgårdsvej, i siden af skovens
eksisterende grusvej. Der skal være plads til kørsel med arbejdsmaskiner. Stien bør anlægges
med en afskærmende kantløsning af robiniastammer, og belægningen består af tykke
gummi armeringsmåtter. Måtterne er produceret til formålet, og kræver ikke særlig
bundopbygning. Der vokser græs i måtterne, som derved kun anes i skovbunden.
Fra handikapstien forløber to mindre stier mod hhv. nord og syd. Mod nord fører stien frem til
bevægelsesmiljøet, og mod syd finder man det åbne sletteområde.
I skovbrynet ved Vindekilde Strandvej anlægges handikapparkeringspladser, som har direkte
forbindelse til handikapstien.
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C YK E L R U T E R OG M OUNTAI NBI KE S POR
Odsherred byder på et varieret net af cykelruter med udfordringer for enhver smag.
Der er planlagt en ca. 40 km sti langs Odsherredbuerne, Højderygstien. I 2016 indvies
første etape - fra Veddinge over Esterhøj i Høve til Dutterhøje, i alt 7 km. Når denne sti er
færdig, vil den strække sig fra Sanddobberne i syd til Lumsås i nord. Fra sidevejene på
Højderygsstien kan man gennem Kårup Skov nå Ordrup by, og derfra cykle videre til en
afsvalede tur i vandet ved Ordrup Strand.
I Kårup skov’s bakkede terræn markeres mountainbike ruter med forskellig sværhedsgrad,
uden for skovens eksisterende stier. Rutens forløb vil blive fastlagt af lokale cykelklubber i
samarbejde med Naturstyrelsen.
Kårup skov stien hænger sammen med Naturstyrelsens vandreruter og de eksisterende
cykelruter. Derfor er Kårup skov naturlig at besøge, på cykelture i det vestlige Odsherred.
Vindekilde Strandvej, som deler de to skove, er relativt befærdet og ikke speciel sikker at
færdes på for bløde trafikanter. Her kunne der med fordel markeres en cykel -og gangsti
langs vejen.
Både ved Shelteret og i Ordrup by kan der etableres Pitstop for cyklister med hjælp og
info så det bliver nemmere for cyklister at finde de rigtige ruter og oplevelser. Ikke mindst
i Ordrup by kan der etableres adgang til cykelkort, pc med internet, lappegrej samt
mulighed for at få fyldt vanddunken op.
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KÅRUP SKOV

A D G ANG ME L L E M OR DR UP BY OG NÆ S S KOV EN
Næsskoven og Ordrup by ligger op ad hinanden, med indgang til skoven bare få
hundrede meter fra byens centrum ved gadekæret.
Den nærmeste indgang fra Ordrup by til Næsskoven findes ved Præstekrogen bag
købmandsbygningen centralt i Ordrup by. Pæne stensætninger med græsser og
plantede træer, danner en grøn indgang til Præstekrogen, som fører frem til skoven. 2-3
markeringer i siden langs grusvejen viser vej. Stien ind i skoven markeres med en
informationspæl i lighed med Naturstyrelsens eksisterende røde pæle.
På købmandsbygningens gavl kan markeres indgangen til Næsskoven med et vertikalt
gavlrelief udformet som Odsherreds dramatiske landskab. Her kan man med fingrene føle
og sanse Odsherredsbuerne og forstå Ordrups unikke placering i det geologiske landskab.
Foran gavlen anlægges et område til ophold. Det markeres med skifte i belægningen og
sten og stubbe til at sidde på. En klatrevæg udformet som Odsherreds landskab kunne
også være en mulighed.
Det er også muligt at ankomme til skoven fra gadekæret via Vindekildevej. Her går man
langs åbne marker, og ankommer til skoven ved handikapstien. Der bør anlægges en
gang- og cykelsti langs Vindekildevej, udlagt i asfalt med en afgrænsende kant i granit.
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S K I L T N I NG OG FOR M I DLI NG
I dag er Naturstyrelsens røde pæle det gennemgående element i Næsskoven og Kårup
skov. De står ved indgangene til skoven ved stier og skovveje, så formidling i skoven syner
ens.
Ved de to centrale parkeringspladser i skoven samt ved parkeringspladsen i Ordrup by
placeres to infotavler, hvor ekstraordinære aktiviteter såsom cykelløb, skoleløb eller
hestetræf kan kommunikeres til resten af skovens brugere.
I Ordrup by findes en infostander centralt i byen ved købmandens parkeringsplads. Her
formidles viden om byens aktiviteter, dens unikke placering i landskabet med mere. Men der
er ingen æstetisk reference til skovens skiltning. Det bør man efterstræbe at ændre.
Når Ordrup by og Næsskoven skal hænge sammen, skal skilte og markeringer også have
samme design udtryk. Skiltningen bør udformes i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og
Geopark Odsherred
I Næsskoven og Kårup skov placeres små QR koder, til formidling af kulturhistorie,
landskabslære, træningstips og forslag til aktive lærings lege. Det skal overvejes at udvikle en
app, der kan fortælle om byen, skoven, stranden, bjergene og istidslandskabet samt
fortidsminderne. Dette vil på sigt kunne erstatte informationstavler og skilte og være en
informationskilde, der hele tiden kan udvikles for ganske få midler. Formidlingen skal tage
udgangspunkt i den formidling, som er udarbejdet af Geopark Odsherred og Naturstyrelsen.
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