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Bestyrelsesmøde i 
 

Fonden Geopark Odsherred 
 

Tid: Torsdag den 1. oktober 2020 kl. 16.00 
 

Sted: Anneberg Kulturpark, Annebergparken 35, 4500 Nykøbing Sj. 

 Mødet indledes med rundvisning i Anneberg Kulturpark og afsluttes med middag. 
 

Deltagere: Michael Kristiansen, Thomas Adelskov, Helge Fredslund, Gitte Klausen, Dorte Kiilerich, 
Britta Tøndborg, Henrik Vejre, Annemette Moesgaard, Hans-Jørgen Olsen. 

 

 

Dagsorden 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt. 
 
 

2. Meddelelser 
 

Direktøren orienterede om: 
 
 - Fælles henvendelse fra UNESCO-aktører til Børne- og Ungeministeriet vedr. internationalt kontor. 
 - Status for udlejning af sommerhuse. 
 - Lokale- og lejeforhold i Tinghuset. 

 
 

Sager til behandling: 
 
 

3. Evaluering af bestyrelsesseminar 
 

Bestyrelsen afholdt seminar den 3. – 4. september på Kirsebærgården i Nakke, hvor temaerne bl.a. var 
status for Geoparkens virke indtil nu, aktuelle projekter, Udviklingsplan for Sjælland og øerne samt 

naturturisme.  

 
Indstilling: 

 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter seminarets form og indhold. 

 

Beslutning: 
 

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med både stedet og indholdet. Der bør foretages en efterfølgende 
strategidrøftelse. 
 

Bilag: 3.1 – Program for bestyrelsesseminar. 
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4. Status for cykel-, vandre-, sejl- og rideruter samt øvrige outdoor-faciliteter 
 

I forlængelse af bestyrelsesseminaret, som bl.a. omhandlede cykelruter og naturturisme, har formanden 
ønsket en oversigt over cykel-, vandre, ride- og sejlruter samt øvrige outdoor-faciliteter i Geopark 

Odsherred. 

 
Geoparkens sekretariat har kendskab til flg. ruter og faciliteter, som dog ikke er udtømmende: 

 
Vandreruter 

 

Naturstyrelsen har på Udinaturen.dk opført 8 officielle vandreruter i Sonnerup Skov, Rørvig Sandflugts-
plantage, Nakke Skov, Hov Vig Fuglereservat, Grønnehave Skov, Ulkerup Skov og Kongsøre Skov. 

Geopark Odsherred har i publikationen ”Vandringer i Geopark Odsherred” 31 tema-vandreruter, hvoraf 
16 er skiltet. Blandt disse er Højderygstien. 

 

Desuden findes Isefjordsstien, som er en regional rute, der i Geopark Odsherred går helt fra Rørvig til 
Plejerup. 

 
Cykelruter: 

 
Der findes to nationale cykelruter, ”N2 Hanstholm-København”, som i Odsherred går mellem Rørvig 

Havn og Odden Færgehavn, og (N7 Sjælland Odde- Rødby Havn). Desuden er der under den regionale 

rute, Istidsruten, to etaper i Odsherred, én fra Jyderup (udenherreds) til Nykøbing, som bl.a. går 
gennem Veddinge Bakker og forbi Solvognens Fundsted, og én fra Nykøbing til Hollbæk, som løber i den 

østlige del af Odsherred, nær Isefjorden. 
 

Naturstyrelsen har, i samarbejde med frivillige, anlagt to mountain bike spor i hhv. Jyderup Skov og 

Kårup Skov. 
 

Geopark Odsherred har udgivet ”På cykel i Geopark Odsherred”, som – foruden de to føromtalte natio-
nale cykelruter, omfatter 5 lokale ruter, primært på asfalt, som alle er skiltet. Desuden er Geopark Bjerg 

Grand Prix ruten for nyligt blevet skiltet. 
 

Endelig arbejder Geopark Odsherred med at etablere ca. 15 lokale naturcykelruter, som skal skiltes og 

indgå i kort. 
 

Rideruter: 
 

Naturbeskyttelsesloven giver i begrænset omfang ret til at ride i skove, men der findes p.t., så vidt 

vides, ikke officielle, kortlagte rideruter i Odsherred.  
 

I 2015 oprettede Odsherred Kommune projektet ”Ridestier for alle”, og af den gældende kommuneplan 
fremgår det, at der skal arbejdes på sammenhængende rideruter i Odsherred. Odsherreds Rideklub har i 

den forbindelse udarbejdet og kortlagt forslag til 14 rideruter, som forbinder områdets skove, og Natur-
styrelsen har i 2018 etableret hestefolde i Kongsøre Skov, for at give ryttere mulighed for overnatning. 

 

Kajakruter: 
 

Geopark Odsherred har netop kortlagt en kajakrute i Isefjorden, men stop ved Rørvig Havn, Skredbjerg, 
Slettemosen, Anneberg, Kildehuse, Lommestenen og Sandskredet. Ruten formidles via en app, som også 

indeholder oplysning om de enkelte stop. 
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Telt-, lejr- og shelterpladser 
 

Naturstyrelsen har udpeget Anneberg Skov, Grevinge Skov, Jyderup Skov, Stokkeberg Skov og Næsskov 
som såkaldt ”Frie teltningsområder”, hvor det er tilladt at opslå telt med visse restriktioner.  

 

Der er indrettet primitive telt- og lejrpladser i Jyderup Skov, Stokkebjerg Skov, Kongsøre Skov, Under 
Himlen i Egebjerg, Sonnerup Skov, Kårup Skov og i Jyderup. 

 
Odsherred Kommune har shelterpladser i/ved Veddinge, Odden Havn, Rørvig Skydebane, Ægholm 

Plantage, Højby Sø, Unnerød og Nykøbing Havn. 

 
Geopark Odsherred arbejder på at etablere shelterplads, og muligvis også teltplads, ved Solvognens 

Fundsted, jf. dagsordenens pkt. 6. 
 

Indstilling: 

 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter behovet for evt. yderligere indsatser på området. 

 
Beslutning: 

 
Bestyrelsen ønsker et oplæg om kommunikation, digitalisering, grafisk identitet og overordnede 
budskaber, som i højere grad kan skabe opmærksomhed om de eksisterende og kommende faciliteter. 
 
 

5. Geoparkens involvering i Anneberg Kulturpark 
 

Anneberg Kulturpark arbejder på at samle en lang række aktører i Annebergparken under arbejdstitlen 

”Geopark Campus”. Ideen, som blev præsenteret kort under bestyrelsesseminaret, indebærer, at en 
lang række aktører og oplevelser inden for temaerne landskab, kulturhistorie, kunst og råvarer samles i 

Anneberg Kulturpark, og implementerer geoparkens værdier i deres arbejde, således at gæster kan få 
en samlet introduktion til geoparkens temaer her, og blive inspireret til at finde yderligere oplevelser i 

geoparken. 
 

Den umiddelbare vurdering fra geoparkens sekretariat er, at flere forhold taler for, at geoparken invol-

verer sig i dette projekt: 
 

 Geoparken er allerede repræsenteret i Annebergparken, da vores naturvejledning i et vist 

omfang holder til i Vibehus, hvor også Dansk Videnscenter for Tang, Nationalt Center for Lokale 
Fødevarer og Vildt Design er placeret. 

 Geoparken er allerede involveret i andre projekter, som tænkes som en del af projektet, f.eks. 

skulpturparken ”17 Goals on My Mind”. 

 De øvrige aktører og aktiviteter, som er beskrevet, passer fint ind i geoparkens temaer og 

værdier. 
 

I de hidtidige drøftelser med Anneberg Kulturpark, har geoparken tilkendegivet, at vi meget gerne med-
virker til konceptudvikling, formidling og branding m.v., men ikke er indstillet på at forpligte os til 

væsentlige løn- eller huslejeudgifter. Det er der i oplægget heller ikke lagt op til, idet udgangspunktet 
er, at området er aktørdrevet, altså ingen store bygninger, som drives centralt, men mange selvkørende 

aktører. 

 
Det vil dog være oplagt for geoparken at indgå et lejemål i Vibehus, hvor der som nævnt allerede er 

naturvejlederaktivitet, men hvor der p.t. ikke betales husleje.  
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Projektideen er nærmere beskrevet i bilagene ”Projektbeskrivelse Anneberg” og ”Anneberg Mindmap”, 
som er udarbejdet af Anneberg Kulturpark. 

 
Indstilling: 

 

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter oplægget fra Anneberg Kulturpark, herunder i hvilket omfang 
geoparken bør og kan involveres i projektet. 

 
Beslutning: 

 

Geopark Odsherred bør involveres i projektet i Anneberg Kulturpark. Det er dog væsentligt, at der ikke 
er tvivl om, at geoparken er mere og andet end Anneberg Kulturpark, og at geoparken ikke er 
hovedaktør, men partner i området. Derfor bør navnet heller ikke være ”Geopark Campus”, men 
geopark-tilknytningen bør underordnes Anneberg-brandet. Placering af naturvejledning og etablering af 
infopunkt i Annebergparken er en mulighed, ligesom geoparken kan placere aktiviteter i Anneberg-
parken. 
 

Bilag: 5.1 – Projektbeskrivelse Anneberg 
 5.2 – Anneberg Mindmap 

 
 

6. Solvognens Fundsted – videre udvikling og beskyttelse af attraktionen 

 
Solvognens fundsted blev indviet den 12. september 2020 under stor mediebevågenhed, og der har 

efterfølgende været særdeles stor interessere for attraktionen. Der findes ingen besøgstællinger, men 
baseret på egne observationer, henvendelser fra borgere og forbruget af pjecer på stedet, er et anslået 

dagligt besøgstal på 200-300 gæster ikke urealistisk. Dermed kan Solvognens Fundsted meget vel blive 

Odsherreds mest besøgte kulturattraktion. 
 

Den nuværende indretning af Solvognens Fundsted med P-plads, porte, stier, festplads og paddehuller, 
er muliggjort ved en landzonetilladelse. Yderligere udvikling kræver, at der tilvejebringes en lokalplan for 

området.  
 

Odsherred Kommune har den 11/8-2020 godkendt en lokalplananmodning for Solvogn, og kommunen 

har i efterfølgende opstartsmøde tilkendegivet, at Geopark Odsherred som ”bygherre” selv skal udar-
bejde lokalplanforslaget, og har efterfølgende besluttet, at der også skal udarbejdes et kommuneplan-

tillæg, som Odsherred Kommune dog vil udarbejde. 
 

Lokalplanen skal give mulighed for flg. ved Solvognens Fundsted: 

 
 Indretning af shelterplads og evt. teltområde med bålpladser og stolper til hængekøjer. 

 Opsætning af borde og bænke. 

 Mulighed for midlertidig overdækning på festpladsen med sejl el. lign. 

 Indretning af et lille info-punkt med toilet samt mulighed for salg af kaffe m.v. Oprindeligt var 

ambitionen at etablere muldtoilet ved shelterpladsen, men med det store besøgstal, vil det være 

ønskeligt med bedre faciliteter. 
 

Geopark Odsherred har ikke kompetencer til selv at udarbejde et lokalplanforslag, og der er derfor 
indhentet et overslag over udgiften til udarbejdelse af lokalplanforslag fra Skel.dk. Overslaget er på 

65.000 kr., og forudsætter, at Geopark Odsherred selv udarbejder planforslagets redegørelse og 

miljøscreening, mens Skel.dk udarbejder forslag til bestemmelser, kortbilag og evt. servitutredegørelse. 
 

Såfremt videreudviklingen af Solvognens Fundsted skal muliggøres, er der behov for at afsætte et beløb 
til lokalplanudarbejdelse. Hvad angår selve anlægget, så er der tilvejebragt en finansiering fra Odsherred 
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Kommune og Istidsruten, som muliggør etablering af enkelte shelters, borde, bænke, bålpladser og 
vandforsyning, mens etablering af info-punkt og toilet søges finansieret ved fonde. 

 
Inden åbningen af Solvognens Fundsted blev indgangsporten udsat for graffiti, og der er risiko for, at de 

store vægge ikke bare kan blive en attraktion for almindelige gæster, men også graffiti-malere. Såfremt 

vægge og relieffer udsættes for graffiti, medfører det væsentlige udgifter til rensning samt permanente 
nuanceforskelle. Det er muligt at coate væggene med et produkt, som stadig tillader den ønskede 

korrosion og patinering af væggene, men dette er relativt dyrt. En behandling, som skal gentages hvert 
3. år, koster ca. 30.000 kr., og dertil kommer udgifter til fjernelse og genbehandling ved evt. graffiti-

angreb. En anden mulighed er at opsætte video-overvågning af portene, hvilket samtidig giver mulighed 

for besøgstælling. Prisen herfor kendes p.t. ikke, men forventes at være billigere end coating. 
 

Indstilling: 
 

Det indstilles, at: 

 
 Udarbejdelse af lokalplanforslag igangsættes, og at bestyrelsen drøfter evt. yderligere tiltag, 

som kan indarbejdes i forslaget. 

 Graffiti-sikring af vægge iværksættes. 

 Der afsættes en ramme på 100.000 kr. til udarbejdelse af lokalplanforslag og grafitti-sikring. 

 
Beslutning: 

 
Indstillingen godkendt. Graffiti-sikring foretages med coating, og behovet revurderes inden gentagelse. 
 

Bilag: 7.1 Lokalplananmodning Solvognens Fundsted 
 7.2 Besøgspjece Solvognens Fundsted 

 
 

7. Underskrift af referater 

 
 


