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Vi ønsker at iscenesætte den storslåede natur, 
der findes på Røsnæs. 

Vi vil skabe bedre tilgængelighed til oplevelser i
naturen og dermed give flere besøgende

muligheden for at opleve områdets enestående
herlighedsværdier på egen krop.



Mælkevejen

Helles Klint

Mølle

Røsnæsvej

Naturskole

Fyr

Kirke Dyrehøjgård

Hybeshøj

Horsedalen

Lecagrunden/

Kongstrup Klinter

Ågerup

Krogerup

Maderne

Spidsen

Vågehøj
Vindekilde

Kik-ud

Aktivitetshuset i havnen

Samsø 20 km

Sejlrute til fx havkajakker rundt halvøen

Naturrummet

Sammenhængende kystrute til lands

Øvrige landmarks

Eksisterende attraktioner

Røsnæs Havn

Sønderstrand

Seje
rø

 20 km

Nekselø 20 km

R
o

m
sø

 3
0 

km



P
R

O
JE

K
TR

E
SU

M
É

HVAD ER DET VI VIL?
Vi ønsker med projektet ’Røsnæs Rundt’ at rette 
fokus på Røsnæs, som et overflødighedshorn af 
landskabelige, historiske, geologiske og biologiske 
naturoplevelser.   

Vi ønsker med projektet at forbedre mulighederne 
for at dyrke friluftsliv og styrke naturoplevelserne 
på halvøen. Røsnæs Rundt er et projekt der iscene-
sætter, formidler, tilgængeliggør og aktiverer natu-
ren til vands og til lands på Røsnæs, med udgangs-
punkt i de stedbundne potentialer. 

Vi ønsker med projektet at skabe en større tilgæn-
gelighed til naturen, større kendskab til Røsnæs 
og bedre forhold for udfoldelse af friluftslivet på 
Røsnæs. Dette både i forhold til ’kendte aktører i 
naturen’, men i særdeleshed også for nye og bre-
dere målgrupper.

HVORDAN VIL VI GØRE DET?
Gennem en betragtning af Røsnæs som et samlet 
kystlandskab vil vi via målrettede tiltag sætte en 
positiv udvikling igang. Tiltagene skal være
jævnbyrdige partnere til naturen og ’matche’ den 
enestående landskabelige oplevelse. Derfor skal 
tiltagene have høj arkitektonisk, kunstnerisk og 
håndværksmæssig kvalitet. 

Vi vil forbedre det eksisterende stisystem og skabe 
bedre adgang rundt om halvøen ved at etablere 
en ’kystrute’ langs nord- og sydkysten. Stien vil 
tilgængeliggøre hele Røsnæs som udflugtsmål og 
forbinde en række eksisterende seværdigheder på 
halvøen.

Langs ruten vil vi tilføre landskabet 13 nye ’land-
marks’ heraf et ’naturrum’ og et aktivitetshus i 
havnen. Landmarksene vil skabe en sammenhæng 
på ruten og giver de besøgende mulighed for at 
orientere sig undervejs i den enestående natur. 

HVORFOR GØR VI DET?
Røsnæs Rundt vil forbedre mulighederne for at 
dyrke friluftsliv og styrke naturoplevelserne på 
halvøen. Projektet er et mål i sig selv men også en 
katalysator for en videre udvikling i området. 

Vi ønsker via projektet at øge kendskabet til områ-
det og understøtte symbiosen imellem erhverv og 
fritid og videreudviklingen af Røsnæs som attrak-
tivt bosætningsområde samt besøgsmål. 

Således kan projektet blive et eksempelprojekt for 
andre kommuner i Danmark, der på samme måde 
som Røsnæs rummer en række herlighedsværdier 
og potentialer, der på flere niveauer fortjener of-
fentlig opmærksomhed.

PROJEKTRESUMÉ / RØSNÆS RUNDT

Fossiler og leraflejringer, gravhøje og stendysser, bjergtagende udsigtspunkter, våde enge og koncerter 
med klokkefrøer, sydvendte skrænter med orkidéer, vindruer og sjældne dagsommerfugle, havørne, 
kamindompap, marsvin og sæler. Alt dette og meget andet karakteriserer Røsnæs. 
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BAGGRUND
Idéen om at byde velkommen til Røsnæs via et naturrum, at facilitere frilufts-
livet på halvøen via aktivitetshuset og de øvrige landmarks og at markere og 
videreudbygge stisystemet på Røsnæs er udsprunget dels fra Kalundborg 
Kommune og dels fra Røsnæs Udviklings- og Beboerforening. Idéen er vidreud-
viklet og konkretiseret i samarbejde med Spektrum Arkitekter.

STEDET TÆLLER
I marts 2012 blev projektet udvalgt til at deltage i Realdanias kampagne ’Stedet 
tæller’ og modtog derved 125.000,- til videreudvikling af idéen. Siden projektet 
blev udvalgt og offentliggjort i marts 2012, har et projektteam bestående af re-
præsentanter fra Røsnæs Udvikling og Beboerforening, Kalundborg Kommune 
og Spektrum Arkitekter videreudviklet og præciseret projektet i tæt samarbejde 
med en række kompetencepersoner og interesserede borgere fra lokalområdet.

UDVÆLGELSE AF SITES
På baggrund af dialogen med Røsnæs udviklings- og beboerforening 
(RUBF), outcomet fra  amnge workshops med de lokale beboere og flere 
registreringsture til Røsnæs, lagde projektteamet sig fast på 13 steder i 
landskabet. 13 steder, hvor vi mener at et fysisk tiltag kan skabe bedre adgang 
til det enkelte sted, rette opmærksomhed på en særlig fortælling omkring 
det enkelte sted eller muliggøre en ny aktivitet på det pågældende område. 
I udvælgelsen af stederne blev der lagt vægt på at finde et antal unikke og 
storslåede steder med forskellig landskabstopografi som fx skrænten, højen, 
pynten, slugten, skoven og stranden. Stederne skulle være mulige at få adgang 
til, de pågælende lodsejere skulle være positivt stemt overfor projektet og 
stederne skulle alle indeholde et potentiale for en kommende aktivitet eller 
ny oplevelse i landskabet. Den seneste workshop blev afholdt i januar 2014, og 
omfattede dialog ca. 30 forskellige fremtidige brugergrupper med henblik på 
videreudviklingen af de foreslåede landmarks i relation til de eksisterende og 
fremtidige friluftsaktiviteter. 

PROJEKTIDÉ / RØSNÆS RUNDT

BESKRIVELSE AF PROJEKTIDÉEN
Vi ønsker at indramme Røsnæs’ enestående kystlandskab med sine eksiste-
rende seværdigheder med en ny kystrute. Samtidig ønsker vi at tilføre halvøen 
nye oplevelser: 13 nye landmarks, heriblandt et naturrum, der byder velkom-
men til Røsnæs og et aktivitetshus på havnen, der kan blive centrum for 
mange slags sejlsportsaktiviteter og fritidsaktiviteter til lands og til vands.

Kystruten spænder fra det foreslåede naturrum langs sydkystens stejle 
skrænter ud til fyret på spidsen og tilbage langs nordkystens stenede strande, 
hvor den passerer havnen og det foreslåede aktivitetshus for tilsidst at ende 
ved naturrummet igen.

Ruten bliver i alt 25 km og vil bestå af både nyetablerede trampestier såvel 
som allerede eksisterende stier. Kystruten vil blive en forlængelse af Kalund-
borg-Røsnæs stien, der bruges flittigt af dansk vandrelaug.

Udvalgte steder på ruten markeres ved hjælp af de 13 landmarks. Landmarkse-
ne vil øge tilgængeligheden, iscenesætte udvalgte steder og samtidig indbyde 
til et stop på ruten eller blive mål i sig selv. Landmarksene åbner op for nye 
oplevelser og aktivitetsmuligheder i naturen. Således bliver de til redskaber 
udlagt i naturen på særlige steder. 

I forhold til den fysiske udformning kan de mindre landmarks tage form som 
fx en bænk, en udsigtspost, landtagningspladser til kajakker e.l. og understøt-
ter og faciliterer på den måde aktiviteter både på land og til vands rundt om 
halvøen. De større landmarks udgøres af henholdsvis naturrummet og aktivi-
tetshuset.
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FORMÅL
Halvøen rummer en række attraktioner delvist forbundet af smukke vandresti-
er. Projektet ønsker at bygge videre på områdets potentialer og eksisterende 
attraktioner ved at tilføre en række genkendelige og spektakulære landmarks 
på strategiske steder på halvøen. 

Formålet med projektet er:

- At byde velkommen til Røsnæs og understøtte videreudviklingen af Røsnæs  
 som et attraktivt bosætningsområde samt besøgsmål. 

- At skabe en sammenhængende rute langs de meget forskellige oplevelser af  
 kysterne.

- At iscenesætte og formidle områdets særlige naturvidenskabelige, 
 landskabelige, kulturelle, historiske, geologiske, biologiske og rekreative vær- 
 dier og på den måde øge lokalbefolkningens samt turisters kendskab til 
 området.

- At hjælpe mennesker med at opleve noget i landskabet, der uden tiltaget ikke
 var muligt. Ved at øge tilgængeligheden opstår nye muligheder for at komme  
 helt tæt på den ’vilde’ natur, og derved skabe optimale forhold til udfoldelse  
 af friluftslivet på Røsnæs.

- At understøtte menneskets møde med naturen, og etablere en række optik- 
 ker eller et måleredskab, der hjælper os med at forstå stedet og aflæse små  
 forandringer i det evigt foranderlige landskab.

- At forstærke den kropslige oplevelse ved at tilføre nye sanselige dimensioner
 til oplevelsenaf landskabet. Ved hjælp af tiltagene får vi mulighed for sove i  
 trætoppene, mærke vinden i håret og smage havsaltet.

 

PROJEKTETS 3 DELE:

NATURRUMMET
Naturrummet er en naturlig fysisk indgangsportal og et naturligt mødested 
for forskellige brugergrupper til at opleve Røsnæs’ natur og kulturværdier. Na-
turrummet er det første møde med naturen og herfra starter turen i naturen. 
Naturrummet føjer sig ind i landskabet, tager hensyn til grundens karakter og 
samtidig iscenesætter stedets potentialer. Naturrummet rummer information, 
opholdsrum, toiletter, opbevaring og udlån af udstyr etc. Naturrummet blev 
indviet i maj 2015. Naturrummet er blevet opført med støtte fra bl. a Lokale og 
Anlægsfonden.
Læs mere om naturrummet på side 19

AKTIVITETSHUSET PÅ HAVNEN
Aktivitetshuset på havnen vil blive halvøens største katalysator for vand-
sportsrelaterede aktiviteter. Aktivitetshuset vil skabe optimale forhold til ud-
foldelse af forenings- og fritidslivet på Røsnæs og derigennem styrke lokalbe-
folkningens og udefrakommendes muligheder for at vælge et aktivt friluftssliv 
og øge kendskabet til, hvad der lever i havet og give besøgende en bæredygtig 
miljøforståelse samt aktive naturoplevelser på og tæt ved vandet.Udearea-
lerne ved aktivitetshuset er pt. under udførelse og selve aktivitetshuset er i 
udbud. Lokale og Anlægsfonden støtter opførelsen af Aktivitetshuset.
Læs mere om aktivitetshuset på side 27

LANDMARKS
De øvrige 11 landmarks placeres strategiske steder langs de eksisterende 
stisystemer primært langs syd- og nordkysten. Nogle steder markerer land-
marks’ene områdets eksisterende attraktioner som fx Røsnæs Fyr, Røsnæs 
Mølle, Røsnæs Havn, Dyrehøj Vingård, Rullehøj e.l. Andre steder bliver land-
marks’ene nye attraktioner i sig selv. Landmarks’ene skaber en sammenhæng 
på ruten og forbinder og tilgængeliggør halvøens attraktioner og giver de 
besøgende mulighed for at orientere sig undervejs i den enestående natur. 
Læs mere om de øvrige landmarks på side 43
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FORMIDLING / ANALOG FORMIDLING

FORMIDLINGSKONCEPT
En vigtig del af projektet Røsnæs Rundt er ambi-
tionen om at formidle Røsnæs’ særlige naturvi-
denskabelige, landskabelige, kulturelle, historiske, 
geologiske, biologiske og rekreative værdier og øge 
lokalbefolkningens og turisters kendskab til området. 

Formidlingsmæssigt er der en faglig ’basis’ – dvs. 
viden på et højt fagligt niveau, formidlet i et sprog, 
der er tilgængeligt for en bred målgruppe. Der-
næst er der historier, fortællinger og beretninger 
af mere lokal, specifik og kuriøs art, knyttet til de 
enkelte landmarks og etaper. Dette stof indeholder 
nørdede fakta, stedbundne beretninger og myter, 
skrøner og fortællinger. Endelig kan den besøgende 
bidrage ved at uploade sin oplevelse, sit foto eller 
sin videooptagelse. F.eks. vil oplevelsen af sjældne 
fugle, dyr eller planter kunne deles her sammen 
med turbeskrivelser, ideer til aktiviteter og andre 
særlige oplevelser.

NATURRUMMET + AKTIVITETSHUSET
På de store landmarks, Naturrummet og Aktivitets-
huset, vil der være mulighed for at danne sig et 
overblik over Røsnæs’ muligheder via:

1) Den digitale naturvejleder
En interaktiv skærm med en lokal Røsser står klar 
til at fortælle den besøgende om hvad man kan 
opleve på de 13 landmarks. Man trykker bare på 
skærmen, så fortæller vejlederen.

2) Udstillings-nichen
De 13 landmarks er beskrevede kort på væggen i 
Naturrummet. 9 af stederne er ydermed illustreret 
via glasmontre med fx udstoppede fugle, sommer-
fulge, fossiller og sten, pressede blomster osv. Fund, 
som man selv kan gøre på turen med lidt held.

3)Oplevelseskort
På oplevelseskortet med stier, landmarks og ikoner 
i forskellige kategorier kan man hurtigt få sig et 
overblik over Røsnæs; afstande, stier, landmarks, 
tilgængelighedsforhold osv.

DE ØVRIGE LANDMARKS
Landmarks’ene fremstår som rumlige skilte, der 
tilsammen og på hver deres måde fortæller om Røs-
næs. På hvert landmark står der en tekst med fak-
tuel viden/ læringstema om det pågældende sted 
og den særlige historie eller tematik, der knytter sig 
til stedet. Ved Kongstrup Klinter fortælles om isti-
den, geologien, fossiler og lertyper på landmarket. 
Ved Kig Ud fortælles om flora og fauna, herunder 
de sjældne forekomster af planter og insekter. 

Udover den faktuelle viden er der indarbejdet en 
mere kropslig og interaktiv formidling i de enkelte 
landmarks: De understøtter menneskets møde med 
naturen og skaber en række optikker, der hjælper 
os med at forstå stedet og aflæse små forandringer 
i det evigt foranderlige landskab. Landmarks for-
stærker den kropslige oplevelse ved at tilføre nye 
sanselige dimensioner til oplevelsen af landskabet. 
Ved hjælp af tiltagene får vi mulighed for sove i 
trætoppene, mærke vinden i håret, smage havsaltet 
mm.
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FORMIDLING / DIGITAL FORMIDLING

DEN DIGITALE FORMIDLING
Den digitale formidling har til formål at bruge, inte-
grere og tilgængeliggøre den relevante eksisteren-
de viden om Røsnæs, samt tilvejebringe og dele ny 
viden i dialog med brugere og andre interessenter. 

Turen til Røsnæs starter for mange allerede hjem-
me foran pc’en, hvor turen kan planlægges via web-
sitet. Når man er ankommet til Røsnæs fungerer 
landmarksene som bindeledet mellem den fysiske 
verden og den digitale. På landmarksene er der QR 
koder så den besøgende hurtigt og let kan sup-
plere sin fysiske oplevelse på stedet med et digitalt 
lag med tekster, billeder, kommentarer fra andre 
brugere, bedømmelser osv. Så turen i naturen får 
en ekstra dimension.

WEBSITE OG APP
Websitet og app’en kan ses som parallel til ideen 
med Naturrummet og Aktivitetshuset: Det er den 
fælles indgang til Røsnæs, hvor man bliver ledt 
videre og kan søge viden, afhængigt af behov og 
interesser. Websitet vil flittigt henvise til andre 
sites og integrere data fra andre platforme – f.eks. 
Sjællandsleden.dk, der giver brugeren mulighed for 
at lægge rutebeskrivelser, fotos og video ind, med 
efterfølgende godkendelse hos kommunen. 

App’en er baseret på hjemmesiden og indeholder 
oversigtskort med stier og faciliteter, oplevelses-
kort, viden og evt. film og spil, som kan guide og 
inspirere den besøgende løbende på turen.

Websitet og app’en indeholder endvidere en aktiv-
itetskalender med både enkeltstående såvel som 
tilbagevendende aktiviteter på Røsnæs og her kan 
man hurtigt danne sig et overblik og evt. tilmelde 
sig de enkelte arrangementer. Der vil være aktivite-
ter for alle aldre og interesser som fx sejlerskole på 
havnen, deltag i ekstremløb, fugleture med erfaren 
ornitolog, urte- og bærture med efterfølgende 
madlavning, ’lystfisker for en dag’, fossiljagt og ar-
rangerede snorkelture. På aktivitetskalenderen kan 
du også få overblik over årstiderne på Røsnæs og 
hvilke bær, frugter, fugle, fisk osv. du kan opleve på 
det pågældende tidspunkt. Aktivitetskalenderen er 
desuden foreningernes mulighed for at tiltrække 
nye deltagere og evt. rekruttere medlemmer. I en 
senere fase planlægges det at lave ’aktivitetspak-
ker’ i et samarbejde imellem foreninger, Fyret, 
Naturskolen, erhvervsdrivende og kommunen, og 
markedsføre dem via turistbureauerne.
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LANDMARKS / DET ARKITEKTONISKE KONCEPT

ET LANDMARK
Et ’landmark’ kan forståes som et kulturhistorisk 
vartegn, en turistattraktion, der tiltrækker folk og 
giver et sted identitet (en kirke, et tårn, en skulptur). 
Det kan også betyde en landskabelig attraktion 
som fx et vandfald, et bjerg, en sø. Det kan også 
betyde en milepæl i historien, et vendepunkt. Og 
endelig kan det betyde et landemærke, altså noget 
man bruger til at navigere efter.

Vi vælger at bruge termen ’landmark’ om de 13 nye 
elementer. Med dem vil vi markere særlige steder 
langs kystruten. Landmarksene udpeger seværdig-
heder langs ruten og bliver samtidig selv til nye 
vartegn, som man kan orientere sig efter. 

Steder bliver til idet de markeres.

EN PLATFORM
Som udgangspunkt formes og betragtes landmark-
sene som ’platforme’, ’byggede terrasser’ eller ’ba-
ser’ placeret i landskabet. En platform kan anskues 
som den enkleste og mest basale form for arki-

tektur. Eller måske snarere som basen og dermed 
udgangspunktet for enhver arkitektur. 

’The platform may be seen as a true ‘idea’, positio-
ned between architecture and landscape, locating 
human existence between earth and sky. ’
John Roberts

ET TÆPPE
Alle landmarks betragtes som små ’tæpper’, der 
’forer’ landskabet på strategiske steder primært 
langs kystruten. De formidler mødet mellem men-
neske og natur. Enkelhed, robusthed og ydmyghed 
for landskabet præger dem alle. De smyger sig ind 
i landskabet og draperer landskabets topologi. De 
pryder landskabet som en form for permanente pic-
nictæpper, der er lagt ud på en dejlig sommerdag. 
Klar til at modtage sine gæster for en stund. Måske 
har tæppet en rynke  man kan sidde på? Måske fol-
der det sig rundt og danner en overdækning? Det 
primære handler om at objektet, som et tæppe, fø-
jer og indordner sig landskabet. Landskabet præger 
landmarket. På en gang Iøjnefaldende og ydmyge.

EN FAMILIE
Landmarksene bearbejdes så de tydeligt er i familie 
med hinanden; de vil fremstå som 13 brikker fra det 
samme puslespil. For at sikre denne ensretning på 
trods af deres forskellige funktion benyttes samme 
materialevalg; cortenstål og træ. Man får følelsen 
af at de 13 landmarks vil kunne sættes sammen 
og danne et nyt stort og ’fuldendt’ objekt. Med en 
enkel og præcis formgivning, tegnes de nye ’land-
skabsmøbler’, så de både passer til den særlige 
funktion og det særlige landskab på det pågælden-
de sted, men også så de tydeligt fremstår som en 
helhed, en serie, en familie. 

Således forståes landmarksene som smukke arki-
tektoniske objekter, der markerer særlige steder, 
som refererer til platformen og bænken, men her 
er bearbejdet alt efter stedets topografi og den 
ønskede oplevelse og funktion. De fremstår ’uni-
forme’ og ensartede i deres formsprog og føjer sig 
nænsomt og forsigtigt ind i landskabet. 

Billederne på dette opslag er fra landmarket ved 
Kongstrup Klinter samt Horsedalen, som begge blev 
færdige  i sommeren 2015.
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OVERSIGT OVER SAMTLIGE LANDMARKS:

1. Naturrummet: en velkomstportal
Status: Udført

2. Det Maritime Aktivitetshus: et blåt støttepunkt 
Status: Under udførelse

3. Kongstrup klinter: en udsigtsplatform på skrænten.
Status: Udført 

4. Horsedalen: et opholdssted med siddemuligheder 
Status: Udført

5. Sønderstrand: en flydende havplatform til ophold og havsport.
Status: Myndighedsbehandlet og klar til videreudvikling samt projektering.

6. Kik-ud: et opholdssted i en slugt
Status: Klar til udførelse

7. Vindekilde: trædesten og opsamlingskar til kildevandet.
Status: Under udvikling

8. Vågehøj: en udsigtspost med en kikkert.
Status: Myndighedsbehandlet og klar til videreudvikling samt projektering.

9. Spidsen: en opholdsniche i læ.
Status: Myndighedsbehandlet og klar til videreudvikling samt projektering.

10. Krogebæk: en shelter på vandet.
Status: Myndighedsbehandlet og klar til videreudvikling samt projektering.

11. Maderne: en gangbro og et opholdssted.
Status: Myndighedsbehandlet og klar til videreudvikling samt projektering. 

12. Hybeshøj: en opholdsflade på højen
Status: I myndighedsbehandling.

13. Ågerup: et opholdssted i træerne.
Status: Under udvikling

LANDMARKS / RØSNÆS RUNDT
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KONGSTRUP KLINTER

LECA GRUND

NATURRUM

STENDYSSER
HAVET

P

LECAGRUNDEN er placeret midt på halvøen lige 
ud til Røsnæsvejen, som forbinder Kalundborg med 
Røsnæs Fyr, hvilket giver stedet karakter af en portal til 
områdets fantastiske natur. Et naturligt mødested og et 
velkommen til Røsnæs. 

VI FORESLÅR her at etablere et attraktivt naturrum/ 
en velkomstportal på grunden, der indbyder til et 
nærmere besøg. Det er her man ankommer, parkerer 
sin bil og gør sig klar til turen i naturen. Man kan 
opholde sig her en stund, planlægge sin tur og fordybe 
sig i information eller lade sig betage af landskabet. 
Naturrummet udgøres af informationstavler med 
beskrivelser og kort over øens attraktioner og 
vandreruter. Naturrummet foreslås i weekenden 
bemandet af unge Røssere samt voksne med 
funktionsnedsættelse fra bo- og vækstcenteret i 
Kalundborg (beskyttet beskæftigelse), således det 
er muligt at leje/låne fx: cykler, fiskenet, kikkerter, 
snobrødsdej, knive, brænde osv., for bedre at kunne 
studere og opleve Røsnæs talrige naturoplevelser.

NATURRUMMET / VELKOMMEN TIL RØSNÆS!

+

Formålet med naturrummet er at byde velkommen til 
Røsnæs, facilitere turen i naturen og give de besøgende 
et overblik over tur-mulighederne på Røsnæs. Natur-
rummet skal være med til at flere mennesker finder vej 
til naturen og Røsnæs’ mange udflugts- og oplevelses-
muligheder. Der vil være informationer om: 

Røsnæs Rundt: Kystruten, turforslag med angivelse af 
antal km, sværhedsgrad, landmarks og eksisterende 
seværdigheder. Der vil også beskrives hvorledes vandre-
turen kan kombineres med at cykle, tage bussen eller 
parkere et andet sted på halvøen.

Målgruppen er alle besøgende og beboere i området!
både turister og fastboende og i særlig grad skolebørn, 
institutioner, naturskoler, vandrelaug og friluftsklubber.

Kompetencepersoner:
Poul-Erik Westrup, teamleder Bo- og Vækstcenteret
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Naturrummet vil blive en naturlig fysisk 
indgangsportal og et naturligt mødested for 
forskellige brugergrupper til at opleve Røsnæs’ 
natur og kulturværdier. Naturrummet er det første 
møde med naturen og herfra starter turen i naturen. 
Naturrummet vil føje sig ind i landskabet og tage 
hensyn til grundens karakter og samtidig iscenesætte 
stedets potentialer. 

Naturrummet byder på mange forskelligartede 
former for ophold. Udenfor findes bænke og kanter 
hvor man kan slå sig ned, omkring pejsen kan man 
varme sig på kolde dage, fra siddetrapperne på 
skråningen kan man betragte det omkringliggende 
landskab eller opleve naturrummets udstilling, 
og øverst kan man trække sig tilbage med en god 
bog og nyde udsigten over stendysserne mod 
vest. Naturrummet foreslås som en stor samlende 
træflade, der lægges ud på terrænet og foldes 
henover den eksisterende skråning i den sydøstlige 
ende af grunden. 

Et let tag svæver henover denne træflade og 
afskærmer, sammen med transparente glasfacader, 
et stort opholdsrum fra vind og regn. Under 
træfladen, bygget ind i skråningen, ligger bygningens 
servicefaciliteter skjult. Selve opholdsrummet 
fremstår meget åben og transparent, og 
glaspartierne kan lukkes op så oplevelsen af inde og 
ude også fysisk kan smelte sammen. Glasarealet og 
taget mod sydvest tillader vintermiddagssolen at 
trænge ind i bygningen.  
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KONGSTRUP KLINTER er dannet af istidens 
ler-, grus- og stenaflejringer. Forekomsten af 
plastisk ler er i årene 1949-1980 blevet udnyttet 
af en større Lecafabrik og landskabet bærer 
stadig præg af Lecas gravearbejde med mange 
skyttegravslignende grøfter. Området er 
reetableret I 1998 af Kalundborg Kommune og 
lecafabrikken blev nu til kulturhistorie. 
Kongstrup Klinter er blandt de højeste på 
sydkysten ca. 40 m og de blev fredet I 1954. 
Fra områdets højeste punkt er det muligt at 
få et panorama udsigt I 360 grader, hvor man 
tydeligt ser halvøerne Røsnæs og Asnæs, Sejerø og 
Odsherred.

VI FORESLÅR at der, som en forlængelse 
til naturrummet, placeres en mindre 
udsigtsplatform ved skrænten, hvor man 
kan sidde i læ for vinden og nyde sin kaffe og 
madpakke eller blot nyde udsigten og solens 
stråler. Herfra kan man betragte de storslåede 
skrænter, de forskellige jordlag og få information 
om istidens aflejringer og dannelsen af Røsnæs.

KONGSTRUP KLINTER / SPOR FRA ISTIDEN
STATUS: UDFØRT

Formålet med udsigtsplatformen er byde på 
en ’madpakkested’, før turen ud i naturen. Her 
kan man få information omkring:

Geologien, istiden, gletsjernes vældige kræf-
ter, oceandannelser, vulkaner og dramatiske 
klimaforandringer landskabsdannelsen. Aflej-
ringerne af ler, grus og sten. (forekomster af 
plastisk ler, grønt ler, rødt ler, fossiler, jernler-
sten osv)

Målgruppen er alle besøgende til området, 
både turister og fastboende og i særlig grad 
skolebørn, institutioner, naturskoler, van-
drelaug, friluftsklubber, ornitologforeninger, 
fossilsamlere og stenklubber. 

Kompetencepersoner:
Asbjørn Grarup, Nordvestsjællands Stenklub
Lisbeth og Olav Kristiansen
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Billeder fra stedet

HORSEDALEN er varm og solrig og de 
kalkholdige sydvendte skrænter og det kølige 
klima giver et fantastisk grundlag for at dyrke 
druer. Dette udnyttes af den lokale vinbonde Tom 
Christensen, der ejer Dyrehøjgaard Vingaard. 
Årets Vingård 2012.

VI FORESLÅR at etablere en sidde-/ liggeflade 
i termoasketræ, hvorfra man kan nyde det  
storslåede udsigt over havet mod syd. 
Mod nord, oppe på skrænten, er der udsigt over 
vinrækkerne, der aftegner sig i det kuperede 
terræn.  Vil man smage de lokalproducerede vine, 
så kan man lægge vejen forbi Dyrehøjgaard.

HORSEDALEN / DRIK DRUEN

Formålet: Vi ønsker at tilbyde et dejligt opholdssted 
i solen, hvor man kan nyde udsigten over havet og 
smage på druerne. 
Der vil være information omkring: 

De klimatiske forhold, solens betydning for vinpro-
duktionen, Dyrehøjgård Vingårds prisvindende vine.

Målgruppe: Alle besøgende og særligt gourmetinte-
resserede, vinsmagere, botanikere, vandrelaug

Kompetenceperson:
Tom Christensen, vinbonde, Dyrehøjgård Vingaard
Allan Nielsen
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’Dyrehøj Vingaard ligger på det solrige Røsnæs ved 
Kalundborg og er Danmarks største. I vinkælderen 
bliver RÖS skabt af vinkyperen, vinbonden og hele 
teamet bag vingården. Vingården er I 2012 blevet 
belønnet med en pokal for Årets Vingård og 7 an-
dre  pokaler og 4 medaljer ved Danske Vingaardes 
årlige konkurrence for erhvervsvinavlere.’
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SØNDERSTRAND ligger sydvest for Ulstrup og er 
et af sydkystens mest fremkommelige steder. Man 
kan køre i bil hele vejen ned til stranden, som funge-
rer både som badestrand og bådstrand. Stranden er 
velbesøgt og bærer præg af mange menneskers brug. 
Pga de gode adgangsforhold er det også muligt for 
gangbesværede at komme til stranden på dette sted. 
God vindforhold og gode skrænter gør Sønderstrand 
til et af de mest eftertragtede steder for paraglidere.

VI FORESLÅR at udvide vandoplevelserne ved at 
etablere to flydende platforme i vandet forbundet 
af en flytbar poton. Platformen ville kunne bruges, 
til udspring for badegæster, til lystfiskeri og småbå-
de kan lægge til. Platformen giver også muligheden 
for et blik til land fra vandsiden. 

SØNDERSTRAND /  AKTIVITET PÅ VANDET

Formålet med platformen er at understøtte vand-
sporten i Sønderstrand og imødekomme et behov, 
der allerede findes og fortælle en historie med 
fokus på: 

Livet i vandet (fisk, krabber, rejer) samt skibstrafik-
ken. Qr koder kan fx kobles til www.marinetraffic.
com. Sønderstrand er jo også Storebælts nok mest 
benyttede ankerplads for trafikskibe.

Målgruppen: Alle besøgende og særligt kajakklub-
ben, windsurfere, kitesurfere, paraglidere, lystfiske-
re, strandjægere, skoler, institutioner, naturvejleder, 
marinebiologer, vandrelaug, vinterbadere

Kompetencepersoner:
Claus Pedersen, paraglider
Jeppe Sørensen, Kalundborg Roklub
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UDFORMNING
To platforme forbindes med et kabel, mellem 
disse kan man ved håndkraft transportere sig 
frem og tilbage på en tredje og mindre flyde 
platform. Platformene er ca. 25 m2 hver, og 
pontonen ca. 10 m2. Overkant dæk er mellem 20 
og 45 cm over vandoverfladen.

SØ
N

D
E

R
STR

A
N

D

33



Badebro

bund

bund

vand

-0.57

-1.04

1.11

1.08

0.65 0.45

0.25

A.A

A.A



Badebro

bund

bund

vand

-0.57

-1.04

1.11

1.08

0.65 0.45

0.25

A.A

A.A

vand

0.65

0.45

1.05
0.25

B.B

B.B

SØ
N

D
E

R
STR

A
N

D

35



Stedet Skitse af forslagReferencebilleder



I krattene af slåen, tjørn, hyld, havtorn, vild rose 
og æble har græssende kvæg trådt et netværk 
af gange. På de tørre solbeskinnede skrænter 
findes en spændende flora med arter, der ellers er 
karakteristiske for Europas stepper længere mod 
syd og øst. Markbynke, nikkende kobjælde, glat 
rottehale og knoldet mjødurt befinder sig her på 
den nordlige grænse af deres udbredelsesområde 
og er sjældne i Danmark. Også insektlivet er rigt 
og særpræget. Mest iøjnefaldende er de mange 
dagsommerfuglearter. 

Kompetenceperson:
Morten Lindhard, Naturvejleder og biolog
Formål: Med udsigtsplatformen ønsker vi at 
skabe det perfekte ’madpakke-sted’, et storslået 
udflugtsmål, der iscenesætter stedet og giver 
information om:

Den særlige flora og fauna på skrænten, de 
sjældne varmeelskende karakterplanter, rigdom 
af overdrevsplanter, forekomster af mange 
sommerfugle bl.a. fransk bredpande´, der ikke 
yngler noget andet stede i Danmark end netop på 
Røsnæs.

Målgruppe: Alle besøgende og især botanikere, 
botanisk forening, vandrelaug, ornitologforeningen, 
naturvejleder, spejdere, biologer, skoler, 
institutioner.

Ud for kysten ved Vindekilde ligger en stor sten, 
der kaldes Blak. Sagnet beretter, at kæmpen As på 
Asnæs kastede Blak mod Røsnæs, som hævn over at 
kæmpen Refs fra Refnæs (Røsnæs) kastede Sorten-
stenen mod Asnæs. I begge sten findes aftryk af kæmper-
nes fingre.

KIK-UD ved Vindekilde er et uovertruffet ud-
sigtspunkt på sydskrænten omgivet af slugter 
og kroget kratskov. Det regnes for at være et af 
de smukkeste og vigtigste botaniske områder i 
hele Vestsjælland. Det er rigt på blomster, insek-
ter, markfirben, snoge, hugorme og salamandre. 
Området blev fredet i 1924 og er dermed en af 
Danmarks ældste fredninger. Bakkens topografi 
skaber allerede i dag et naturligt trækplaster for 
besøgende.

VI FORESLÅR at etablere en naturtrappe ned 
igennem den meget eroderede passage som 
fører fra  det naturlige udsigtspunkt ned til stran-
den ad den den stejle bakke. Øverst vil der være 
et opholdssted i form af siddetrin, som ligeledes 
ligger ned i den eroderede slugt, i læ for vinden. 
Passagen og opholdsstedet vil være med til at 
styre trafikken, så skrænterne ikke betrædes unø-
digt. Fra siddeplatformene øverst oppe vil der 
være en formidabel udsigt mod både øst og vest, 
over Vindekilde til fyret og udover havet.

KIK-UD /  ET BOTANISK PARADIS
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UDFORMNINGEN
Lorette planker vil danne en naturtrappe  i ter-
moask. Trappen vil ligne dem der ellers findes på 
Røsnæs, bland andet ved Fyret. Øverst, hvor ero-
deringen er bredest, udvides trappen sidelæns så 
der kan dannes et par siddetrin. I toppen afslut-
tes trappen med et længere siddetrin, der lægger 
sig langs ”kanten”. Trappen vil være ca 21 m lang, 
og 70 - 80 cm bred, 3,6 m på det brede sted øverst. 

Eftersom trappen og siddetrinene lægger sig ind i 
en eksisterende fordybning i terrænet vil den føje 
sig i det eksisterende terræn. Siddetrinet øverst 
indgår i samme formsprog og vil ligge på kanten 
af terrænet. Trinet har ingen ryglæn og vil der-
med ikke  hæve sig mere end ca. 30 cm over det 
eksisterende terræn.

KIK-UD

luftfoto 1:1000
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VINDEKILDE er både navnet på et område og 
en kilde. Kilden er 7 grader varm og pipler året 
rundt op af jorden. Herfra løber vandet igennem 
et sumpet område igennem VIndekildeslugten 
ned i havet. Kilden blev brugt til vandindvinding 
indtil 1980. 50 m nordøst for kilden findes et af 
Røsnæs’ ældste træer: den gamle troldebøg. Et 
sagn siger at træet var det eneste overlevende 
træ, da Valdemar Sejr i 1231 befalede alle træer 
på Røsnæs fældet. I dag fremstår området 
ved kilden meget sumpet og selve kilden er 
indhegnet af pigtråd.  Pigtråden og indhegningen 
er den eneste ledetråd der indikerer hvor kildens 
udspring egentlig er.  Resterne af en tidligere 
sumpbæverfarm ses som to rækker betonrør 
gravet ind i skrænten. 

VI FORESLÅR at forbedre naturoplevelsen 
ved kilden ved at  etablere en bedre adgang via 
trædesten igennem det sumpede område hen 
til kilden, suppleret med et kar, der opsamler, 
iscenesætter og tilgængeliggør kildevandet, så 
det bedre kan ses, røres og drikkes.  

VINDEKILDE /  VAND FRA KILDEN

Formål: Vi ønsker at tydeliggøre og tilgængeliggøre 
Vindekilde og udbrede forståelsen og kendskabet til:

Geologi, natur og landbrugshistorie. Vindekildes 
hemmeligheder, fortællinger om kilden og sagnet om 
den gamle troldebøg.

Målgruppe: Alle besøgende og særligt 
historieinteresserede, botanikere, vandrelaug, 
ornitologforeningen, naturvejleder, spejdere, biologer, 
skoler, institutioner

Kompetenceperson: 
Morten Lindhard, biolog og naturvejleder
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Ifølge sagnet holdt Valdemar Sejr i 1231 
en lystig jagt i den daværende skov på 
Røsnæs. Jagten fik en brat afslutning, da 
kongens søn Valdemar den Unge blev 
truffet af en vildfaren pil, som gik gennem 
hans hjerte. ”Kongen befalede i sin sorg, 
at intet træ skulle kaste sin skygge på den 
forbandede jord, hvor Danmarks håb blev 
dræbt. Den knitrende ild gik snart over 
Røsnæs og lagde skovene øde. Her skulle 
i al fremtid alene natur-elementerne rase 
og stormen herske. Røsnæs lå øde i sekler 
af år, pisket af storme vinter og vår”.

Billeder fra stedet
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VINDEKILDE 

UDFORMNING
Vi foreslår at etablere en bedre adgang via 
trædesten igennem det sumpede område hen til 
kildens udspring. Henover det beskedne vandløb 
etableres en ”træbro” med bænk og kar. Karret 
opsamler vandet ved et naturligt spring i terræn-
net, ca 8 meter fra kildens udspring. Karret er 
med til at iscenesætte og tilgængeliggøre kilde-
vandet, så det bedre kan ses, høres, røres og drik-
kes. Trædestenene kan erstatte pigtrådhegnet og 
være med til at holde kreaturerne væk fra kildens 
udspring, og karret. Træbroen er ca. 6 meter lang 
og forsynes med en bænk uden ryglæn. Karret er 
ca. 3 meter lang og 1,5 meter bred.
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VÅGEHØJ ligger 55 m over havet, og herfra 
kan man i klart vejr se bl.a. Fyn, Samsø, Mols og 
pylonerne på Storebæltsbroen. Herfra blev der i 
gamle dage holdt udkig efter fjenden fra havet 
og under anden verdenskrig havde tyskerne en 
radarstation på stedet. I Den Kolde Krig byggedes 
i 1951 en dansk radarbunker, som var i brug frem 
til 1964. I bunkeren under højen er i dag etableret 
en mindre pendant til Koldkrigsmuseet i fyret. Her 
kan man gå i læ for den vindomsuste bakketop 
op opleve stilheden. Her fortælles om Vågehøjs 
betydning for Røsnæs som militærhistorisk 
landskab. Vågehøj har spillet en vigtig rolle i de 
tre krigsperioder. Fortællingen om det tager i dag 
udgangspunkt i fyret og fyrmesterboligen. Med 
dette landmark ønskes Vågehøjs rolle fremhævet 
og formidlet yderligere. 

VI FORESLÅR at etablere en udsigtspost 
med en kraftig fast teleskopkikkert på toppen 
af Vågehøj. Trædækket på toppen formidler 
ruminddelingen i bunkeren nedenunder og er 
med til at formidle adgangen til de underjordidke 
opholdsrum. Kikkerten skal være tilgængelig 
for offentligheden uden betaling, således 
at det fx er muligt at spejde efter en havørn 
hele dagen. Kikkerten kan suppleres med et 
afrapporteringssystem, så observerede trækfugle 
og andet kan registreres løbende. Dette kan enten 
være digitalt eller på en tavle.

VÅGEHØJ / AT HOLDE UDKIG

Formål: Med udsigtsposten ønsker vi at pege på 
Vågehøjs historie, som udsigtspost over sejlruten til 
Østersøen men samtidig give de besøgende mulighed 
for at øge oplevelsen ved at stå på toppen og spejde 
efter de omkringliggende øer og fugle på træk, samt 
gå i læ for vind og vejr i bunkeren under bakketoppen

Fortælling: 
At våge og afrapportere i fortiden og i dag; 

Tidligere: Holde øje med fjenden, Røsnæs som 
militærhistorisk landskab, rolle i krigen, placering i 
forhold til Østersøens sejlruter.

I dag: Holde øje med fugle, information om 
hvilke fugle man kan forvente at se hvornår. 

Målgruppe: Alle besøgende og særligt 
friluftsmennesker, vandrelaug, ornitologforeningen, 
naturvejleder, spejdere, biologer, skoler, 
institutioner.

Kompetencepersoner:
Jens Boesen, ornitolog
Christian Feddersen, historiker, Røsnæs Fyr
Morten Lindhard, naturvejleder og biolog
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Eksisterende 
koldkrigsbunker

Kikkert

Bænk

Ventil.

Trædæk
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UDFORMNING
Vi foreslår at etablere en udsigtsplatform med en 
kraftig fast teleskopkikkert på toppen af Vågehøj.
Udsigtplatformen smyger sig omkring de beton-
skakter der stikker op over terrænet. I dækket 
indarbejdes der et par niveauspring, som optegner 
væggene fra den underliggende bunker. Dermed 
danner dækket gode opholdsmuligheder, samtidig 
med at det formidler hvad der sker under terrænet. 
Fladen er lavet af eg og beslår ca 75 m2.  

luftfoto 1:1000
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SPIDSEN med Røsnæs Fyr er Sjællands vestligste 
punkt, og Røsnæs’ største turistattraktion. Hvert 
år finder ca. 250.000 endagsturister vej til spidsen 
af Røsnæs, der blev gjort offentligt tilgængeligt i 
2008. Fyret har siden dets opførelse i 1844-46 hjul-
pet mange skibe, når de skulle passere igennem det 
vanskelige og snævre farvand Storebælt, herunder 
passere forbi Røsnæs Rev. Der blev muliggjort offent-
lig adgang til fyret i 2011, hvilket er en stor succes.

Vest for Røsnæs fyr, 2 km ude i Storebælt, ligger 
Røsnæs Puller, som blev opført i 1939 for at markere 
udstrækningen af Røsnæs Rev. Revet ligger mellem 
pullerten og fyret og er et stenrev med et enestående 
plante- og dyreliv. Her kan man se både sæler og 
marsvin. For både lystfiskere og ornitologer er spid-
sen og revet et af Røsnæs’ mest interessante steder, 
idet landskabsforholdende gør både fuglekiggeri og 
lystfiskeri helt unikke. 

SPIDSEN / 270 GRADERS UDSIGT
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Plan 1:100

Skråning
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Snit 1:100

VI FORESLÅR at etablere en opholdsniche, der er ’gravet ind’ i 
skråningen yderst på spidsen. Herved skabes der en opholdsmulig-
hed på turen rundt om spidsen, hvor man kan komme i læ for vejr 
og vind, med udsigt over horisonten og revet. Et sted, hvor nogle af 
sanseindtrykkene bliver dæmpet til fordel for andre, nye.  Fra dette 
overdækkede siddested langs ruten, kan man observere fuglene, 
skibene og somme tider sælene der ofte observeres fra spidsen. 
Her kan man enten sætte sig på kanten eller trække sig tilbage i, i læ 
for vejr og vind. Nichen er ca 2 m bred og 2 m høj og hævet en halv 
m over terræn. Nichen inkl overdækningen ”forsvinder” visuelt ind i 
den eksisterende bevoksning på skråningen.

Formål: Med opholdsnichen ønsker 
vi at etablere et opholdssted i 
læ for vejr og vind, på et ellers 
ekstremt udsat punkt. Herfra 
kan  vindforhold, strømforhold, 
udsigten og dyrelivet observeres 
og nydes. Vi ønsker at sætte fokus 
på:

Orientering; navigation, søkort, 
skibsfarten, fyret, strømforhold, 
forliste skibsvrag, revet, dyrelivet 
under og over vandet, fugle på 
træk,  osv.

Målgruppe: Alle besøgende 
men primært friluftsmennesker, 
vandrelaug, ornitologforeningen, 
vragdykkere, strandjægere, 
lystfiskere, naturvejleder
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UDFORMNING
Vi foreslår at etablere en opholdsniche, der er 
bygget ind i skråningen helt yderst på spidsen.
Opholdsstedet ville være storebror til de eksiste-
rende bænke langs trappen. (se billedet tv.) Fra 
dette sted kan man fra et meget beskyttet sted 
observere strømforhold, bølgerne på revet, fug-
lene, skibene mm. 

SPIDSEN
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MADERNE, som betyder et lavereliggende 
område, var oprindeligt en lille bugt, som pga. 
landhævning blev afskåret fra havet og blev til en 
lavvandet indsø. Med tiden er søen delvis groet til 
og blevet til en mose i et vådområde. I maderne fin-
des den sjældne og karakteristiske klokkefrø, hvis 
kvækken er helt speciel.

VI FORESLÅR at etablere en gangbro med plat-
form igennem mosen tættest på stranden.
En gangbro vil tillade de besøgende at komme 
tættere på Maderne og klokkefrøernes helt spe-
cielle ’musik’. Den vil også give mulighed for børn 
og opdagelseslystne voksne at studere mosens 
liv med fiskenet og lup. Platformen vil også flittigt 
blive brugt af skoletjenesten. Den valgte placering 
er udpeget i samråd med den lokale naturvejleder 
Morten Lindhard, Røsnæs Naturskole Tlf. 59 50 97 
76 og Jens Boesen, Ornitologisk forening Vestsjæl-
land. Tlf. 40 31 12 62

MADEMOSEN / KONCERT MED KLOKKEFRØER

Formål:  Med gangbroen og iscenesættelsen af 
klokkefrøernes lyd ønsker vi at give de besøgende en 
unik lydmæssig naturoplevelse og samtidig fortælle 
historien om:

De sjældne klokkefrøer, der var her naturligt frem til 
1950, og som i 2000 blev udsat igen med stor succes.

Målgruppe: Alle besøgende og især frøklubber, skoler, 
institutioner, naturvejlederen, biologer, vandrelauget

Kompetenceperson: 
Jens Boesen, ornitolog
Morten Lindhard, naturvejleder og biolog
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Klokkefrøen fik sit danske (og svenske) navn, da 
den svenske naturforsker Carl von Linné i 1749 
hørte de store kor af klokkefrøer i det sydlige 
Skåne, og fandt at lyden mindede om fjerne 
kirkeklokker. Hver han (hunnerne kvækker ikke) 
puster sig op, og jo større den er, jo større er 
dens luftvolumen, og jo dybere bliver derved 
tonen. I de fleste bestande vil der være mange 
unge hanner, færre ældre hanner, og færrest af 
de store, gamle hanner. Det betyder at et kor af 
klokkefrøer høres som mange fine lyse toner, 
færre lidt kraftigere toner i et mellemleje, og 
færrest af de kraftige, dybe toner. Samklangen 
mellem disse giver indtrykket af klangen af 
kirkeklokker. 

Billeder fra stedet
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UDFORMNING
Gangbroen er ca 70 cm bred, og danner en 
ca 5 m bred platform der hvor der er storst 
vanddybde og mest vandspejl. Overkanten af 
gangbroen er ca. 30 cm over vandspejlet. I alt 
beslår trædækket ca. 60 m2

MADEMOSEN 

luftfoto 1:1000
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Snit 1:100



Plan 1:100
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KROGEBÆK ligger på nordkysten vest for hav-
nen. Dette område kendetegnes ved sin flade og 
stenede kyst, dannet af istidens gletsjer. Bølgernes 
polering gør stenene glatte, og inviterer til geolo-
giske studier. Vandet er klart og meget velegnet 
til kystfiskeri. Fra Krogebæk kan man opleve både 
solopgang og -nedgang og til tider stjerneklare 
nætter fyldt med stjerneskud. Da der ikke er meget 
kunstig belysning i miles omkreds opleves stjer-
nerne og himlen i højere grad end andre steder. 
Der er endog oplevet Nordlys her. 

VI FORESLÅR at etablere et shelter på vand. Det 
skal være en simpel overnatningsmulighed, hvor 
folk har mulighed for at sove på vandet og falde i 
søvn under stjernehimlen til lyden af de vuggende 
bølger. Shelteren skal flyde i takt med tidevandet, 
fastgjort til en pæl. Det vil være en simpel og primi-
tiv måde at overnatte på, men i gåafstand til hav-
nen og diverse faciliteter. Adgangen til shelteren 
kan foregå via naturlige trædesten eller via kajak.

KROGEBÆK / EN NAT PÅ VANDET

Formålet: Med shelteren på vandet ønsker vi at give 
de besøgende en anderledes overnatningsmulighed 
med de vuggende bølger under sig og 
med den stjerneklare himmel over sig. Det 
fortællingsmæssige fokus vil være:

Himmelrummet; solens gang over himlen, 
lyset, mørket, stjernerne, stjernebillederne og 
astronomien. Samt istider, vulkaner, ørkner, floder 
og kontinenter i drift.

Målgruppen: Alle besøgende og særligt unge, 
friluftsmennesker, vandrelaug, spejdere, 
strandjægere, lystfiskere, naturvejledere.

Kompetenceperson:
Jeppe Sørensen, Kalundborg Roklub
Røsnæs Udvikling og Beboerforening
Flemming Larsen, lodsejer
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Snit AA 1:100 Plan 1:100
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UDFORMNING 
Havshelteret er opbygget som en flydeplatform, 
befæstet til en pæl. Flydeplatformen kan bevæge 
sig op og ned langs pælen i takt med tidevandet.
Eventuelt befæstes platformen yderligere 
med ankre. Flydeelementet i enten beton eller 
polyætylen beklædes med eg, også langs siderne. 
Platformen er ca. 25 m2 stor, og overkant dæk er 
ca 40 cm over vandoverfladen. Mellem dækket 
og pælen kan der etableres en overdækning i 
teltdug, som kan åbnes op i alle retninger, og 
dermed bidrage til skygge eller læ alt efter vind 
og vejr. En trædesti bestående af store sten 
lagt ud i skridtafstand giver adgang fra land til 
flydeplatformen
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AKTIVITETSHUS/ I HAVNEN

Formålet: Med etableringen af aktivitetshuset er pri-
mært at give nye muligheder for sejlsport, skoletjene-
ste og i det hele taget det maritime liv ved havnen. 

Havnens historiske rolle, erhvervsfiskeriet, 
fiskekutterne, fiskerne og fangsten.

Målgruppen: er sommerferiegæster, børn, familier, 
unge, sejlere, dykkere, kajaksejlere, kite- og vindsurfere.
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HAVNEN

HAVET

RØSNÆS HAVN, også kaldet Nyby Havn, 
ligger centralt placeret på Røsnæs og skaber 
adgang til halvøen fra vandsiden. Havnens 
centrale maritime placering gør havnen attraktiv 
som destination for havkajakker og sejlbåde fra 
bl.a. Samsø, Kerteminde, Nekselø Havnsø, Sejerø, 
Odsherred osv. Desuden er havnen et perfekt og 
yndet udgangspunkt for en række vandrelate-
rede aktiviteter på Røsnæs’ kyster. Havnen blev 
anlagt i fyrrene og har i dag kun 7 erhvervsfiskere 
tilbage. Dvs. at havnen gradvist træder ind i en 
ny rolle som støttepunkt og base for en række re-
kreative vandrelaterede aktiviteter. Det Maritime 
Aktivitetshus udgør en vigtig ’hjørnesten’ i for-
hold til ’Røsnæs Rundt’, idet Aktivitetshuest har 
potentiale til at blive et attraktivt støttepunkt for 
livet i havnen, på vandet og derved blive et ’blåt 
anker’ på kystruten. 

’Maritimt Aktivitetshus’ etableres i havnen. Byg-
ningen skal understøtte sejlsport og det mari-
time liv i havnen i form af fx udspring/adgang til 
dybt vand, bad, lockers, omklædning, isætning af 
kajakker, udekøkken, kajakopbevaring, mulighed 
for undervisning o.l. samt strandjægernes og 
fiskernes aktiviteter. Således vil Aktivitetshuset 
få status som ’blåt støttepunkt’ for skoleelever, 
lystfiskere, havsportudøvere  og andre natur- og 
vandinteresserede, der kan nyde gavn af et mari-
timt aktivitetshus.
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PLACERING
Vi foreslår at etablere et ’Maritimt Aktivitetshus’ 
på havnen. Røsnæs Havn, også kaldet Nyby 
Havn, ligger centralt placeret på Røsnæs og 
skaber adgang til halvøen fra vandsiden. Havnens 
centrale maritime placering gør havnen attraktiv 
som destination for havkajakker og sejlbåde fra 
bl.a. Samsø, Kerteminde, Nekselø Havnsø, Sejerø, 
Odsherred osv. Desuden er havnen et perfekt og 
yndet udgangspunkt for en række vandrelaterede 
aktiviteter på Røsnæs’ kyster. Havnen blev anlagt i 
fyrrene og har i dag kun 7 erhvervsfiskere tilbage. 
Dvs. at havnen gradvist træder ind i en ny rolle 
som støttepunkt og base for en række rekreative 
vandrelaterede aktiviteter. 

AKTIVITETER
Det er tanken at huset skal understøtte sejlsport 
og det maritime liv i havnen i form af fx udspring/
adgang til dybt vand, bad, lockers, omklædning, 
isætning af kajakker, udekøkken, kajakopbevaring, 
mulighed for undervisning o.l. Huset vil også 
tilgodese strandjægerne og fiskerne og deres 
afledte aktiviteter i form af grill, madlavning mm.

FORMÅL
Formålet med etableringen af aktivitetshuset er 
primært at give nye muligheder for sejlsport, 
skoletjeneste og i det hele taget understøtte det 
maritime liv ved havnen. 

MÅLGRUPPER 
Målgruppen er alle besøgende og beboere i 
området! Både turister og fastboende og i særlig 
grad sejlere, dykkere, kajaksejlere, kite- og 
vindsurfere men også skolebørn, institutioner, 
naturskoler, skoletjenesten og friluftsklubber.

FORMIDLING
Der vil være information og kort over mulige 
sejlruter i området med angivelse af antal km, 
sværhedsgrad, osv. Der vil også beskrives 
hvorledes turen på vandet kan kombineres med 
ture på land, som fx ’Kystruten’, der løber hele 
vejen rundt langs halvøen. Der er ligeledes fokus 
på fortællingen om havnens historiske rolle, 
erhvervsfiskeriet, fiskekuttere, fiskerne og fangsten.

AKTIVITETSHUS/ I HAVNEN
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Plan 1:200



ARKITEKTUREN 
Aktivitetshuset bryder med vanetænkning omkring 
byggerier i danske havne og fremfor at operere 
med små træskure foreslås at etablere en sam-
menhæng-ende bygning, der kan løfte det byg-
gede miljø i Nyby Havn til et niveau, der lever op til 
stedets store landskabelige kvaliteter.  

Flere af de eksisterende funktioner vil indgå i den 
foreslåede bygningsvolumen, og enkelte kan even-
tuelt flyttes til den vestlige mole. Aktivitetshuset er 
strakt ud langs den sydlige mole, og tilknyttes der-
ved til havnens ’torv’ mod nord og vandet mod syd 
og vest. Aktivitetshuset danner således havnens 

nye ansigt ved ankomst fra landsiden.  Bygningen 
er et langstrakt volumen, hvor foldede træflader, 
der trapper ned mod vandet, er en væsentlig del 
af det arkitektoniske udtryk, i lighed med de øvrige 
landmark og naturrummet. 

Bygningen er strakt ud så den danner en sam-
let front mod havnerummet mod syd i dens fulde 
længde. Et stort tag er det samlende element, som 
overdækker bygningens to bygningskroppe og det 
overdækkede uderum imellem dem (mellerummet). 
De to bygningskroppe udgøres af: det våde hus 
(omklædning/ sauna/toiletter/ teknik) og det tørre 
hus (opholdsrum). 

Bygningen søger at favne ’havnetorvet’ nord for 
bygningen, ved at henvende sig mod den med 
sine glaspartier i fællesrummet, sine nicher man 
kan sidde i, via uderummet imellem de to byg-
ningskroppe og via den solnedgangsterrassen 
vest for bygningen. Aktivitetshuset indgår ikke som 
et traditionelt element, der knytter an til de andre 
bygninger i havneområdet, men forholder sig til 
det omkringliggende landskab og indgår som et 
nyt formet landskabselement med reference til de 
horisontale elementer i området. Et skræddersyet 
landskabselement, der ’forer’ havnekanten og un-
derstøtter liv og aktivitet på grænsen mellem land 
og vand.

AKTIVITETSHUS/ I HAVNEN
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HYBERSHØJ ligger markant på toppen af en bakke, 
hvorfra der er en storslået udsigt over Røsnæs. Man 
kan fx se kirken, møllen og i baggrunden en silhuet 
af Kalundborg Havn. Højen er en gammel rundhøj 
fra oldtiden, formodentlig en gravhøj. Højen er 
imidlertid ret utilgængelig. 

VI FORESLÅR at etablere en bedre adgang til 
højen via græsslåning, skiltning og en naturtrappe. 
Vi foreslår en opholdsflade der tager fat i toppen 
af højen og folder sig efter bakken ned langs siden. 
Toppen er meget vindblæst, og etableringen af 
opholdsfladen vil byde på sidde- og liggemuligheder 
sydøst fra højens top, helt i læ for vinden fra nord 
og vest. Fladen skal være med til at udpege det man 
ser fra højen og kommer med små fortællinger om 
fx Møllens historie, restaureringen fra 1980-2010 osv. 
og markerer og peger på forskellige udsigtsmål fra 
højen. Placeringen af landmarket er blevet afstemt 
med Kulturarvstyrelsen.

HYBESHØJ / HISTORIENS VINGESUS

Formål: Med opholdsfladen ønsker vi at markere 
Hybeshøj, som et værdigt udflugtsmål og vise den 
besøgende et udsnit af Røsnæs storslåede natur 
med fokus på de kulturhistoriske seværdigheder, 
der kan opleves fra højens top. Der vil på højen 
finde information om:

Fortidsminder, arkæologi, tundra, stendysser, 
gravhøje, kirken, møllen.

Målgruppe: Alle besøgende og særligt historiein-
teresserede, skoler, institutioner, naturvejleder, 
friluftsmennesker, vandrelaug, ornitologforeningen

Kompetenceperson: 
Christian Feddersen, historiker, Røsnæs Fyr
Røsnæs Udvikling og Beboerforening
Vagn Åge Rasmussen, lodsejer
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 UDFORMNING
Opholdsfladen tager fat i toppe af højen og 
folder sig efter terrænet et stykke ned af bakken. 
Her danner den sidde- og liggeflader i eg. 
Træfladen falder  med sin naturfarve naturligt 
ind i omgivelserne.  Træfladen hæver sig ikke 
mere fra terrænet end det der er nødvændigt for 
at kunne danne sidde- og opholdsmuligheder 
midt på fladen. Fladens kanter slutter 
forholdsvis tæt til det eksisterende terræn. 
Fladen beslår ca. 25 m2.
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ÅGERUP Øst for den eksisterende 
naturlejrplads ved Strandhøjgård findes en stejl 
nordvendt skråning med store træer. Skråningen 
danner overgangen mellem marken og stranden. 
Herfra er der udsigt til Sejerø og Samsø. 

VI FORESLÅR at udnytte potentialet i de 
høje træer ved at etablere en shelter/opholdssted 
i træernes top. En shelter i højden kan tilbyde 
anderledes opholds- og overnatningsmuligheder 
for sommerhusgæsterne og for andre besøgende 
til området. Herfra kan udsigten over vandet, 
solnedgangen og livet på stranden betragtes fra 
et nyt perspektiv.
De eventyrlystne kan låne en skræddersyet sejldug 
som midlertidigt kan spændes op, og som tillader 
overnatning i det fri, under trætoppene og 
under stjernehimlen. Udformningen af dækket 
tager højde for kørestolsbrugere, så de også får 
muligheden for et ophold i trækronerne. 

ÅGERUP /  OVERNATNING I EN TRÆTOP 

Formålet: Med shelteren i højden er dels at give en 
anderledes opholds-/ overnatningsmulighed i na-
turen og dels at fortælle de besøgende om Røsnæs 
med et fokus på:

Skovene på Røsnæs, Valdemar Sejr, inddragelse af 
skov til landbrugsarealer,  skovloven i 1805

Målgruppen: Er alle besøgende til området men i 
særlig grad sommerhusejerne, de unge, skolebørn, 
lystfiskerne, strandjægerne, Friluftsrådet.

Kompetenceperson: 
Røsnæs Udvikling og Beboerforening
Repræsentant fra sommerhusejerne
Olav Madsen, lodsejer

Å
G

E
R

U
P

Billeder fra stedet

79





UDFORMNING 
Dækket tager afsæt i markniveau og går niveaufrit 
ca 10 m ud til den ydesrte række træer. Det 
yderste af dækket kommer forbi træstammerne 
og danner en udsigtspost ca 5 meter over terræn. 
Bag træerne er der et rebnet hvorpå man kan ligge 
og kigge op i trækronerne. Gelænder etableres 
med stålwire, med udspændt trådnet, så det synes 
mindst muligt. Hvis muligt indgår træerne i selve 
konstruktionen. Ellers kan det være nødvendigt 
at etablere eller supplere med smalle stålsøjler 
under dækket. Trædækket vil være synligt fra 
stranden, men det foreslåede element ligger 
i niveau med trækronerne, som går væsentlig 
længere ud end selve dækket og vil omringe 
elementet. Visuelt vil søjlerne forsvinde mellem 
træstammerne. I alt beslår dækket ca 30 m2.

ÅGERUP 
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