
Nyhedsbrev fra Søskovlandet 

 

Kære alle på Søskovlandets mailliste 

Endelig har vi ny information til jer alle, selvom Corona-situationen har lagt en dæmper på 

udfoldelserne. Styregruppen har hen over sommer og efterår lagt mange timer og kræfter i at 

komme videre med især et af vores hovedtemaer. 

Aktivitets- og Naturhuset i Vrangeskov 

Siden i sidst hørte fra os, har vi arbejdet sammen med især Naturstyrelsen ved Jens Peter 

Simonsen med forskellige spørgsmål omkring placeringen i Vrangeskov mellem ”Traktørstedet” og 

Haraldsted Sø. Det viste sig, at området bl.a. gav udfordringer i forbindelse med ”§ 25: Særlig 

følsom Skov” og et evt. mageskifte af grundarealet. Alle udfordringer er blevet adresseret i en god 

og meget positiv dialog, så der senere politisk kan tages stilling til vores fælles forståelse. Vigtig 

var vores mål om at kunne indsende ansøgning til Realdania, DGI og Lokale- og Anlægsfonden 

senest den 1. december 2020. 

Placeringen skulle dog også gennem en dispensationsansøgning hos Miljøstyrelsen. Dette blev 

desværre ikke helt så gnidningsløst. Her stødte vi ind i et uheldigt personaleskift lige før 

målstregen. Dette medførte, at vi blev slået helt tilbage til start og med en ny og lidt anden 

tilgang til projektet. Vi har desværre endnu ikke fået svar fra Miljøstyrelsen, selvom vi har været 

til 3 dialogmøder undervejs og en masse telefonkontakt. 

Derfor har vi set os nødsaget til også at arbejde med en alternativ placering i skovkanten mod 

vest. På et areal ejet af Ringsted Kommune – også lige op ad Oplevelsesstien og på skrænten ned 

mod søen.  

Begge placeringer passer til de skitser som Spektrum Arkitekterne er kommet frem til og begge 

placeringer ligger til grund for vores ansøgning, som er rettidigt fremsendt den 1. december. 

 

 

 

Se vedhæftede dokument, der 
viser hele skitseoplægget fra 
Spektrum Arkitekter 



 

Vi er i tvivl om Miljøstyrelsen kan godkende placeringen ved Traktørstedet, hvorfor vi har fundet 

det nødvendigt også at arbejde med den alternative placering ved Vrangeskov Vest, som vi kalder 

den. Det er lige udenfor Vrangeskov ved dyreristen og lågen til folden - på kommunens areal og 

ikke i fredskov, som ved ”Traktørstedet.” 

 

Begge placeringer har stort set de samme geologiske og fysiske forhold med skrænt, hældninger 

mv. og i det vedhæftede bilag er kun vist 2D og 3D tegninger for placering ved Traktørstedet. Alle 

tegninger kan dog stort set overføres til den alternative placering.  

 

Projektet er overordnet set det, som I har set tidligere, bortset fra, at Miljøstyrelsen IKKE kan 

acceptere omklædnings- og badefaciliteter ved Traktørstedet - skitser er derfor tilrettet uden disse 

faciliteter, og Miljøstyrelsen kan heller ikke acceptere det store tag, og det er derfor blevet 

reduceret. Bade- og omklædningsfaciliteter er en mulighed ved Vrangeskov Vest-placeringen, da 

Miljøstyrelsen ikke skal dispensere på denne beliggenhed lige uden for skoven.  

 

Vi afventer med spænding Miljøstyrelsens afgørelse, men har ingen information om, hvornår den 

kommer, idet de er stærkt pressede af Corona-situationen og opgaver i forbindelse med mink-

sagen.  

 

Der ligger nogle udfordringer i placeringen Vrangeskov Vest, og dem håber vi er til at overkomme. 

Når vi får afklaring i forhold til vores ansøgning til Realdania, Lokale- og Anlægsfonden og DGI i 

år, sætter vi igen gang i drøftelserne i projektgruppen, hvis eller Corona-situationen tillader det. 

Nemt skal det ikke være. 

 

Som nogen af jer sikkert er klar over, så har Ringsted Kommune givet tilsagn om i alt kr. 3 mio. 

til projektet. I 2021 afsættes kr. 500.000 til projektering og i 2022 kr. 2,5 mio. til anlæg af huset. 

Det er vi både glade for og stolte af på borgernes vegne. Styregruppen har fået god hjælp og 

opbakning fra administrationen i Ringsted Kommune. 

Her ses de to mulige placeringer, der undersøges for placering af Aktivitets- og Naturhuset i Vrangeskov 



 

Anlægsudgifter inkl. moms er budgetteret til 10,8 mio. kr. og med forhåbentlig accept fra 

Realdania/L&A/DGI på kr. 4,5 mio. så er vi meget langt med finansieringen, set i det store 

perspektiv.  

 

Styregruppen ser positivt på det, vi sammen er kommet frem til indtil nu - og vi oplever, at 

projektet er realiserbart. 

 

Naturparkprojektet 

 

Et andet af Søskovlandets store temaer er Naturparken. Dette projekt er som omtalt i 

dagspressen nu godkendt af Friluftsrådet som et Pilot-naturparkprojekt. Det betyder, at Ringsted 

Kommune har i alt 5 år til at afprøve og realisere projektet. Projektet ligger hos kommunen og 

ansvaret for fremdriften og økonomien ligger også der. 

 

Politisk er der afsat midler til administrationens arbejde med naturparken. 

 

Visionen og formålet rummer, at Aktivitets- og Naturhuset bliver et afgørende støttepunkt for 

Pilotnaturparken. En Pilotnaturpark, med et Aktivitets- og Naturhus i sin midte, vil uden tvivl 

vække opmærksomhed og knytte brugerne sammen og vil grundet placeringen kunne fungere 

som indgang til naturparken og blive det væsentligste sted for naturformidling i kommunen. 

 

Byrådet og Klima- og Miljøudvalget har vedtaget at nedsætte et §17 stk. 4 udvalg for 

Pilotnaturparken. Her er anbefalingen bl.a.:  
a) At udvalget selv vælger sin formand i sin midte.  

b) At den lokale forankring i udvalget styrkes, og at udvalgets medlemmer findes gennem opstart med et 
møde, hvor der inviteres bredt. Fokus er på interesserede lodsejere og borgere, og ikke primært 
repræsentation gennem foreninger og organisationer. Klima- og Miljøudvalget anbefaler en bred 

repræsentation i 17,4 udvalget og et udvalg på ca. 15 medlemmer.  

 

Det er vores håb, at borgere fra Søskovlandets område får sæde i udvalget, ligesom vi også håber 

at Søskovlandets temagruppe for naturparken bliver repræsenteret. Derfor vil vi opfordre til, at 

alle interesserede deltager i orienteringsmøder og gør sig valgbare. 

 
Undertegnede og resten af styregruppen ønsker jer alle et rigtigt godt nytår, og vi glæder os til at mødes 
med jer igen, når Coronaen tillader det. 
 
Med venlig hilsen 
Ulrich Hjort Hansen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Styregruppen for Landsbyklyngen Søskovlandet v/formand Ulrich Hjort Hansen, Lasse Bremer, Finn Andersen, Peter 
Hansen og Frank Nielsen. 



Bilag: 

Se hele Spektrums oplæg i vedhæftede dokument. 

 

Kontakt os meget gerne på mail, hvis der er spørgsmål til denne information. 


