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Beretning 

Præsentation af bestyrelsen. 

På sidste års generalforsamling den 26.05.2016 fortalte vi om Turlandsprojekt nr. 1 og        

at vi havde modtaget LAG midler til delvis finansiering af projektet. 

Projekt Turland 

Ideen med projektet er at skabe friluftsaktiviteter som cykel- og vandreruter, en 

æblerovsrute, en kajakrute, fotosafari og lystfiskersafari på Tuse Næs og synliggøre det med 

beskrivelser i foldere og målet er at øge tilgangen af turister, sommerhusgæster og borgere 

til Tuse Næs.                                                                                                                                  

Allerede igangsatte projektet bl.a. af turistkontoret i Holbæk er Cykel- og vandrerrute 40 

(Fjordstien) rundt om Isefjorden  og de 4 færger og her vil Turlandets Tuse Næs ruter passe 

fint ind i sammenhængen. Også den kommende Istidsrute, som forskellige organisationer 

arbejder med vil kunne få gavn af Turlandsruterne. 

LAG midler 

Når man modtager LAG midler er det maksimale tilskud man kan opnå 50 % af det ansøgte 

projektbeløb. I løbet af 2016 har vi fået fondsmidler til den anden halvdel af vores projekt. Vi 

har fået midler fra Friluftrådet og Landdistriktspuljen. For alle de bevilgede midler gælder det 

at de først bliver udbetalt når projektet er færdigt. Derfor henvendte vi os til borgmesteren i 

Holbæk Kommune og spurgte om der var en mulighed for at Holbæk Kommune ville lægge 

pengene ud indtil projektet er færdigt. Og det lykkedes os at få det tilsagn. Vi er glade for 

fondsmidlerne og Holbæk Kommunes positive medvirken. 

Den samlede projektramme er omkring 330.000 alt i alt.  

Projektet opdeles i 8 arbejdspakker: 

Arbejdspakke 1 - Projektstart, projektadministration og projektafslutning v/Charlotte 

Lyngholm 

Der startes og afsluttes med et fælles møde. Undervejs koordineres aktiviteterne og 

projektet formidles. Projektleder er Charlotte Lyngholm, som driver Lyngholm Landsted. 

Ekstern konsulent Lisbeth Færch Gjerulff hjælper med opstart, bilagshåndtering, afsluttende 

regnskab, afrapportering og evaluering af projektet.  

Arbejdspakke 2 - Ture i den lokale natur - turfoldere m.m. v/ Finn Bjerregaard 

10-12 vandre- og cykelruter planlægges, beskrives og etableres med skiltning og anlæg. Der 

opsættes og trykkes en folder til hver rute. Folderne lægges som pdf-fil på VisitHolbæks 

hjemmeside. Trykte foldere fordeles på bibliotek, turistbureauer, lokale hoteller, 

campingpladser, kroer, vandrehjem, B&B, den lokale købmand og på markedsdage. Udover 
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ruterne indeholder folderne viden om seværdigheder som flora, fauna, geologi, historie, 

udsigtspunkter ol. Turlandets frivillige stigruppe gennemfører nyetablering og pleje af stier. 

Arbejdspakke 3 - Kort over Tuse Næs v/ Finn Bjerregaard 

Kort over Tuse Næs udarbejdes og trykkes. Kortet indeholder beskrivelser af 

seværdigheder, cykelruter, vandrestier, overnatningsmuligheder, spisesteder, 

indkøbsfaciliteter, oldtidsminder m.m. Et skilt med kortet ønskes opsat ved indgangen til 

Tuse Næs. 

Arbejdspakke 4 - Cykling i turlandet Tuse Næs v/ Charlotte Lyngholm 

Der etableres 4 steder med cykelskure for udlejning af cykler. Udby Brugs, Hørby Havn, 

Lyngholm Landsted og ved Løserup. Der indkøbes cykler til udlejning. 

Arbejdspakke 5 – Æblerovsruten - en nærrekreativ sti omkring Udby. v/ Charlotte Lyngholm  

I forlængelse af den årlige event Æblefestivalen på Tuse Næs etableres en Æblerovsrute, 

en vandre- og cykelsti med hvilepladser, æbletræer og bænke med udgangspunkt i Udby. 

Arbejdspakke 6 - Tuse Næs kajakkort Afventer pt. v/ Finn Bjerregaard 

Udvikling af en sejlrute rundt om Tuse Næs der gør næsset værd at besøge fra vandsiden. 

Der udarbejdes et kort med beskrivelse af turen og seværdighederne langs kysten omkring 

Tuse Næs. Dernæst beskrives optagnings- og overnatningspladser, parkerings- og 

toiletforhold, drikkevand, indkøb. Der opsættes et shelter i bunden af lammefjorden eller ved 

teltpladsen ved Bognæs skoven. Shelteret kan anvendes til overnatning af både sejlere og 

cyklister/vandrere. 

Arbejdspakke 7 -  v/ Tommy Flugt  

At beskrive og øge kendskabet til Tuse Næs’ natur gennem billeder. 

Ildsjæle med et kamera inviteres til 4 fotosafarier hvor der tages billeder af Tuse Næs. 

Billederne fremvises ved en udstilling samt der trykkes en fotobog.  

Arbejdspakke 8 - Fiskesafari på Tuse Næs. Afventer v/ Finn Bjerregaard 

Der udvikles et turprojekt og en folder, der beskriver programforslag til en gør-det-selv 

fiskeferie på Næsset. Folderen indeholder kystfiskeri efter havørred, hornfisk, fladfisk, fiskeri 

i Lammefjordskanalerne efter karpe og gedde, fiskeri i Tuse Å efter bækørred. Tur til 

put&take søerne v. Løgtvedgård (Svebølle), tur med fjordkutter fra Hørby Havn. Folderen 

laves i samarbejde med Fishery Zealand. 
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Turlandet har som det er fremgået af de forskellige indlæg travlt med at planlægge og 

iværksætte vort projekt Turland. 

 

Andre aktiviteter i 2016 

1. Derudover har vi arrangeret en ekskursion til Røsnæs i juni måned. 

En inspirationstur til arbejdet i Turlandet, som nu blev en erfaring rigere. Vi blev modtaget og 
rundvist af den kyndige og gode fortæller Mogens Anholm, som er erfaren landmand og i 
øvrigt fik prisen Årets Landmand forrige år.  
 
På vor naturvandring i det smukkeste vejr så vi kvæg, marker, bakkerne, havet, Kalundborgs 
industri og de store skibe sejle ind og ud. Og af flora så vi bakkenellike, agerkohvede 
(sjælden) og sandlucerne. Den gule Bakke soløje, som lukker sig når solen ikke skinner. Og 
så var en bakke ryddet for buske for at give plads til den sjældne sommerfugl: Fransk 
Bredpande. Vi så den ikke, men den er der. Vi så et rådyr og en ræv på vor vandring. Der 
var meget at byde på i Røsnæs naturen.  
 
 

2. Turlandet slog telt op på Idrætspladsen da der var Danmarks dejligst på Næsset   

og fortalte om vores eksistens 

  

3. Æblefestival på Tuse Næs den 1. og 2. oktober - åbningen skete i Tuse Næs 

Kunsthåndværk. Æblefestivalen blev åbnet af Karen Syberg, forfatter til den store 

bog om Æblets Fortælling. Kulturministeriet ydede forfatterhonorar 5.000 kr.. 

 

4. Svampetur 9.10 kl. 13-16.30 i Hønsehals Skov, Tuse Næs. Der deltog 30 i 

arrangementet som Turlandet og Danmarks Naturfredningsforening havde 

arrangeret. 

 

5. Naturens Dag den 11.09 kl. 10-14 i Bognæs Skov for børn, børnebørn og 

bedsteforældre. Et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. 

Plantning af æbletræer på Æblerovsrutens 19.11.16 

Tuse Næs bliver smukkere og smukkere. Nu også med æbletræer til Æblerovsruten. I 
foråret kan man glæde sig til noget af det smukkeste: Æbletræerne der blomstrer. Og til 
efteråret kan man nyde æblerne. 

I denne omgang blev det æblesorterne: Nanna, Discovery, Aroma, Filippa, Holsteiner Cox 
og Mutzu, der blev plantet. De første æblesorter modner allerede i juli, de næste i august og 
helt frem til oktober/november. Mange andre sorter vil komme til. 

Vi modtog 5.000 kr. fra Nybolig i Holbæk til køb af æbletræer, som vi købte i Audebo 
Havecenter. 
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Stigruppen udover plantning af æbletræer har Stigruppen lavet et stort stykke arbejde 

med planlægning, rydning og plantning.  Stigruppen har lavet stier i Hønsehalsskoven og 
forbindelse til Bognæs er etableret. Det er et meget værdifuldt arbejde Stigruppen yder. 

 

 

 

 

2017 Fremtiden 

Holbæk Kommune har pga. lovændring ændret på formalia, når de yder støtte til 

Lokalforum. 

Lokalforum skal for at få støtten enten være en forening med hvad det indebærer eller være 

tilknyttet en forening. Lokalforum og bestyrelsen i Turlandet har aftalt, at Lokalforum 

forsøges tilknyttet Turlandet. 

Arrangementer: 2017 

Natur-rundtur på Tuse Næs ved Naturfredningsforeningen i samarbejde med Turlandet på 

Skovens dag 7. maj. 

Fødevarefestival på Hørbygård 20. og 21. maj. Turlandet 

Danmark Dejligst med Rasmus Nøhr den 19. august på Hørby Gård. Turlandet slår telt op. 

Æblefestivalen bliver i år lidt større på grund af samarbejde med Mikkel Vale fra Kirkerne. 

Det er i år Martin Luther og Reformationsjubilæets 500 år. Kirken vil i den anledning plante 

også nogle æbletræer. Og der skabes en markedsplads på kirkepladsen med mange 

spændende overraskelser, hvis bare en del af nuværende planer bliver realiseret bliver det 

et brag af en begivenhed her på Næsset. Selvfølgelig hedder festivalen i år Luther Æbler. 

Æblefestivalen åbner i Audebo Havecenter lørdag den 30.09 kl.10, hvor der også er liv på 

kirkepladsen 

Æblefestivalen er fra den 29.30. september til og med 1. oktober. 

Vi håber også på en Svampetur til efteråret 

Desuden er vi i gang med at planlægge en tur til Geoparken i Odsherred den 15. september 

– det bliver med afgang sidst på eftermiddagen og vi har aftale med en kyndig naturvejleder 

– sæt kryds i kalenderen og I hører nærmere. 
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Nyt magasin 

Jeg vil også gøre lidt PR for det nye magasin, som vores nye turistchef Anne Grete 

Sørensen fornylig har fået på gaden. Til lykke med stillingen Anne Grete, vi har længe haft 

gavn af at samarbejde med dig og glæder os til forsættelsen. Magasinet med den 

forjættende forside er fyldt med spændende beskrivelser af Holbæk området og Turlandet 

Tuse Næs er flot beskrevet i det nye magasin. 

Jeg har nogle stykker med som I kan tage med jer, ellers kan det fås i turistbutikken i 

Erhvervenes Hus i Holbæk. 

 

 

Afrunding 

Tak til bestyrelsen for et godt og arbejdsomt år. Tak til alle jer medlemmer som støtter op 

omkring Turlandet. 

 

Formand Alice Faber 
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