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Odsherred er Danmarks største som-
merhuskommune (26.000 sommerhuse) 
med en årlig turistomsætning på 1,2 mia. 
kr. Odsherred er således i Danmarks top 
3 blandt kommuner målt på turismens 
betydning for lokalsamfundets erhverv, 
økonomi mv.

Turismeudviklingen i Odsherred fokuserer 
på tætte samarbejder imellem kommune, 
Visit Odsherred og de mange aktører 
inden for turisme. Der tages fortsat turist-
politiske initiativer for at udnytte de store 
ressourcer, der er i en fortsat kvalitets-
udvikling i turismen. Et af de seneste 
initiativer har ført til, at Odsherred i sep-
tember 2014 er anerkendt som Danmarks 
første geopark – og dermed optaget i 
Global Geopark Network under Unesco. 
Dette er lykkedes både pga. kvalitet og 
bevaringstilstand samt de på verdensplan 
enestående landskabelige og geologiske 
formationer, som fi ndes i Odsherred.

En mangeårig indsats er knyttet til udvik-
ling af tilgængelighed til naturen, som har 
ført til realisering af fl ere store projekter 
rettet mod cyklister, vandrere med formid-
ling, orientering i forhold til landskabernes 
kulturhistorie, natur mv.

Der anmodes om at blive omfattet af 
forsøgsordningen for kyst- og naturturisme 
for at få realiseret en fortsat og nødvendig 
udbygning af stier og færdselsmuligheder 
og adgang til naturområder og understøtte 
dette med skiltning/information og service 
som grundlag for den gode og bæredyg-
tige naturoplevelse.

Odsherred er blandt de tyve feriesteder, 
hvor der i 2013/14 blev gennemført til-
fredshedsundersøgelser blandt turisterne. 
Generelt er tilfredsheden høj, men det 
var tankevækkende, at emner som ’stier, 
skiltning i naturområder (og manglen på 
samme)’ – uanset den hidtidige indsats for 
udvikling af stier, skiltning og tilgængelig-
hed til naturen – gør, at Odsherred scorer 
under landsgennemsnittet. Forklaringerne 
er mange, men tilfredshedsundersøgelsen 
understreger især, at de tætte sommer-
husområder opfattes som barrierer for 
adgangen til Odsherreds mange interes-

sante naturområder, og at der, trods hidti-
dige indsatser, er et stort behov for fortsat 
at udbygge stier, færdselsmuligheder og 
sammenhænge til og i naturområderne.

Løbende målinger blandt sommerhusle-
jerne, som er den største målgruppe målt 
på overnatningsform, understreger, at der 
er et stort ønske om en fortsat udbygning 
af mulighederne for at komme ud i naturen 
– som vandrer eller cyklist. Mere end 50 
% af sommerhuslejerne har vandring og 
cykling som et vigtigt aktivitetselement i 
deres ferie.

Samlet er overnatningstallet i Odsherred 
stort, både sommerhusejernes eget brug 
af sommerhus og en halv million ’kom-
mercielle’ overnatninger (udlejning af 
sommerhuse mv.). 34 % er udlændinge 
– tyskerne udgør langt størstedelen – en 
øget tiltrækning af udenlandske turister er 
derfor et realistisk mål.

INTRODUKTION BAGGRUND FOR ANSØGNINGEN

Odsherred Kommune, Visit Odsherred, Naturstyrelsen, Region Sjælland m.fl . har 
gennem en mangeårig indsats udviklet et omfattende kortmateriale, der understøtter 
vandring og færden generelt i naturen i Odsherred. Det fortsættes blandt andet gennem 
udviklingen af Geopark Odsherrred.



5

Visionen bag Odsherreds ansøgning er 
færdigudvikling af to vigtige færdsels-
muligheder i kystnaturen. De er meget 
forskellige af karakter. Naturforholdene er 
også forskellige og forudsætter forskellige 
dispensationer for at kunne gennemføres. 
Det drejer sig om:

 ▪ Kyststien – en natursti, som skal følge 
kystlinjen langs hele Sejrøbugten fra 
Dragsholm/Sanddobberne i syd til 
Lumsås og Odden Kirke i nord.

 ▪ En bynær fjordpromenade fra Nykøbing 
bykerne og lystbådehavn til Museum 
Odsherred, Anneberggård i syd.

Ansøgningen sætter fokus på at få 
godkendt tracéer, hvor denne er anlægs-
krævende (alene på fjordpromenaden), 
markering af ruteforløbet undervejs og 
udvikling af ’steder’, som med en enkel og 
naturtilpasset aptering skaber pause- og 
informationssteder for brugerne af ruten. 
De elementer, der konkret tænkes som en 
del af forsøgsordningen, er beskrevet på 
efterfølgende sider med perspektivskitser, 
forslag til design, funktioner, service mv.

VISION FOR 
TO KYSTSTIER 
I ODSHERRED 
KOMMUNE

VISIONEN
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KYSTSTIEN LANGS SEJRØBUGTEN
- FRA DRAGSHOLM SLOT TIL ODDEN KIRKE
- 40 KM

Dragsholm Slot

Odden Kirke

Høve

Lumsås

Vig

SEJRØ BUGT

NEKSELSØ BUGT

KATTEGAT

Fårevejle
Asnæs



7

FJORDPROMENADEN
- FRA NYKØBING SJÆLLAND TIL ANNEBERGGÅRD
- 1,5 KM

VISION FOR DE 
TO KYSTSTIER

Nykøbing Sj.

Anneberggård

Højby

Rørvig

NYKØBING BUGT

ISEFJORD

LAMMEFJORD



KYSTS
Billeder fra Kyststien
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KYSTSTIEN
- fra Dragsholm Slot til Odden Kirke
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DRAGSHOLM SLOT

SANDDOBBERNE

VRAGET

KNARSBO KLINT

ORDRUP NÆS

ORDRUP STRAND

SKAMLEBÆK STRAND
VEDDINGE STRAND

HØVE STRAND

KOREVLERNE

LUMSÅS

ODDEN KIRKE

OVERBY LYNG

ODDEN HAVN
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VISION FOR KYSTSTIEN

Kyststi langs Sejrøbugten fra Dragsholm 
Slot og Sanddobberne til Lumsås og Od-
den Kirke. Kyststien er i dag kun delvis 
eksisterende som en markeret færdsel-
smulighed i kystlandskabet på lidt under 
halvdelen af strækningen. Visionen er at 
sammenbinde en færdselsmulighed for 
vandrere langs hele kysten knyttet til to 
store markante kulturmonumenter i nord 
og syd, Odden Kirke og Dragsholm Slot 
samt Odsherreds kystlandskaber med de 
inspirerende istidslandskaber.

Der er ikke tale om anlægskrævende 
stiforløb – det skal være en trampesti som 
følger de mange eksisterende færdsels-
muligheder langs kysten, der allerede 
eksisterer som stier og færdselsmulighe-
der på selve stranden eller umiddelbart 
bag denne.

Oversigtskortet viser stiens placering og 

hvor der er tale om nye strækninger.

Som udgangspunkt beskriver planen et 
forløb, som allerede er offentligt tilgænge-
ligt i henhold til lov om naturfredning. En 
nærmere kortlægning, der vil være en del 
af det videre projekt, vil udpege delstræk-
ninger, hvor færdselsmulighed og marke-
ring af denne evt. kræver særlige tilladel-
ser fra berørte grundejere, kommunale og 
statslige myndigheder mv. 

Hvor kysten pga. erosion, teknisk kystbe-
skyttelse eller lignende enten er utilgæn-
gelig eller svært tilgængelig, skal den 
detaljerede planlægning også undersøge 
muligheden for at etablere ’sløjfer’ igen-
nem baglandet. ’Sløjfer’ kan også være 
nødvendige, hvor åudløb, laguneindløb og 
særlige, beskyttede biotoper gør færdsel 
på stranden uhensigtsmæssig.

SIGNATURFORKLARING

Eksisterende stinet

Nye kystnære stier

Badevand

Landgang

Fortidsminde

Kultur

Toilet

Restaurant

Shelter

Campingfaciliteter

Kilde: friluftsguiden.dk

KYSTSTIEN

Fra Dragsholm Slot 
til Odden Kirke
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Færdsel langs kysten er – afhængig af 
årstiden – allerede mulig. Det kan ske på 
selve strandprofi let – enten den nederste 
del, som ofte er præget af sand og ral, 
eller på den øvre del. Det afhænger af 
årstidens fordeling af strandens fi nere 
sandmaterialer.

Strandene er specielt på den sydlige del af 
strækningen omkring Vejrhøj og Ordrup-
næs præget af erosion med ral og sten. 
Færdselsmuligheden vil derfor skifte tracé 
og sværhedsgrad. Man går på stranden, 
hvor det er muligt, alternativt umiddelbart 
oven for stranden. 

Vandringen langs kysten vil være en unik 
kvalitet for turismen. 

Grundlæggende vil der ikke være be-
hov for markering af dens forløb langs 
stranden, men der er behov for opmærk-
somhedspunkter, hvor der er forbindelser 
ind i baglandet – enten for at øge tilgæn-
geligheden til kysten eller for at åbne for, 
hvor folk kan tilrettelægge deres vandretur 
med ’sløjfer’ mv. med forbindelse ind til 
baglandets stier og stier/veje i sommer-
husområderne. Pælemarkeringer kendes 
allerede fra en del af de eksisterende stier. 
I projektet er ønsket at arbejde med en en-
kel og næsten vedligeholdelsesfri marke-

ring med lave, afrundede træpæle med en 
bemalet top, der respekterer, at kysten er 
et naturområde.

Flere steder på kysten har der udviklet 
sig færdselsmuligheder umiddelbart bag 
stranden som trampestier igennem stran-
denge, kratbevoksninger, skovområder 
mv. Færdselsmulighederne her er allerede 
sikret på statslige og kommunale arealer. 
Det vil være en del af projektet i dialog 
med private ejere af de bagvedliggende 
grønne områder, at denne færdselsmulig-
hed også markeres. 

Projektet fokuserer også på udvikling af 
steder for ophold – fx bænke i en enkel og 
robust standard for at skabe små, men for 
ruten vigtige pausesteder, som også kan 
bruges som udgangspunkt for formidling. 
Der ønskes bænke på både statslige, 
kommunale og private arealer.

Med mellemrum ønskes pausemulighe-
der – steder – udbygget med forskellige 
funktioner. Udvalgte steder tænkes udbyg-
get med shelters, bålpladser mv. Det er 

ikke en forudsætning, at de skal ligge tæt 
på kystlinjen. De kan ligge tilbagetrukket 
– gerne delvis skjult i beplantning, der ska-
ber læ og som fastholder det overvejende 
naturindtryk. Stimarkeringerne skal vise 
frem til disse ’steder’. En udbygning med 
kystnære shelters vil give mulighed for 
overnatning, men også tilbyde læ i som-
meren, hvis en hastig regnbyge kommer 
forbi. Disse ’steder’ skal lægges langt fra 
kørselsadgang, så de alene henvender sig 
til stiens kernebrugere – vandrerne. 
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KYSTSTIEN

Stemninger på ruten

Ruten langs kysten er også en mulighed 
for at udvikle småbådssejlads – kajakro-
ning – langs kysten (i fortsættelse af den 
’rute’, som længere mod syd ligger om-
kring Nekselø). Det giver mulighed for ka-
jakroning langs kysten – enten på dagture 
eller på ture med overnatning. Kajakkerne 
vil ikke forudsætte etablering af broanlæg, 
og de vil kunne bruge de samme faciliteter 
som vandrerne med pausesteder, shel-

ters, toiletter mv. For at tydeliggøre anløb 
til stederne skal der udvikles en enkel 
visuel markering, så stederne kan ses fra 
vandet – enten med et særligt sømærke 
eller en anduvningsbøje.

Oplysninger om ruten og dens steder skal 
være tilgængelige undervejs. Derfor skal 
der enkelte steder være information. Det 
er steder, hvor der er sammenhæng med 
baglandet enten ad sti eller vej. Visionen 
er at udvikle informative kortborde i en 
robust og vedligeholdelsesnem standard.

Forbedring og udvikling af toiletfaciliteter, 
adgang til rindende vand mv. er en særlig 
vigtig del af kystruten. Der fi ndes fl ere ste-
der offentlige toiletter tæt på stranden af 
vekslende standard. Der er et stort behov 
for fl ere og en total fornyelse af eksiste-
rende. Odsherred Kommune har allerede 
fået tilladelse til et første forsøg med en 
ny, naturtilpasset toiletbygning. Der øn-
skes åbnet for etablering af et større antal 

og mulighed for at der på særlige lokali-
teter kan udbygges med fl ere faciliteter – 
fugletårne, minikiosker, affaldsindsamling 
mv. Disse faciliteter er ikke detailplanlagt, 
men som en del af forsøgsordningen 
ønskes dialog om, hvor disse kan placeres 
i et afvejet forhold imellem en bæredygtig 
placering i forhold til kystnaturen, biltil-
gængelighed mv.
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KYSTSTIEN

Fra Dragsholm Slot 
til Høve Strand
- Den nye kyststi

FRA DRAGSHOLM SLOT TIL HØVE STRAND
- DEN NYE KYSTSTI

I dag fi ndes omkring 350 km vandreruter 
i Odsherred fordelt på ca. 30 forskellige 
ruter. Med udviklingen af kyststien ønskes 
det at forbinde ruterne ved Sejrøbugten, 
som starten på en samlet rute langs 
kysten. På kortet ses hvor kyststien vil 
komplementere eksisterende ruter og med 
markering af nogle af de særlige steder, 
som beskrives yderligere på de følgende 
sider.

SIGNATURFORKLARING

Kyststien, nye kystnære stiforbindelser

Eksisterende vandreruter, dagsruter

Eksisterende vandreruter, rundture og 
andre ruter

Den samlede rute starter i syd i Bjergene. 
Området er Natura 2000 beskyttet og en 
meget stor del er fredet. Navnet henfører 
til områdets markante bakkelandskab. 
Den nye kyststi løber langs foden af 
Vejrhøj, og der er fl ere steder forbindelser 
til stinettet på Vejrhøj. På det følgende 
opslag er denne nye del af kyststien nær-
mere beskrevet.
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Det første punkt på ruten er Dragsholm 
Slot, som har sin helt særlige historie. 
Dragsholm Slot har eksempelvis både 
fungeret som reelt borganlæg tilbage i 
middelalderen, er over tid udbygget, har 
været både i privat og offentlig og nu igen 
privat eje. Fra Dragsholm Slot går en sti 

Punkt nr. 3 på ruten er ’Vraget’. Ved Vra-
get er der igen gode parkeringsmuligheder 
og et toilet. Navnet kommer af, at der 
igennem mange år lå et strandet skib på 
dette sted, som blev brugt som solplads 
og mål for svømmeture. Fra parkerings-
pladsen ved Vraget er der også fl ere stier, 
der går op til Vejrhøj, som er Odsherred 
Kommunes højeste punkt. Fra Vraget går 

Ved punkt nr. 4, Knarsbo Klint, begynder 
der så småt at være mere bebyggelse, og 
orienteringen er en lille smule mindre tyde-
lig i forhold til hvor der er stier. 
Ved Kaarup Skov slutter Statens område, 
og den mere intensive sommerhusbebyg-
gelse starter. Herfra har kysten karakter 
af en lav erosionskyst med et skovklædt 

På strækningen op til selve næsset er der 
få muligheder for etablering af egentlige 
større opholdspladser. I begyndelsen på 
Ordrup Næs fi ndes en offentlig parke-

ad den historiske vej til slottet ud til kysten, 
til Sanddobberne. Ved Sanddobberne fi n-
des en campingplads med en lille butik, et 
toilet og mulighed for at gå i vandet. Ved 
Sanddobberne er der både adgangsmu-
lighed på stranden og med en trampesti 
langs med kysten.

turen videre nordpå. I dag er der kun skil-
tede stier langs hovedvejen, men der er 
fi ne muligheder for at gå på stranden mod 
nord og til Knarsbo Klint. Ved Knarsbo 
Klint er der tydelige klinteformationer med 
jævnlige skred og erosion af materiale i 
modsætning til området ved Sanddob-
berne, hvor det er en mere åben og fl ad 
strand med strandenge. 

ringsplads, og i dette område vil det være 
logisk at arbejde med et opholdsanlæg i 
enkel udformning, eventuelt med en shel-
terplads hvis det er muligt.

bagland. Der er en del små skiltede stier 
langs stranden, som dog har det problem, 
at skiltene mange steder er delvis ødelag-
te og derfor ikke tydelige. Flere og tydelige 
skilte ville gøre forbindelsen fra kysten ind 
i baglandet synlig. Der kan evt. udvikles 
adgangsmuligheder for bilister ved etable-
ring af en offentlig parkeringsplads.
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Omkring morænebakken er der et lille 
overdrevsareal, hvor der kunne indarbej-
des nogle opholdsmuligheder. Herfra går 

Nordsiden af Ordrup Næs og strækningen 
mod øst forbi Ordrup Strand og Skamle-
bæk er mindre bølgepåvirket og derfor i 
højere grad fl ad sandstrand. I baglandet 
til Ordrup Strand er en meget stor som-
merhusbebyggelse, hvilket betyder, at der 
vil være et meget stort opland til eventu-

Øst for Skamlebæk går stranden igen 
langs en tæt bebygget strækning, som har 
ret privat karakter. Området hedder Ved-

elle nye kvalitetsforbedrende anlæg på 
dette sted. Hvis det er muligt, kunne man 
etablere et større støttepunkt ved Ordrup 
Strand, hvor der i forvejen er et lille, enkelt 
havneanlæg, et læskur, toilet og en relativ 
stor parkeringsplads.

Skamlebæk er et kulturhistorisk interes-
sant område. Igennem mange år har her 
været en stor radiostation. Området ligger 
i dag for store dele ubenyttet hen. Ved 
Skamlebæk kunne der udvikles et ’sted’, 

der ligger tilbagetrukket fra stranden, som 
kunne give nogle ophold- og aktivitetsmu-
ligheder, der spiller sammen med den ret 
specielle karakter af den tidligere radio-
station.

dinge Strand. Der er et enkelt sted, hvor 
der er en offentlig parkeringsplads med et 
toilet.

stien langs kysten til Høve Strand, hvor 
det store, fl ade strandområde begynder.

KYSTSTIEN

Særlige steder på 
ruten
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FJORD-
PROMENADEN

Promenade 
fra Nykøbing 
til Anneberggård

VISION FOR FJORDPROMENADEN

Promenade fra Nykøbing til Anneberggård 
(Odsherred Museum). Den smalle, to-
sporede og forholdsvis stærkt trafi kerede 
Egebjergvej giver ikke en attraktiv prome-
nademulighed imellem Nykøbing by via 
lystbådehavnen og de store publikums-
attraktioner syd for byen, som mange – 
både lokale og turister – besøger i stort 
tal. 

Her ligger Annebergparken, det tidligere 
statshospital, med et enestående velbeva-
ret bygningsmiljø, teater mv. Her ligger An-
nebergsamlingen (Hempels Glasmuseum) 
med en markant placering på kystskræn-
ten og en café/restaurant, som tiltrækker 
folk fra et stort opland. Her er arbejdende 
værksteder. I syd ligger Odsherred Mu-
seum, Anneberggård, som med skiftende 
udstillinger er et levende og dynamisk 
besøgssted. Det samlede område er et af 
Odsherreds store mål for turisterne.

Den smalle tosporede og forholdsvis 
stærkt trafi kerede Egebjergvej giver ikke 
en kvalitets- og naturpræget sammen-
hæng imellem by og de store turistmål 
og kulturinstitutioner i syd. Her fokuseres 
på udvikling af en promenade udformet 
som en kyststi tæt på vandet, som kan 
befærdes året rundt af gående, cyklister, 
handicappede mv.

Stiforløbet har været i fokus i dialogpro-
cesser med lokale interessenter, blandt 
andet afrapporteret april 2008. Dialogen 
har understreget værdien i at skabe en 
kyststrækning med en større tilgængelig-
hed i afstand fra den stærkt trafi kerede 
vej. Stiforløbet skal rumme landskabelige 
værdier med steder for ophold. Dialogen 
har også understreget, at stedets store 
naturkvaliteter skal sikres. 

Selve stranden er ikke farbar. Den er præ-
get af lavvandede områder med ålegræs 
og tang. Stien placeres derfor tilbageryk-
ket, men kystnært. Den etableres som en 
ca. 1,5 meter bred grusbelagt tracé med 
grønne kanter. Den skal have karakter 
som promenade, men den må ikke udvikle 
sig til et urbant stianlæg. 

At der ønskes etableret en anlagt og be-
lagt sti skal sikre rutens tilgængelighed for 
alle. Der tænkes ikke belysning. 

Kortet viser, hvordan stien tænkes 
placeret i forhold til kystlinjen. På de 
efterfølgende sider er enkelte, særlige 
delstrækninger nærmere beskrevet, og 
forsøgsordningen for denne sti vil både 
fokusere på en anlægsmulighed for selve 
stien og etablering af en række udvalgte 
pausesteder, der understreger kultur- og 
kunstnervirket i området.



RUTENS KARAKTER
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Ruten fra Nykøbing til Annebergsamlin-
gen skal formidle adgangen til et sted, 
der emmer af kultur, kunsthåndværk og 
kunst i landskabet. Flere steder langs 
kysten er der allerede dannet alternative 
færdselsmuligheder som trampestier i 
terrænet. Ruten opgraderes til en grussti, 
som allerede fra Nykøbing introducerer en 
fornemmelse af kvalitet i landskabet. 

Inderst i havnebassin ved Nykøbing Havn 
fi ndes en bænk, som er markeret til efter-
tænksomhed. Langs promenaden skal der 
fi ndes fl ere steder med bænke, alle med 
forskellig kunstneriske tilgange, der giver 
kig til fjorden og læ. Steder i landskabet, 
som giver en oplevelse af landskabet som 
skulpturer og en udbygning af ideen fra 
skulpturparker, som fx Louisiana i Nord-
sjælland.

Ved vådområdet skifter promenaden ka-
rakter til en lav træbro gennem sivskoven. 
Hvor sivene er høje skabes nye oplevel-
ser.
Træbroen vil skabe en nærhed til det våde 
element, biologi og landskabets karakter.



KARAKTERGIVENDE STEDER PÅ RUTEN
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FJORD-
PROMENADEN

Promenadens 
karakter

Græsarealet mellem Annebergparken og 
pynten tilplantes med engblomster med 
snoede gangspor til fjorden. Arealet kan 
i kraft af sin placering i aksen fra An-
nebergparken få karakter af byfælled og 
samlingssted for store og små events. 
Blomsterengen på de lavtliggende enge vil 
kunne blive en særlig kvalitet på Fjord-
promenaden. Eksempler på vækster i 
blomsterengen ses på side 29.

Langs ruten fi ndes en høfde, som giver 
fantastiske kig over fjorden og mod land. 
Afslutningen udformes som et kunstnerisk 
plateau med 3600 udsigt. På land, ved 
kanten af det levende hegn, kan der opstil-
les faciliteter til vinterbadere, fi skere og 
andre faste brugere.

Frem mod Annebergsamlingen går ruten 
forbi private grunde, hvor promenaden, i 
form af simple træbroer, krydser 2 åudløb. 
Hvor landskabet åbner sig mod Annebjerg 
Stræde plantes forskellige blomster, som 
ud for Annebergparken, der vil danne et 
farverigt tæppe for foden af samlingen af 
kulturinstitutionerne.

Ud for Annebergparken fi ndes en men-
neskeskabt pynt og en bålplads. Stedet 
tænkes udbygget til et samlingssted for 
fx Skt. Hans arrangementer og lignende. 
Kanten kan udvikles med forskellige fl y-
depontoner og lavbroer, der fungerer som 
hoppesten og giver en spændende og 
nær kontakt til fjorden. Havspejlsstigninger 
og vandstandsvariationer kan udvikles til 
kunstneriske oplevelser.



NYKØBING HAVN
1

FJORDPROMENADEN
2

”SIVSKOVEN”

3
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Fjordpromenaden starter ved Nykøbing 
Havn, hvor man på den nordlige side er 
hjemsted for fl ere kunsthåndværkeres bo-
liger og værksteder. I bevægelsen omkring 
havnebassinet kommer man forbi havnens 
klubliv og den aktive kaj for sejlerne. I 
bunden af havnebassinet kan man sidde 

Fra havnen går promenaden langs kysten 
omkring skydebanen. Ved svinget slipper 
man Nykøbing og havnen og kystnaturen 
tager over. Havtorn karateriserer stedet og 
giver denne del blomster og bær.

tilbagetrukket fra livet og betragte havnen.
Syd om havnebassinet opleves havnelivet 
fortsat, og yderst på molen fi ndes i dag 
borde/bænke, der kan udvikles yderligere. 
I udviklingsplanen om helårsturisme fra 
2011 er der foreslået at man anlægger 
havnebad ved havnens indsejling.

Herefter skifter området helt karakter. Det 
er svært fremkommeligt, vådt og tæt be-
vokset med siv. Her forløber promenaden 
på en lav træbro, gennem ”sivskoven” og 
giver en ny oplevelse af strækningen.



”UDSIGTEN”
5

MUSEUM ODSHERRED, 
ANNEBERGGÅRD OG 
SAMLINGEN

6

”STRANDENGEN”
4
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Ud for Annebergparken ligger et ældre 
dige med bagvedliggende græsarealer og 
boldbaner. Arealet er ofte vådt og diget 
inviterer til at man bevæger sig på kronen. 
Diget er gennembrudt ud for Annebjerg-
parken. På ydersiden af diget er allerede 
anlagt en plads, centreret i aksen fra 
Annebergparken. Stedet bliver brugt til 

forskellige arrangementer og med afsæt i 
denne ønskes hele området op mod An-
nebergparken udviklet til at kunne fungere 
som en særlig ’bypark’. Området vil som 
nævnt have karakter af en strandeng, 
repræsenteret af årstidens blomsters 
skiftende farver.

I aksen fra Annebergsamlingen på toppen 
af bakken drejer promenaden væk fra 
kysten og krydser Egebjergvej. Her skal 
man kunne komme gennem stengærdet 
og enten færdes gennem skulpturparken 
til glasmuseet eller ad en grussti ledes 
mod Museum Odsherred, Anneberggård. 

Efter de åbne arealer er anlagt en høfde 
med adgang på toppen. Her har man en 
unik mulighed for at betragte kystland-
skabet. Afslutningen af høfden ønskes 

FJORD-
PROMENADEN

Særlige steder på 
ruten

udviklet som et helt specielt sted på ruten 
med faciliteter for fx vinterbadere, fugle-
opbservation mv.

Grusstien går forbi den eksisterende 
værkstedsbygning, hvor et eksisterende 
tracé løber videre til glasmuseet.
Stien understøtter en mulig udvidelse af 
lignende værkstedfaciliteter ligesom Anne-
berggård med sin gårdsplads kan udvikles 
på mange forskellige måder.
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FYSISK FORMIDLING
- RUTEMARKERING
Som komplementering til Odsherreds sti-
markeringssystem introduceres en enkel, 
lav pælemarkering, der kan placeres frit i 
naturen.
Pælen markeres med en genkendelig 
farve og kan indeholde information om 
retninger, afstande og eventuelt GPS 
koordinater og en QR-kode.
Ved vigtige tilslutninger kan makeringerne 
suppleres med en forhøjet pæl oppe i 
landskabet. Denne kan indeholde udvidet 
information, hvor det er ønskeligt.

Eksempel på informativt kortbord i naturen 

Eksempler på overgange, der indpasser sig 
diskret i naturen

Eksempel på enkle informationsholdere

Illustration af pælemarkering på stranden.

Hvor det er nødvendigt at krydse forhin-
dringer eller nødvendige hegn, ønskes 
udstyr diskret indpasset i naturen og med 
naturlige materialer.

Oplysninger, kort mv. om ruten og dens 
steder sker fx via informative kortborde i 
en robust og vedligeholdelsesnem stan-
dard. Kortene kan fungere sammen med 
og referere til den historiske informationen 
fra Geopark app’en.

Særlige steder på ruten vil man møde lo-
kale informationsholdere, der fortæller om 
de særlige oplevelser, som man kan se på 
eller fra stedet. 

- INFORMATION - OVERGANGE

‘Steder’ behøver ikke fast inventar. I 
samarbejde med interessegrupper kan 
udpeges steder, hvor fx ornitologer lejlig-
hedsvis fortæller om fugleliv, stiller deres 
kikkerter op mv.
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DESIGN-
ELEMENTER

Kyststien

DIGITAL FORMIDLING

Den lokale stiinformation suppleres med 
en digital formidling. Denne udveksling 
af information kommer til udtryk på 2 ni-
veauer; i form af offi cielle arkiver og viden 
om fx landskabet samt de uoffi cielle arki-
ver som fx Instagrams samling af billeder 
fra området. Begge arkivtyper kan bidrage 
væsentlig i formidlingen af de forskellige 
ruter og muligheder i Odsherred generelt.

En app kan være et stærkt værktøj til at 
forbinde og formidle information. Dette 
kan eventuelt være en komplementering 
af den eksisterende Geopark-app og inde-
holde fl ere af følgende elementer:
 ▪ Rutekort
 ▪ Information om naturen
 ▪ Bruger til bruger information - billeder og 
anbefalinger
 ▪ Overnatningsmuligheder
 ▪ ”Vejen til den nærmeste iskiosk”
 ▪ ”Augmented Reality” fra Geopark-app’en

Både fra fysiske og digitale formidlingsin-
ventar henvises der til fælles videndelings-
sider og hashtags.

Langs ruten opstilles enkle bænke i robust 
standard som små, men vigtige pauseste-
der. 

Eksempel på 
QR kode

- OPHOLD- OG PAUSESTEDER

Eksempel på bænk med integreret infor-
mationsholder

Udvalgte steder kan pausestederne ud-
bygges til ophold og eventuel overnatning 
med shelters, bålpladser mv., i en stan-
dard der kræver minimal vedligeholdelse 
og opsyn.

Adgang til toiletter og drikkevand er vigtig. 
Her et eksempel på den prototype på toi-
letter i naturen, som Odsherred Kommune 
har udviklet



Krokus
Crocus ssp
 ▪ Blomst: februar-april

Påskelilje
Narcissus pseudonarcis-
sus
 ▪ Blomst: februar-april

Erantis
Eranthis hyemalis
 ▪ Blomst: februar-april

Anemone
Anemone nemorosa
 ▪ Blomst: februar-april

Vintergæk
Galanthus nivalis
 ▪ Blomst: februar-april
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      FEBRUAR   MARTS  APRIL 

Blomster, som står i græs og ugødske 
strandenge, pryder fx ”Byparken” med 
årstidernes forskellige farver. Et tilsva-
rende ”tæppe” af engblomster kan fx byde 
velkommen ved ankomsten til Anneberg-
samlingen fra fjorden.

Her er gengivet et udvalg af forskellige 
arter, der kan trives i miljøet, er tilbageven-
dende og som ikke kræver vedligehold.

Langs promenaden opstilles bænkarran-
gementer på udvalgte steder. Stederne 
udvikles af eller i samarbejde med lokale 
kunstnere, som elementer i en skulptur-
park, man går imellem, bruger og oplever 
sammen med naturen.

BEPLANTNINGSKULPTURPARK



Engelsk græs
Armeria maritima
 ▪ Højde: 15 - 40 cm
 ▪ Blomst: juni-aug

Alm. Kællingetand
Lotus corniculatus
 ▪ Højde: 10 - 40 cm
 ▪ Blomst: juni-aug

Hvid Stenkløver
Melilotus albus
 ▪ Højde 50 - 100 cm
 ▪ Blomst: juli-sep

Hvidkløver
Trifolius repens
 ▪ Højde: 5 - 30 cm
 ▪ Blomst: juni-sep

Hvidkløver
Trifolius fragiferum
 ▪ Højde: 5 - 30 cm
 ▪ Blomst: juni-aug

Alm. Røllike
Achillea millefolium
 ▪ Højde: 15 - 60 cm
 ▪ Blomst: juli-sep

Dansk Astragel
Astragalus danicus
 ▪ Højde: 5 - 25 cm
 ▪ Blomst: juni-juli

Plie-Alant
Inula Salicina
 ▪ Højde: 20 - 50 cm
 ▪ Blomst: juli-sep

Rødkløver
Trifolium pratense
 ▪ Bredde: 5 - 50 cm
 ▪ Blomst: maj-sep

Hvid Okseøje
Leucanthemum vulgare
 ▪ Højde: 20 - 70 cm
 ▪ Blomst: juni-juli

Strand-asters
Asters tripolium
 ▪ Højde: 15 - 60 cm
 ▪ Blomst: juni-sep

Soløje-Alant
Inula britannica
 ▪ Højde: 50 - 70 cm
 ▪ Blomst: juli-sep

Ager-Galtetand
Stachys arvensis
 ▪ Højde: 5 - 40 cm
 ▪ Blomst: juli-sep

Alm. Akeleje
Aquilegia vulgaris
 ▪ Højde: 40 - 100 cm
 ▪ Blomst: juni-aug
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Forprojektfase
TILRETTELÆGGELSE AF STIFORLØB
 Inddragelse af grundejere, kommunale og statslige myndigheder

ANSØGNING OM TILLADELSER OG DISPENSATIONER

Udviklingsfase
UDVIKLING AF STIFORLØB

INDDRAGELSE AF LOKALE KUNSTNERE/FORENINGER

UDVIKLING AF FORMIDLINGSUDSTYR
 Fysisk inventar
 Digital platform/app og kort

Udførelsesfase
UDBUD OG REALISERING
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PROCES-
FORLØB

KYSTSTIEN
FJORDPROMENADEN
I den fremadrettede proces vil separate 
styregrupper, med relevante repræsen-
tanter, sikre en løbende dialog med lokale 
brugere, foreninger og turistorganisationer, 
for at sikre at kyststierne tilrettelægges i 
forhold til stedets potentialer og eksiste-
rende forhold.

Det vil være styregruppernes opgave at 
inddrage lokale kunstnere ved fx Fjordpro-
menaden i forhold til at skabe udviklingen 
af særlige steder og oplevelser. 
Ved Kyststien er et vigtigt kriterie at skabe 
sammenhæng mellem eksisterende 
overnatningsmuligheder, sikre at stiforlø-
bet understøtter de nuværende ruter og 
fastlægge opholdssteder, som også kan 
komme de lokale grundejere til gode. 




