
 

 

 

 

 

Endnu en milepæl er nået for  

Natur- og Aktivitetshuset i Vrangeskov 
 

Mandag den 6. december 2021 besluttede et næsten helt enigt Byråd at godkende det nye Natur- 

og Aktivitetshus i Vrangeskov. Hermed har et stort flertal i Byrådet tilkendegivet, at de påskønner 

det store arbejde borgere og foreninger i Søskovlandet har præsteret de sidste 2 - 3 år. 

Om godkendelsen siger Simon Harboe, projektchef i Realdania: ”Det er virkelig godt gået og 

betyder alt for projektet. Og er ikke mindst et rigtig godt inspirationseksempel for de andre 

klynger”.  

Også Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent i Lokale- og Anlægsfonden udtaler. ”Det er virkelig et 

godt eksempel for andre bygherrer, der ønsker at lave faciliteter i naturen. Det er SÅ svært at få 

tilladelserne, så det kan I virkelig være stolte af”. 

Hvad er det så Byrådet har besluttet? 

I hovedtræk har byrådet godkendt at:  

• Ringsted Kommune vil eje Natur- og 

Aktivitetshuset i Vrangeskov.  

• Ringsted Kommune påtager sig ansvaret 

for anlæggelse, når projektet er fuldt 

finansieret. 

• Drifte huset for op til kr. 190.000 pr. år. 

Hertil kommer eventuel drift af 

kommunale funktioner i huset. 

• Arbejde for udarbejdelse af en lokalplan 

for området, hvor huset skal placeres. 

Denne igangsættes primo 2022. 

• Der arbejdes videre med konkretiseringen 

af, hvordan huset skal bruges og 

forankres. 

• Huset bliver rammen om øget friluftsliv og 

bliver et godt mødested i naturen for 

borgere med forskellige interesser. Skal 

bl.a. indeholde grejbank. 

En foreløbig skitse af "Huset". Det tænkes at blive bæredygtigt og 
med opfordring til læring i naturen. 



• Huset skal understøtte generel formidling om 

natur, kultur og god adfærd i naturen og 

understøtte leg og læring i og om natur for børn 

og unge i skoler og institutioner. 

• Skabe lokalt engagement og trivsel i form af de 

udbud, der kommer i huset. 

• Miljøstyrelsen stiller vilkår om, at huset kun må 

benyttes til almennyttige non-profit formål, der 

har til hensigt at tilgodese friluftsliv og 

naturformidling samt børn, unges og øvrige 

skovgæsters ophold og læring i naturen. 

• Til etablering af huset rådes der pt. over 7,752 

mio. kr. Herunder fondsmidler og donationer.  

• Det samlede budget til etablering af huset har 

Søskovlandet i samarbejde med kommunens 

administration tidligere vurderet til ca. 12 mio. 

kr. inklusive moms. De manglende midler 

forudsættes rejst af Søskovlandet via fonde. Der 

igangsættes fundraising på det resterende beløb. 

Prisen revurderes grundet de stærkt stigende 

priser på anlægsområdet. Til dette formål gives 

en anlægsbevilling på 100.000 kr. 

• Desuden skal projektet vurderes i forhold til 

byrådets ønske om bæredygtighed i 

anlægsprojekter. 

• Det vurderes at potentialet ift. mental og fysisk 

sundhed for voksne også bør indgå i det videre 

arbejde. Der er en voksende tendens til at 

anvende naturoplevelser i behandling og 

forebyggelse af blandt andet stress. Samtidig kan huset understøtte, at udsatte borgere 

kan bruge naturen til helbredelse af krop og sind og dermed få en øget livskvalitet.  

• Huset skal være tilgængeligt for borgere med handicap. Dette indgår som forudsætning 

allerede og vil blive fulgt op i det videre arbejde. 

Forud for Byrådsmødet blev direktionens indstilling godkendt i nedenstående udvalg: 
Børne- og Undervisningsudvalget* 
Klima- og Miljøudvalget* 
Kultur- og Fritidsudvalget* 
Plan- og Boligudvalget* 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget* 
Ældre- og Genoptræningsudvalget* 
Økonomiudvalget 
Byrådet*  

*) De fleste udvalg og Byrådet havde denne bemærkning: Anbefales godkendt med bemærkning om, at der ikke i 
den fulde finansiering indregnes yderligere tilskud fra Ringsted Kommune. Søskovlandet skal derfor sikre, at de 
bidragende fonde er villige til at sikre yderligere finansiering, hvis byggeriets endelige anlægssum overskrides. 

 

 

Mange borgere har givet værdifulde input til Natur- og 
Aktivitetshuset i Vrangeskov. 



Tak for samarbejdet til det siddende Byråd 

Med godkendelsen den 6. december 

2021 har Søskovlandet fået et langt 

bedre fundament for at komme 

videre med indsamlingen af de 

manglende midler til projektet. Vi kan 

nu med vægt kommunikere, at der 

både i udvalg, i byrådet og blandt 

kommunens borgere er stor 

opbakning til et nyt Natur- og 

Aktivitetshus i Vrangeskov. Et 

element i Ringsted Kommune, som, 

på linje med Oplevelsesstien, vil være 

med til at give borgerne god adgang 

til naturen og til fine og spændende 

naturoplevelser og læring.   

Derfor skal der fra Søskovlandet, 

foreninger og borgere lyde en stor tak til alle jer i byrådet, der har kvitteret positivt og kan se 

visionen i projektet og ikke mindst at i påskønner de mange frivilliges indsat. Det har stor 

betydning, at vores indsats værdsættes. For os er det fællesskab, når det er bedst. Beslutningen 

giver energi og engagement. 

Også en stor tak til alle jer andre, der har bidraget i processen 

Uden jeres utrættelige indsat og ikke mindst tålmodighed var dette projekt ikke kommet så langt. 

Der har været mange kompromiser undervejs og der har været svære myndighedsdispensationer, 

der skulle takles - uden at vi 

er løbet skrigende bort.  

En særlig tak skal også lyde 

til Naturstyrelsen, som fra 

dag et har været konstruktiv 

og positiv. Ikke mindst med 

det for øje, at en statsskov er 

vores allesammens skov, 

som vi som borgere skal 

kunne benytte og have 

glæde af. 

 

 

Rigtig God Jul og Godt Nytår 

til jer alle 

Styregruppen, december 2021 

Byrådet på græsplænen mellem "Det Gamle Traktørsted" og Haraldsted Sø, hvor 
det nye Natur- og Aktivitetshus skal ligge. 

Borgere fra Kværkeby, Vigersted, Jystrup og Haraldsted ved et af de indledende klyngemøder, 
hvor Naturpark og "Huset" var i støbeskeen. 



Styregruppen for Søskovlandet: 

 

Formand Ulrich Hjort Hansen. Haraldsted/Allindemagle. Mail: uhjorthansen@gmail.com 

Medlem Lasse Bremer. Jystrup/Valsølille. Mail: lasse.bremer@icloud.com 

Medlem Finn Andersen. Fjællebro/Kværkeby. Mail: fia@ringsted.dk 

Medlem Peter Hansen. Vigersted. Mail: ph@carlhansens.dk 
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