
Kårup Skov  
og Ordrup By
– nye tilbud til hele familien

VOKS
www.kaarupskov.dk

Vestsjælland

Projektet er støttet af

Velkommen til
Kårup Skov og Ordrup Bys
nye tilbud til hele familien

Denne brochure fortæller om de nye tilbud til 
motion, oplevelser og læring i Kårup Skov.

Aktivitetsmiljøerne og stierne er markeret på kortet.

Eventyrdalen
Her finder du en spåndækket fortællerhule med eventyrlige 
fortællinger, eventyrfigurer, små huse, rutchebane, klatrenet, 
plinte, balancebomme og stolper blandt bøgetræer og bregner.

Træningsmiljø
Her finder du forskellige træningsredskaber placeret under 
krogede fyrretræer og tæt på gul løbesti.

Sletten
Her finder du en udkigsplatform, hængekøjer og tømmer 
loungestole placeret mellem de flotte egetræer på den åbne slette.

Bevægelsesmiljø & Rydningen
Endnu ikke etableret. Så snart vi har skaffet de nødvendige 

økonomiske midler, vil du kunne finde gynger, væltede 
brændestabler, træstammer med klatrenet, stolper 

til at bygge huler og meget mere.

Eventyrstien
2,5 km. Er markeret med hvid 

farve på træer og stolper. Fører 
dig rundt mellem de forskellige 

miljøer i Næsskoven.

Orehøjstien
6,5 km. Er markeret med gul 

farve på træer og stolper. Fører 
dig gennem skoven og forskellige 

miljøer, forbi de ældste træer, op af 
stejle bakker til Orehøjene, sheltere, 
kæmpehøje og andre fortidsminder 

og til udsigten over det storslåede 
Istidslandskab med Røsnæs, Nexelø, 

Sejrø, Odden og Vejrhøj. I klart vejr kan  
du herfra se til Jylland.
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Aktivitetsmiljøerne med stier er udarbejdet af foreningen 
VOKS i et samarbejde mellem Odsherreds Kommune, 
Geopark Odsherred, Naturstyrelsen Vestsjælland og 
11 foreninger i lokalområdet. Foreningerne har dannet 
foreningen VOKS (Vitalisering af Ordrup By og Kårup Skov). 

Den Lille Legepladsfabrik har bygget aktivitetsmiljøerne.

Vil du vide mere om VOKS så gå ind på vor hjemmeside.
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