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Beretning Turlandet Tuse Næs 2017
Præsentation af bestyrelsen i Turlandet Tuse Næs: Laila Hodell, Charlotte
Lyngholm, Finn Bjerregaard, Anni Svendsen, & Alice Faber.
Suppleanter: Kirsten Nielsen, Susanne Thyboe
Indledning:
På de sidste års generalforsamling har vi fortalt om Turlandsprojekt nr. 1 og at vi
havde modtaget LAG midler til delvis finansiering af projektet. Nu er vi ved at nå
vejs ende på projektet og det vil vi fortælle mere om, men først vil jeg fokuserer på
øvrige aktiviteter:
Andre aktiviteter i 2017
1. Natur rundtur på Tuse Næs i højderne og i skovene. Det var
Naturfredningsforeningen i samarbejde med Turlandet på Skovens dag den 7. maj.
Det blev en meget spændende tur i smuk vejr.
2. Fødevarefestival på Hørbygård 20. og 21. maj. Turlandets bestyrelse gjorde
opmærksom på Turlandet.
3. Danmarks dejligst på Hørbygård 19.08. her deltog Turlandet i med uddeling af
materiale om Turlandet og fortalte om vores eksistens.
4. Derudover har vi arrangeret en ekskursion til Geoparken Odsherred den 15.
september. En inspirationstur til arbejdet i Turlandet. Vi blev modtaget og
rundvist af den kyndige og gode fortæller naturvejleder Peter Løn, som har et
indgående kendskab til Odsherreds natur og som er medskaber af
Æbleforeningen Nonnetit i Odsherred
5. Æblefestivalen blev større 2017 på grund af samarbejdet med Kirkerne på
Tuse Næs v/Mikkel Vale. Det var Martin Luther og Reformationsjubilæets 500 år
der blev fejret. Kirken har i den anledning plantet en del æbletræer. Og der
skabtes en markedsplads på kirkepladsen med mange spændende
overraskelser. Det blev et brag af en begivenhed her på Næsset. Selvfølgelig hed
festivalen Luther Æbler.
Æblefestivalen åbnede i Audebo Havecenter lørdag den 30.09 kl.10, mens
der også var liv på kirkepladsen.

Festivalen var på alle måder en succes. Se Tommy Flugts beskrivelse Luther
Æbler eller på www.turinaturen.dk Stor tilfredshed med åbningen i Audebo
Havecenter, livet på markedspladsen, vejret, turen i frøskoven,
maratonløbene, Bavnens æblesaft og besøg, Vesper, spisning og auktion,
udstilling, totalteateret og træplantningen i Huset.
Det var et par gode dage.

Stigruppen - Turlandet store aktiv
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. De skal have en særlig tak for det store arbejde.

Så vil jeg gå over til Projekt Turland
Projekt Turland
Ideen med projektet er at skabe friluftsaktiviteter som cykel- og vandretursruter, en
æblerovsrute, en kajakrute, fotosafari og lystfiskersafari på Tuse Næs og synliggøre
det med beskrivelser i foldere. Målet er at øge tilgangen af turister,
sommerhusgæster og borgere til Tuse Næs aktiviteter. Allerede igangsatte
projekter af Turistorganisationen i Holbæk er Cykel- og vandretursrute 40,
(Fjordstien) rundt om Isefjorden, og de 4 Færgeruten. Her vil Turlandets Tuse Næs
projekter passe fint ind i sammenhængen. Også den kommende Istidsrute, som
forskellige organisationer arbejder med vil passe ind i Turlandsprojektet. Netop det
som turistchef Anne-Grete Sørensen har fortalt om inden generalforsamlingen.
LAG midler
Udover LAG midler har vi fået midler fra Friluftrådet og Landdistriktspuljen. For alle
de bevilgede midler gælder det, at de først bliver udbetalt når projektet er færdigt.
Derfor har Holbæk Kommune udlagt midlerne. Vi er i Turlandet Tuse Næs taknemlig
for fondsmidlerne og Holbæk Kommunes velvillighed.
Det fortalte jeg også sidste år og som mange af jer ved, så er vi nået videre i
arbejdet med at synliggøre Tuse Næs, det kan jo ses i dag her i Huset på Næsset, og
projektet slutter i august måned og vi skal i gang med den afsluttende rapport. Men

i dag vil vi kort fortælle om, hvad der er sket i projektperioden: Det er de enkelte
ansvarlige for de forskellige temaer, vi har arbejdet med, der vil fortælle om deres
projekter.
I første omgang fortæller Charlotte Lyngholm om cykler og Æblerovsruten – projekt
4 og 5. Dernæst siger Tommy Flugt et par ord om Fotosafari projekt 7.Og derefter
fortæller Finn Bjerregaard samlet om foldere og de kort Finn har stået for. Og sidst
siger jeg et par ord om hvad vi har i støbeskeen i 2018.
Projektet er opdelt i såkaldte 8 arbejdspakker:
Arbejdspakke 1 er den administrative del af projektet.
Arbejdspakke 2 - Ture i den lokale natur - turfoldere m.m. v/ Finn Bjerregaard –
Finn fortæller lidt mere indgående til sidst, hvor vi kan få Finns billeder på
skærmen.
Status er at der er lavet 5 foldere og der arbejdes på yderligere 5.
[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 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 vil indeholde beskrivelser af
seværdigheder, cykelruter, vandrestier, overnatningsmuligheder, spisesteder,
indkøbsfaciliteter, oldtidsminder m.m.
Arbejdspakke 4 - Cykling i turlandet Tuse Næs v/ Charlotte Lyngholm
Der etableres 2 eller 3 steder med cykelskure for udlejning af cykler. Udby Brugs,
Hørby Havn og ved Løserup. Der er indkøbt cykler til udlejning.
Arbejdspakke 5 - Æblerovsruten v/ Charlotte Lyngholm
I forlængelse af den årlige event Æblefestivalen på Tuse Næs etableres en
Æblerovsrute, en vandre- og cykelrute med hvilepladser, æbletræer og bænke med

udgangspunkt i Udby. Der er nu plantet 53 æbletræer. Alle æbletræer får navneskilt
og modningstidspunkt. Et æblerovskort er trykt i stort oplag.
Arbejdspakke 6 - Tuse Næs kajakkort - 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 og indkøb. Der
opsættes shelter ved Hørby Havn, såfremt vi får tilladelse til opsætningen.
Arbejdspakke 7 - Fotosafari v/ Tommy Flugt
At beskrive og øge kendskabet til Tuse Næs’ natur gennem billeder.
Ildsjæle med et kamera inviteret til fotosafarier, hvor der tages billeder af Tuse
Næs. 12 lokale fotografer deltog. Der er udarbejdet en Fotosafaribog i 250
eksemplarer og fotoudstillingen i Huset på Næsset kan beses på
generalforsamlingsdagen i dag. Udstillingen åbnede for fuldt hus den 3.03 og har
fået meget presseomtale. Nogle søndage har udstillingen været åben for
besøgende og det har givet flere indmeldinger i foreningen og salg af Fotobogen.
Arbejdspakke 8 - Fiskesafari på Tuse Næs. v/ Finn Bjerregaard
Der udvikles et turprojekt og en folder, der beskriver programforslag til en gør-detselv 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.

Antal medlemmer af Turlandet Tuse Næs:
Vi har holdt omkring 9 bestyrelsesmøde, da projekt Turland har krævet en del
koordinering. Og i dag efter de mange udstillingsgæster til fotosafariudstillingen her
i Huset på Næsset er vi omkring 130 medlemmer.

2018 Fremtiden
Arrangementer: 2018
1. Fødevarefestival på Hørbygård maj bliver ikke afholdt i 2018
2. 1. juni Turlandet indtager en bod i Holbæk Aftenssalg
3. Tur i Turlandet Tuse Næs v/ biolog Finn Bjerregaard torsdag den 7. juni
4. Æblefestival 28. – 30. september 2018 – 2018 hedder festivalen Luther Æbler
1968 – det bliver også et brag af en festival, som åbnes af borgmesteren i Holbæk
på Kirkepladsen, hvor der igen i år vil være boder og gerne livligt samvær.
Festivalgruppen er i gang med planlægningen og program håber vi at have klar i
august.
Afrunding
Tak til bestyrelsen for et godt og arbejdsomt år. Tak til alle jer medlemmer som
støtter op omkring Turlandet.
Formand Alice Faber

