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Lokale beboere har ved flere lejligheder stimlet sammen til works-
hop og brainstorm omkring udvikling af Aktivitets- og Naturhuset 
i Vrangeskov. Beboerne og brugerne af skoven har således ved 
flere lejligheder haft mulighed for at komme med idéer og ’tryk-
prøve’ dem på hinanden. Overordnet er der stor enighed om, 
hvad  huset skal kunne: 

Understøtte fællesskaber og aktiviteter i skoven!

For nogle handler fælleskskaber om kaffedrikning og ’en sludder 
for en sladder’ inden gåturen i skoven. For andre handler det 
om oplysning, turforslag, info og læring om flora og fauna og for 
andre igen er skoven deres udendørs ’idrætshal’ og de drømmer 
om et hus, der understøtter bevægelse og aktiviteter i skoven.

Men vigtigst at alt, så er der igennem indragelsesprocessen op-
stået et stort lokalt ønske om at få realiseret huset. Der er opstå-
et et fælles ønske om et socialt mødested med skoven som ’det 
fælles tredje’.  Et socialt mødested, hvor alle kan mødes på tværs 
af alder og interesser til en god oplevelse i skoven.

Der er stor lokal opbakning om 
at skabe et mødested i
Vrangeskov
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FORMIDLING

Undervisning, skoletjeneste, 
skov-værksted, lokalhistoriske

fortællinger, læring om skoven, fau-
na, flora, naturformidling, 

naturvejledning, Grøn Guide TRAILCENTER

Mødested for MTB’ere, vandrefolk, 
løbere, kajaksejlere og andre aktive, 
der skal på tur i naturen. Omklæd-
ning, opvarmning, luft og vand-post, 

udstrækning, kaffe bagefter

SOCIALT MØDESTED

Spontane møder, fødselsdage, portal for turen 
i naturen, mødested for de unge, opvarmning 
inden løbeturen, planlægning af MTB turen, 
seniorkaffe, sommerpicnic, spejdermøder, 
destination for aftengåturen, madpakkested, 

fællesskaber & hygge

BØRN & UNGE

Bevægelse, oplysning, leg, uformelle
fællesskaber,  hænge-ud-sted, samvær, 
motion i skove, skovtur, hygge, sociale

relationer, læring, undervisning, lektier, idræt, 
naturfag, biologi, historie, corona-skole, 

undervisningslokale, udflugt for børnehaver, 
vuggestuer, fritidstilbud 

ILD

Bålsted, pejs, ildsted, snobrød,
udekøkken, kaffe, tilberedning af 
bålmad efter sanketure; svampe, 

kastanjer, urtesuppe mm



Vrangeskov i Søskovlandet

Søskovlandet
Landsbyklyngen Søskovlandet ligger i den nordlige
del af Ringsted Kommune og omfatter de fire lokalområder Fjel-
lebro/Kværkeby, Vigersted og Jystrup/Valsølille i øst og Harald-
sted/Allindemagle i vest. Klyngen dækker over 6 sogne med i 
alt 5.460 borgere. Langt størstedelen af området ligger nord for 
Vestmotorvejen og er kendetegnet ved et meget attraktivt og va-
rieret landskab med en god blanding af agerland, mange skove, 
moser, ådale og søer samt flere større og mindre landsbyer.

Naturen i området er fantastisk med enestående lokaliteter som 
bl.a. Kværkeby mose, Kværkeby Fuglereservat, Vigersdal Å, Skee 
Mose, Haraldsted- og Gyrstinge Sø og de vidtstrakte skove, 
herunder Allindelille Fredskov, Humleore skov, Ærtebjerg skov, 
Skjoldenæsholm skovene, Vrangeskov og Vesterskov. Men om-
rådet har også spillet væsentlige roller op gennem historien og 
vigtige kapitler i Danmarkshistorien er ’skrevet’ her.

Vrangeskov
Vrangeskov er kendt for sine krogede bøge (vrange bøge). Ved 
P-pladsen lå tidligere det gamle Traktørsted indrettet i den gam-
le bygning, der tidligere også tjente til bolig for kildekonen. Her 
kan man slå sig ned med kaffe/frokost. En sti går ned til søen 
og kilden. Kildevældet kan stadig ses ved søkanten. Udsigten er 
enestående og her vokser en række interessante planter.

Der er igangsat et pilotprojekt for etablering af en Naturpark ef-
ter Friluftsrådets koncept i Vrangeskov. Aktivitets- og Naturhuset 
vil i den forbindelse blive indgangsporten til Naturparken. 

 

Praktisk info Vrangeskov

Placering
Vrangeskov ligger ved Haraldsted Sø nord for Ringsted på 
Midtsjælland.

Adgangsforhold for handicappede
De større skovveje er egnet til færdsel i kørestol. På grund af 
niveauforskelle i terrænet er det ikke muligt at komme ned til 
søbredden i kørestol.  

Bål- og lejrpladser
Bålhytte og shelterplads med to shelters findes nord for Har-
aldstedvej. Shelters bookes på www.udinaturen.dk. Der er fri 
teltning i området syd for asfaltvejen ned mod Haraldsted Sø. 

Hunde
Hunde er velkomne, når de er i snor. Nærmeste hundeskov, 
hvor din hund må løbe frit, er hundeskoven i Benløse Skov i 
Ringsteds nordlige udkant.

P-pladser
P-plads findes ved det gamle traktørsted i Vrangeskov og nord 
for vejen nær shelterpladsen.

Toiletter
Der findes ikke toiletter i Vrangeskov.
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To mulige placeringer af 
Aktivitets- & Naturhuset

Der arbejdes med to mulige placeringer af Aktivitets- & Natur-
huset. Den ene mulighed er en placering i umiddelbar relation 
til det gamle Traktørsted og den anden er i Vrangeskov Vest. 

Begge steder har store landskabelige kvaliteter og herligheds-
værdier og tilbyder begge en placering på en sydvendt skrænt 
med træer og med udsigt ud over søen.
 
Begge placeringer giver fine muligheder for at koble Aktivitets- 
& Naturhuset til den nyanlagte ’Oplevelsessti’ der løber igen-
nem skoven.

Begge steder indbyder til ro og fællesskaber i naturen med 
smukke landskabelige placeringer, hvor den skitserede arkitek-
toniske løsning vil kunne finde sted.

I nærværende materiale er Aktivitets- & Naturhuset tegnet til 
placeringen ved Traktørstedet. Såfremt placeringen i Vrange-
skov Vest vælges, vil bygningen blive tilpasset.

Placeringen ved Traktørstedet har fin adgang fra P-pladsen i 
forbindelse med Traktørstedet og en synergi mellem de to byg-
ninger vil oplagt kunne finde sted.

Hvad nu?
Allerede tidligt i processen tilbød trafikgruppen 
under ”Natur og Trafik” at arbejde videre med cykel-
veje/stier mellem landsbyer og sogne, herunder 
også at sætte fokus på trafiksikkerheden generelt. 
Det arbejde kommer trafikgruppen til at fortsætte 
med.

Søskovlandet Sjælland vil indlede et samarbejde 
med Ringsted Kommune om kortlægning af mulig-
heder for sikre cykelveje. Kortlægning og priorite-
ring ses gerne som et partnerskab mellem klyngen, 
Ringsted Kommune og ekstern rådgiver.

Der skal arbejdes hen imod en realistisk rapport, 
som kan ligge til grund for prioritering og realisering. 
En rapport der kan ligge klar, når nationale puljer 
igen åbnes op for ansøgninger til nye cykelveje.

Indsatsområdet ”Sikre cykelveje” afklares i videst 
muligt omfang i forhold til de største og væsentlig-
ste lodsejere. 

Siden opstarten af klyngesamarbejdet er der kort-
lagt forskellige trafikale udfordringer i hele klyngen. 
Der er udarbejdet et katalog som synliggør fælles 

problematikker, ligesom også helt lokale udfordrin-
ger er beskrevet. Dette arbejde er sket i samklang 
med lokalrådene fra tre af sognene og skal ses som 
et supplement og opbakning til helt lokale initiativer. 
Tanken er at bære kataloget frem til det administra-
tive og politiske niveau, så der fremadrettet kan 
sættes fokus på de udfordringer, der har bidt sig 
fast herude, hvor problemerne mærkes. 

HELLERE PÅ FORKANT 
Adskillige gange de sidste mange år 
har der været både nationale og euro-
pæiske økonomiske puljer til fremme af 
sikre cykelveje. Derfor er det afgøren-
de ved fremtidige puljer, at der ligger 
konkrete planer for cykelstier i klynge-
området. Kun på denne måde kan vi 
komme med inden det er for sent

HENSIGTSERKLÆRING FRA 
RINGSTED KOMMUNE MAT-
CHER KLYNGENS TANKER:

Hastighedsdæmpende foranstalt-
ninger: Byrådet lægger vægt på en 
høj trafiksikkerhed i kommunen. Ved 
kommende trafiksikkerhedsarbejde 
vil nedsættelse af hastigheden samt 
etablering af hastighedsdæmpende 
foranstaltninger – som fx bump, heller 
og indsnævringer på veje – blive prio-
riteret. 
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Vrangeskov Vest
I Vrangeskov Vest ligger en anden smuk, mulig placering med formidabel søudsigt og 
god nærhed til Oplevelsesstien.

Traktørstedet
I umiddelbar tilknytning til det gamle Traktørsted er der en mulig placering på skrænten 
ned mod søen. Hvis Traktørstedet i fremtiden vil tilbyde udsalg af mad og drikke, kan der 
opstå en fin synergi mellem Traktørstedet og det nye Aktivitets- og Naturhus. I dag benyt-
tes dele af Traktørstedet som Teknisk Skole. 
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PLACERING

Nyropsgade 30 • 1780 København V     
Support: support@miljoeportal.dk

Målforhold: 

25-11-2020

1:30242 placeringer -
Traktørstedet
Vrangeskov Vest

Dato:

Vrangeskov - Overblik

Ortofotos (DDO®land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks 
Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

151151 75.590Meters

Vrangeskov Vest

Traktørstedet



Vrangeskov planmæssig oversigt
Kortet viser hvordan de to mulige placeringer ligger denfor §25 og §3 beskyttede naturområder.Nyropsgade 30 • 1780 København V     

Support: support@miljoeportal.dk

Målforhold: 

25-11-2020

1:30242 placeringer -
Traktørstedet
Vrangeskov Vest

Dato:

Vrangeskov - Overblik

Ortofotos (DDO®land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks 
Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

151151 75.590Meters

§3 område

Beskytte sten- og 
jorddiger

§ 25

§ 25

§ 25

§ 25

§ 25

Fredsskov
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SITUATIONSPLAN 1:500 - TRAKTØRSTEDET

Ved en placering i forbindelse med det eksisterende Traktørsted 
kan der opnås adgang fra den eksisterende P-plads. Herfra kan 
man bevæge sig igennem Traktørstedets to bygninger og ankom-
me til Aktivitets- og Naturhuset via græsplænen. 

Aktivitets- og Naturhuset udformes så udsigten til søen fra Trak-
tørstedet er bevaret og uhindret.

Der etableres ’et loop’ på Oplevelsesstien, der løber igennem 
området, så bygningen kobles naturligt på stien. Alle stier på den 
viste situationsplan er tilgængelige for bevægelseshæmmede og 
alle andre, dvs med stigninger på maks 1:25. Således opnås uni-
versel adgang og tilgængelighed for alle. 

Med en placering i forbindelse 
med Traktørstedet kan der
opstå synergi imellem de to 
bygninger



Oplevelsesstien

Nyt ’loop ’ på Oplevelsesstien

Traktørstedet

Aktivitets- og Naturhuset

Patio

Vangeskov

Haraldsted Sø

Tilgængelig forbindelse
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ARKITEKTONISK KONCEPT

Vrangeskov med sine ’vrangede’ bøge og udsigten ned til søen 
er formidabel. Vi ønsker derfor at tilføre stedet en ydmyg arkitek-
tur, der ikke konkurrerer med naturen, men integreres nænsomt i 
denne. 

Vi foreslår således en arkitektur, hvor bygningens nederste etage 
indgraves i skråningen mod søen. Indgravet i skråningen finder 
vi de lukkede rumligheder som depot, grejbank, toilet og vind-
fang samt et undervisnings- /formidlingslokale, der kan åbnes 
op mod syd.

På terræn placeres en let og næsten tranaparent pavillon/ over-
dækning til formidling, mødested, madpakkespisning osv under 
overdækningen. 

En pejs binder de to etager sammen og skaber varme og stem-
ning på de kolde dage og gør det muligt at tilberede mad over 
åben ild. 

Underspillet og nænsomt
integreret i naturen

UDERUM - OPPE
Pavillon
Uopvarmet opholdssted
Overdækning
Terrasse
Læ
Udekøkken/ grovkøkken
Bålhytte/ ildsted
Grej

INDERUM - NEDE
Opholdsrum
Pejsestue
Formidling
Mødested/ undervisningsrum
Toiletter
Depot/ grej

Tværsnit 1:100
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PLANER 1:100

Funktioner

Nederste etage - Pejsestuen
I bygningens nederste rum findes en række ’lukkede rum’ nemlig grejbank 
(under trappen), toilet, vindfang, hc toilet og teknik/ depotrum. Ligesom 
der findes en stort åbent ’pejsestue’: et undervisningsrum/ mødested med 
store oplukkelige glaspartier mod syd og mod udsigten ud over søen. Pej-
sestuen, som kan opvarmes, kan med foldedøre deles op i to, så undervis-
ning kan finde sted uforstyrret i den ene ende. Hele bagvæggen apteres 
med en lang bænk, hvor man kan sidde og nyde udsigten og en større 
reolvæg med plads til udstoppede fugle fra området og øvrige formid-
lingsgenstande og undervisningsmateriale. 

Øverste etage - Pavillonen
Den øverste etage fremstår som en let og transparent pavillon; en let 
transclucent overdækning, der bæres af slanke søjler i træ eller stål og 
står på en træterrasse. Transparente skydedøre kan skærme opholdet på 
de kolde og vindblæste dage samt apteres med formidling og kort over 
områdets cykel- og vandrestier. Pavilonen opføres som en kold bygning. 
Den øverste etage apteres med udekøkken, grejskabe, lockers og borde-
bænkesæt.

Gennemgående pejs
En stor gennemgående pejs binder de to etager sammen og skaber 
hygge og stemning både oppe og nede. På den øverste etage kan pejsen 
endvidere benyttes som ildsted/ bageovn, hvor der kan tilberedes mad.

Pejs

Teknik/Depot

HWC

Vindfang

WC

Depot

 40 m2

 30 m2

kt. +35.0

35.45

Tékøkken/Bænk/ reoler

Vask/Depotskabe/Undervisnings-materiale

35.60

Grej/Opbevaring

Patio/ udendørs ophold

Trappe

Sti

Skrænt 30

120 m2

Skydedøre

Fo
ld
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æ

g

kt. +35.0

Formidling/Undervisning

Mødested



35.0

37.5

37.00

36.50

36.00

35.50

35.50

35.15

Halvtag

Skydedøre

Pejs U
dekøkken

Lockers

Skydedøre

Skydedøre
G

rej/ Skabe

Skydedøre

Bord

Trappe

Siddekant

Siddekant

120 m2

Sti

Patio

Skænt

Græsareal

Kt. +38.00

Niveaufriadgang

Håndliste

38
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UDTRYK & MATERIALITET

Beboere og brugere har i processen 
været med til at definere og udtrykke 
ønsker til husets karakter, udtryk og 
materialiet

’Bygningen skal fremstå let og ’usynlig’ i landskabet’
Kun pavillon-delen er placeret på terræn. Denne del af bygningen frem-
står let og transparent og tillader fortsat udkig ud over søen.

Den øvrige del af bygningen heriblandt bygningens lukkede rum er ind-
gravet i skråningen.

’Inde og ude skal bindes sammen’
Pavillonen er ikke en ’varm’ bygning, men kan varmes op via pejsen og via  
skydedøre, der kan lukkes på de kolde dage. På de varme dage fremståe 
overetagen som en overdækning uden vægge, hvor inde og ude smelter 
sammen. 

Pejsestuen i den nederste etage kan på varme dage åbnes helt op og sol 
og udsigt kan nyde fra ’pationen’ foran bygningen og indefra pejsestuen. 

’Det skal være varmt og hyggeligt og må ikke blive for ’pænt’’
Pavillonen fremstår mere som et uderum end som et inderum. Her er 
både plads til beskidte vandrestøvler og en fasan der skal plukkes. pejsen 
skaber tilgengæld hygge og varme selv på kolde dage. 

’Der skal kunne foregå forskellige aktiviteter side om side’
Arkitekturen er ’ukodet’ og fleksibel og ansporer ikke til en bestemt brug. 
Kvinder der tilbereder brændnældesuppe, vandrefolk, der studerer en 
vandrerute, skolebørn, der modtager natur-undervisning og børn og spej-
dere, der mødes om et bål, kan alt sammen finde sted uden at aktiviteter-
ne generer hinanden.

Referenceprojekter, som beboere og brugere var inspirerede af undervejs i processen




