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Rekreativt område ved Gørlev sø: Budget vokser til over 1 million 
 

I 2019 sendte kommunalbestyrelsen 12 millioner kroner ud fordelt på 22 lokalsamfund. Midlerne 

skulle anvendes ude i lokalsamfundene med aktiviteter bestemt af borgerne. I Gørlev blev en del 

af midlerne godkendt til anvendelse til etablering af et rekreativt område ved Gørlev sø. 

 

Oprindeligt var budgettet for alle aktiviteter i og omkring det rekreative område under projekt Få 

det fikset ved Gørlev sø på lidt under en halv million kommunale midler. Men med støtte fra flere 

fonde er budgettet nu vokset til mere end en million, hvorfor det samlede projekt stadig kan 

realiseres på trods af stigende priser – ligesom projektet bliver yderligere forbedret.  

 

Flere elementer er færdige, mens etableringen af de sidste forventes igangsat i begyndelsen af 

marts. Projektet drejer sig konkret om etablering af to shelters i fuldtømmer med græs på taget, 

et handicapvenligt multtoilet, en stor naturlegeplads med en Mamrelund-hytte, en krible-krable-

bro på det lave vand i søen med tilhørende grejkasse samt en Boardwalk – et hævet træ-dæk, der 

gør det muligt at passere tørskoet nord om søen i våde perioder. 

 

Det store projekt har siden opstarten i begyndelsen af 2019 været ramt af den ene prisstigning 

efter den anden – bl.a. på grund af de stigende træpriser forårsaget af Coronaens byggeboom. 

 

Danmarks Naturfredningsforening, der er en del af projektgruppen bag, har derfor arbejdet 

intenst for at skaffe ekstra midler for at holde drømmen i live. Det fortæller Susanne Ladefoged, 

der er formand for Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg. 

 

- Der har været mange udfordringer, men det er det hele værd, for nu får vi et endnu mere 

fantastisk område med flere muligheder og bedre adgang. Jeg vil gerne sige tak til fondene, som 

har været gode samarbejdspartnere og som konkret er årsagen til, at vi kommer i mål til glæde 

for borgerne, der får masser af naturoplevelser. 

 

Shelter, Multtoilet klar – krible-krable-bro, naturlegeplads og Boardwalk følger snart 

De to shelters, der blev opført i slutningen af 2021 modtog støtte fra både VELUX Fonden, Lokale 

& Anlægsfonden samt Friluftsrådet. Begge shelter har isat ovenlysvindue til stjernekig ved 

overnatning. Ildsjæle har i januar etableret grillplads med grillstativer og bålbænke. Til foråret sås 

der græs på tagene.  

 

På den anden side af åen ud for hundeskoven skød der i november et dejligt stort og 

handicapvenligt multtoilet op. Multtoilettet er primitivt og uden rindende vand, så det er en god 

idé selv at medbringe et papirlommetørklæde. Toilettet, der har fået støtte fra VELUX Fonden og 

Lokale & Anlægsfonden, gør bl.a. længerevarende ophold og overnatning i området muligt.  

 

Krible-krable-broen er klar til montering og venter blot på, at vandtemperaturen stiger, så ildsjæle 

kan forankre den på søbunden uden at få forfrysninger. Broen er fuldt finansieret med midler fra 

VELUX Fonden gennem Danmarks Naturfredningsforenings pulje Grønt Guld. 

 

I marts måned forventes etablering af naturlegepladsen igangsat. Naturlegepladsen vil udover 

lege- og motorikelementer omfatte en såkaldt Mamrelund – en specieldesignet hytte, hvor der 

altid kan findes læ uanset vindretningen. Mamrelunden vil indeholde bænke og etableres med 

græs på taget. Naturlegepladsen er støttet med midler fra VELUX Fonden og Friluftsrådet. 

 

Trampestien nord om søen er i våde vintre ikke farbar, medmindre man er i gummistøvler. Der 

var derfor et stort borgerønske om, at der etableres en tørskoet sti nord om søen. Trampestiens 

forløb går gennem mose og eng, som er beskyttet mod ændringer jf. naturbeskyttelsesloven. En 

meget skånsom metode, at lave en tørskoet sti på, er ved at etablere en såkaldt Boardwalk - et 



hævet træ-dæk, hvor vand, flora og fauna kan passere uhindret under. En Boardwalk er kostbar, 

men med stor støtte fra både Friluftsrådets pulje ”Flere ud i naturen” og Nordea-Fondens pulje 

”Her bor vi” er det gjort muligt at realisere den tørskoede sti nord om søen, så endnu flere kan få 

glæde af området. 

 

Det rekreative område skal være til glæde for alle hele året rundt og skal gerne holde i mange år. 

Susanne Ladefoged fra Danmarks Naturfredningsforening opfordrer derfor alle, der har lyst, til at 

bruge og få glæde af aktiviteterne til samtidig at være med til at passe på dem. 

 

- Vores ønske har været, at endnu flere skal få endnu mere ud af området. Så der skal lyde en 

stor opfordring herfra til alle om at komme afsted til Gørlev sø, nu og når vi er klar med alle 

aktiviteter, afslutter hun.  

 

Det forventes, at alle aktiviteter står klar til indvielse inden sommer.   
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