
”Odsherred – en geopark værdig” 
Natur- og kulturhistorisk bustur i det nordlige Odsherred” 

Den første af i alt tre busture, hvor du får mulighed for at lære din egn bedre at kende.

”På tværs af Kattegatkysten”

Tidspunkt: kl. 13.00 Om Højby Sø og Højby Kirke
    14.00 Bustur langs hele Kattegatkysten

18.00 Mulighed for tilkøb af middag for turdeltagerne

Start/slut: Hotel Højby Sø.

Kort vandring til Højby sø og Højby Kirke ( 1km)

Højby Sø og kirke: Søen blev tørlagt i 1869 og har i 120 år været lånt til landbrugsdrift. I 
1989 blev den givet tilbage til naturen. Fortæller: Jørgen Stoltz
Kirken rummer nogle af landets flotteste kalkmalerier og en blodig historie:
 ”Ridder Ebbe er draget på korstog … efter døtrenes blodige gerning i kirken lyses den i 
band i 7 år”.  

Busturens hovedpunkter:

Klint Sø set fra Jættestuen Birkhøj
Birkhøj er en af Danmarks største Jættestuer

Klint Kalkbrud
Klint Bakker er en anderledes formation end resten af Odsherred. Bakkerne består af kalk 
og flint, hvilket også giver et rigt plante- og dyreliv. Her findes Odsherreds største bestand 
af hugorme.

Sj. Odde 
På køreturen ud over Odden får vi forklaringen på denne langstrakte formation – en vigtig 
del af GeoPark Odsherred.

Odden Kirke
Også til denne kirke knytter sig drabelige krigshistorier. Mon kirken har sin røde farve 
derfra

Arne Jacobsens spor i Odsherred
Under busturen vil vi se Almegården og Odden Rygeri med det runde beboelseshus som 
Arne Jacobsen har tegnet.

Gniben
Svømmepiger, mænd i uniformer, italienske gæstearbejdere sildemad med og uden snaps 
og to forskellige måder at behandle/ betjene turister på. Ja det må man se og høre med 
egne øjne og ører.

Kaffe og kagepause
Undervejs holder vi ind og nyder medbragt kaffe og kage.



Sommerlandet: 
Odsherred Kommune er den kommune i Danmark, der har flest sommerhuse – hvorfor og 
hvordan udvikles naturen her. Det ser og hører vi om mens vi kører igennem områderne.

Rørvig Kirke 
Rørvig Kirke har skiftevis været kalket gul og hvid. Den rummer også en blodig historie. ”Et 
skib ligger for anker ud for kysten……. Næste morgen findes en nytilkastet grav”

Dybesø
Den er vist ikke så dyb. Men alt er relativt så lad os kører videre til flyndersø

Korshage – Naturens skarpe hjørne
Her er smukke sommerhuse i et lyngklædt landskab, store strandenge og et vildt hav som 
mødes med Isefjordens stille vand på et skabt hjørne

Højsandet  
Er en mærkelig klitformation dannet over talrige genrejste risgærde. I kanten af 
Højsandsklitten som vi kører forbi ser vi et stengærde titte frem allernederst.

Rørvig
Færgested, lodsby, skipper by, porten til Roskilde Fjord og Isefjorden, gl. kunstnerkoloni 

Nakkeland: 
Nakke by er en smuk gammel landsby uden påvirkning af nyere byggeri. Rytterskole, 
smedje, fattighus, købmand og mejeri kan stadig erkendes i bybilledet.  Syd for byen er 
der plantet skov med samme træartssammensætning som i Annebjerg Skov. Her er det 
første ”afgrøde” påbegyndt i 1996 I Annebjerg er man i gang med 2. og 3. afgrøde siden 
dengang tre landsbyer havde deres marker og overdrev de’r. En vigtig detalje er dog 
anderledes – tag med og se den.

Hotel Højby Sø byder indenfor

Som deltager på turen har man mulighed for at slutte dagen af med en toretters menu med 
et glas vin eller øl. 

Pris:
Hør om pris og muligheder for ændringer i programmet. Der kan maximalt deltage 55 
personer.

De to andre busture i GeoPark Odsherred er:

 ”Rundt om Lammefjorden” 
Dragsholm Slot, Bjergene, Esterhøj, Fårevejle Kirke, Ægholmene, Audebo Pumpestation 
og dæmningen, grøntsagsavlerne på fjorden, Vallekilde,  

 ”Midten af Odsherred”
Annebjerg / Anneberg, Ulkerupoverdrev og- landsby, ”Kong øres” hemmeligheder, 
solvognens mose Korevlerne og livet på ”lyngen”


