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Referat fra Åmosemøde  
11/11 2015 kl. 19-21 

Kattrup Gods 
 
Foreningen Vævere i Vestsjælland inviterer i samarbejde med Naturpark Åmosen hermed til et 
møde for lokale producenter og turisme virksomheder i Åmosen. 
 
 
1. Velkomst v. værterne Kathrine og Gitte, som kort fortæller om Vævere i Vestsjælland og foreningens 

turismeprojekt 

”Foreningen Vævere i Vestsjælland er, som ny medspiller i området, i gang med at etablere sig på Kattrup Gods. 
Foreningen vil starte en ny turistvirksomhed, Vævernes Hus, som skal levere kulturformidling om 
vævehåndværket, om personligheder og kulturarv, der knytter sig til vævefaget.” 
 

2. Ny paraply i Åmosen v. Ole Rasmussen, Naturpark Åmosen 

”Med mødet vil vi etablere et nyt netværk, en slags paraply, som skal fremme turisme, erhverv og 
kulturformidling i Åmosen. 
Vi håber alle aktører i området vil møde op og være med til at udbygge områdets potentiale samt søsætte nye 
fællesprojekter, som kan styrke de enkelte aktørers virksomhed.” 

Præsentationsrunde af de tilstedeværende: 

Niels Henrik og Gitte - Lykkebjerg i Sønderød – fødevarevirksomhed – lam og kokød, bondegårdsferie.  30-40 
liggende gæster. Lodsejer i Åmosen.  Fortalte om app landsdækkende hvor man kan tilmelde sin bondegård og 
få sig markedsført.  

Hanne Brandt  (Viggo Petersen var forhindret) – Reerslev – bogforlaget Almuebøger, der udgiver historier om 
egnen. For Reerslev Forsamlingshus – Kulturhuset – udgiver de en arrangementsliste hver 3. måned samt et 
Nyhedsbrev fra Reerslev.nu på månedsbasis. De vil gerne bidrage med at formidle oplevelser og 
historiefortælling. 

Henning Fougt – Naturparkens bestyrelsen. 

Poul Erik Nielsen, Orevej 5, Hallebyore, 4450 Jyderup – skovlands kød – græsningsaftale – oksekød (ved siden af 
Ole) 

Maria Panter Petersen har sortbrogede frilandsgrise på Strids Mølle 

Anders Kildebæk fra Brorfelde Observatorium   

Helle Petersen bestyrelsesmedlem fra Vævere i Vestsjælland 

Jan Christoffersen, Gørlev fra Støtteforeningen Naturpark Åmosen. Har et landbrug i Åmosen med kødkvæg og 



       

Vævernes Hus - udvikling af et turistkoncept og etablering af en turistvirksomhed 

tidlige spisekartofler og jordbær. 

Lars Olsen, Høng  fra Støtteforeningen Naturpark Åmosen.  Har geder. 

Anders Møller fra Kattrup Gods. Driver landbrug, skovbrug, juletræer, konferencelokalet, overnatning, 
teambuilding i skoven – erhvervsturister. 

Flemming Larsen fra LAG, bestyrelsen for Naturparken, naturparkrådet m.m. Har været med til at starte 
naturparkideen -  I Tyskland har det givet et løft til udkantsområder 

Katrine Dreyer fra Hesselbjerggård. Arkitekt og bl.a. tegnet Fugledegård samt lavet skitseprojekt til Vævernes 
Hus. 

Arne fra Gl. Svebølle. Er biavler og har bistader hele vejen til Tissø. Har egentlig en fin afsætning og salg.  

Søren Juul Nerenst, Gørlev fra Støtteforeningen Naturpark Åmose og Naturparkrådet. Støtteforeningens 
arrangementer har bl.a. været besøg på godser, igangsat ”Smag på Åmosen”. Arbejder på at 
madproducenterne kan få certificering der kan give højere priser, tilføre en god historie der sælger godt. 

Knud Nielsen, Ugerløse fra Støtteforeningen Naturpark Åmosen og ornitolog. 

Gert fra Kunst og Håndværk i Buerup. De er blevet udvalgt til at være turistinspirationssted fra 2016. De laver 
turbeskrivelser – en er klar, en om Kongens Møller er på vej og en 3. om Tissø rundt. De vil lave et kort hvor 
informationer kan plottes ind. Vil gerne hjælpe med at lave brochure. Laver ture bl.a. til Ørnbjerg.  

Søren Rasmussen, Ubby fra Støtteforeningen Naturpark Åmosen. Har også den historiske side af Åmosen med 
sig. 

Katrine Møhl fra Støtteforeningen Naturpark Åmosen samt fra Åmose Naturcamp på Sørningevej 9 syd for 
Jyderup. Sælger formidling og overnatninger i shelter i fred og ro.  

Ella Petersen, Jerslev fra Støtteforeningen Naturpark Åmosen. 
  
3. Brainstorm vedr. fælles markedsføring, pakketilbud, fællesprojekter.  

”De nye fællesprojekter skal være med til at gøre Åmosen endnu mere synlig, besøgsværdig og attraktiv for 
både lokalbefolkningen, sommerhusgæster og turisterne.” 

Forslag / diskussion : 

Åmosens side som fælles platform – herfra link til underside med erhvervs partnere 

Spørgsmål om målgruppe – hvem er målgruppen? 

Fælles gårdbutik –  

Snak om kvalitetssikring af produkter men også af markedsføring – altså standarder til hjemmesider m.m. 
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Gensidig forpligtelse til at fortælle om hinanden.  

Krav til certificering 

Hvem har ressourcerne til denne nye ide – organisation – proces 

Visitvestsjælland – fælles markedsføring 

Tre konkrete tiltag: fælles markedsføring, ture lagt op ad hinanden, fælles projekter – f.eks. Vævefestival  

Væverne afholder et netværksmøde søndag d. 24. jan. kl. 10-13 hvor emnet er Vævefestivalen i pinsen 2016. 

Ekstern finansiering til kompetent markedsføring 

Det skal løftes i tilstrækkelig grad 

Hjemmeside for 10-20.000 –brugerbetalingen vil blive lav 

Andelsforening 

Buerup Kunst og Håndværk – har en fælles butik – hvor kunstnere driver og udstiller butikken. 

 
4. Afrunding og evt. aftale om nyt møde 

Nedsættelse af arbejdsgrupper: 

Arbejdsgruppe der skal undersøge hvordan et markedsføringsprojekt kan etableres: 

Naturparken (Thomas), Væverne (Gitte), Anders Møller fra Kattrup og Anders Kildebæk fra Brorfelde 
Observatorium. 

Arbejdsgruppe omkring ”Smag på Åmosens” deltagelse i Vævefestivalen: 

Vævere (Kathrine), Maria Petersen og Søren Juul Nerenst fra Støtteforeningen. De mødes mandag 14. 
december 2015 kl. 19 hos Kathrine på Bymarken 4, 4490 Jerslev.  

 
Referent: Kathrine Brandstrup 
 

 


