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Riskjær Skov – En ødegård i Jylland
Projekt: Overnatnings og oplevelsesfaciliteter.

Stemningsbilleder fra Riskjær skov.
Baggrund:
Hvorfor skal man tage helt til Sverige for at finde ødegårdens naturoplevelser, stilhed og den helt mørke nat? Stilhed,
fantastisk natur og rigtig nat med stjernehimmel findes jo også i Jylland. Det var udgangspunktet for etableringen af
Riskjær skov som ferie og kursusejendom brandet som – ”en ødegård i Jylland.” Riskjær Skov var oprindeligt et
hedelandbrug, hvor der blev foretaget skovrejsning i 1998, hvorefter hele ejendommen blev tinglyst fredskovspligt.
Ejendommen blev i 2005 overtaget af et nystiftet anpartsselskab Riskjær Skov APS, som i dag har 12 anpartshavere,
som alle er efterkommere af de oprindelige ejere af hedelandbruget.
Ejendommen:
Ejendommen består af 20 HA fantastisk natur – varieret skov med løv- og nåletræer, hede, eng, moser og vandløbet
Rævind Bæk. Tæt på ligger Birkesø et offentlig badested med vandrestier, Dronning Margrethes skanser og Dalgas
plantage med mindestøtten. Som udflugtsmål inden for kort afstand – Mønsted og Daubjerg kalkgruber, Hjarbæk
fjord og Skive og Viborg.
Selve ejendommen er på ca 300 m2 – hvoraf ca 170 m2 er en ny bygning fra 2008 med værelser, køkken,
badeværelser, stue m.v. Endvidere er en ældre staldbygning fra ca 1850 med gildesal og aktivitetsrum med
bordtennis, dart, hjemmebar m.v. På udenoms arealerne er der bålplads med shelter, teltplads, fodboldbane,
legeplads m.v.
Ejendommens anvendelse:
Riskjær Skov udlejes til ferie-, weekend- og kursusophold. Ejendommen har en rigtig god belægning, og er optaget
næsten alle weekends fra påske til efterårsferien og i sommerferieugerne. Riskjær skov er særligt efterspurgt til
familietræf og mindre kursus, hvor 15 -30 gæster kommer samlet. Eksempelvis fætter-kusinefest, weekendtur for
vandreklubben og strategidage for virksomheden. Et ophold veksler typisk mellem aktiviteter på stedet – vandreture,
leg, madlavning, bål og almindelig hygge – samt besøg på de mange lokale turistmål - Kalkgruberne, Spøttrup borg,
Hjerl Hede, Limfjorden m.v.
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Bedre overnatningsfaciliteter – indretning af ekstra værelser i staldbygningen
Riskjær Skov har 4 værelser og sovesofa i stuen med i alt 11 sovepladser. De øvrige gæster må overnatte på
madrasser på gulvet, i shelter eller i telte. Det begrænsede antal sengepladser har vist sig at være flaskehalsen for den
videre forretningsudvikling af Riskjær Skov. Flere sovepladser vil give flere kursusarrangementer på hverdage og vil
give mulighed for at udvide sæsonen. Projektet har derfor til formål at udbygge antallet af sovepladser. I den gamle
staldbygning skal indrettes 2 værelser på godt 12m2 – som hver kan give soveplads for op til 2 personer på kursus eller
en familie på 4 (2 v & 2 b) til familietræf. Oven på værelserne etableres evt hems med soveplads til 5- 10 personer.
Tipi til udeliv:
Naturen i Riskjær skov indbyder til udeliv. I sommerhalvåret er det oplagt, selv om den danske sommer er
kendetegnet ved ”byer som går og kommer”. Om efteråret, vinteren og foråret kræves imidlertid faciliteter for at
udeliv kan blive til andet end korte gåture. Vi mener, at løsningen er at opstille en stor Tipi ved Riskjær skov med et
gulvareal på ca 50 m2, som giver plads til 30 personer siddende ved borde omkring et åbent bålsted. Tipien har en
diameter på ca 8 m og en højde på ca 5,5 m. Tipi’en vil være meget anvendelig til madlavning, spisning og møder, men
Tipi’en kan endvidere giver yderligere overnatningspladser under teltdug.

I Sverige har vi oplevet at Tipi’en har en helt særlig charme i vinterhalvåret med sne og kulde udenfor og bål og varme
inden for.
Målsætning:
Det er målsætningen med projektet at kunne tiltrække endnu flere gæster til Riskjær Skov gennem en udbygget og
længere sæson og gennem bedre mulighed for naturbaseret erhvervsturisme i hverdagene uden for sommerferien.
Projektets effekter.
Projektet vil ikke i sig selv være rentabelt for Riskjær Skov, men vil have en række lokale effekter som vurderes vil gøre
projektet samfundsøkonomisk meget interessant. Blandt effekterne vil være







Økonomisk vækst i Riskjær Skov – men også:
Beskæftigelse i lokalområdet
o Tilsyn- og rengøring varetages af en lokal virksomhed som vil få ekstra arbejde
o Forplejning klares ofte af dinner transportable fra lokalområdet
o Flere lokale indkøb
o Anlægsopgaver klares af lokale håndværkere.
Turisme - Flere gæster til de lokale turistattraktioner, restauranter m.v. – og herigennem profilering af SkiveViborg området og dets DNA
Demonstrationsprojekt på nytænkende ødegårdsturisme på urentable landbrug i naturskønne omgivelser –
som supplement til kystturisme.
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