
 

Plantning af æbletræer på Æblerovsrutens første etape.  
 
Tuse Næs bliver smukkere og smukkere. Nu også med æbletræer til Æblerovsruten. I foråret kan 

man glæde sig til noget af det smukkeste: Æbletræerne der blomstrer. Og til efteråret kan man 

nyde æblerne på en Æblerovsrute - gående eller på cykel. Æblerne er sat i fokus. Mangfoldige 

æbler. Og så fejrer vi naturligvis igen Æblet med en Æblefestival i 2017. Slut op om den og om 

æblet. 

Lørdag den 19. november blev der plantet 20 æbletræer på strækningerne Guredevej fra Gurede 
til Faurbjergvej og på Faurbjergvej fra Hørby Kirke til Kastrup samt i Udby på ’Cirkuspladsen’ og 
Løserupvej i Løserup.  
 
I denne omgang blev det æblesorterne: Nanna, Discovery, Aroma, Filippa, Holsteiner Cox og 
Mutzu, der blev plantet. De første æblesorter modner allerede i juli, de næste i august og helt 
frem til oktober/november. Mange andre sorter vil komme til. Der er nemlig plads til flere træer 
på denne strækning og vi vil opfordre lodsejere med grunde ud til vejene til at byde ind, såvel med 
velvilje til at have et træ stående og føre tilsyn med det, som til selv at ’sponsere’ et træ til 
formålet. Lodsejere fra andre veje/områder på Næsset er også meget velkomne. Vi er snart klar til 
næste etape. Målet er at få repræsenteret så mange spiseæblesorter som muligt, for at få en stor 
og varieret smagsoplevelse i forhold til det (ofte) meget begrænsede udvalg, der møder en i 
butikkerne. På denne måde er der også læring og oplevelse i at tage en tur på Æblerovsruten. 
  
Vi var 3 mand og 1 kvinde på planteopgaven, som blev udført hurtigt og effektivt på en dejlig 
efterårsdag i skønt solskinsvejr. Herudover deltog flere af lodsejerne engageret i projektet.  Endnu 
mangler skiltningen på de enkelte træer. Det er meningen at hvert træ vil få sit eget skilt med 
æblesort, modningstidspunkt og Turlandet Tuse Næs logo, som ’fortæller’ at her er man 
velkommen til at plukke et æble og spise det. Vi håber at alle beboere og besøgende på Tuse Næs 
vil tage hensyn til de fine nyplantede træer og at de bliver til stor glæde for gående og cyklende 
indenfor de næste par år. 
 
Vi har modtaget midler fra Nybolig i Holbæk til køb af æbletræer hos Audebo Havecenter. 
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Faurbjergvej ved Hørbygård 

 

Faurbjergvej mod Kastrup 



 

Guredevej 

  

Løserupvej    Gurede/ Faurbjergvej 

 



 

Hesselbjerg Friland 

 

Vejen ned til Kastrup og udsigt over Lammefjorden til Odsherred. Her står et nyplantet æbletræ. 

 

 



Turlandet Tuse Næs 

Ved Alice Faber & Charlotte Lyngholm 

 

 

 

 

 

 

 

 


