
TILKØRSEL 

Adgang til pladsen skal foregå ved indkørsel fra Gudenåvej (vest for ”rugestationen”).  

Ved indkørsel (ca. 20 meter fra amtsvejen) er der en bom over vejen. Bommen skal 

åbnes, men af hensyn til uønsket kørsel i skovområdet skal bommen være lukket når 

lejrpladsen ikke benyttes.  

Kørsel fra lejrpladsen gennem skoven må kun ske i nødstilfælde.  

LØB I SKOVEN  

Hvis der er ønske om at afholde løb i den omkringliggende skov (f.eks. natløb eller 

orienteringsløb med over 30 deltagere) skal der senest 14 dage inden indhentes tilladelse 

til dette fra skovridderen. 

PARKERING 

Der henvises til parkering ved opslagstavlen. Såfremt der er behov for yderligere 

parkering, henvises til parkeringspladsen til højre for bommen ved indkørslen. Parkering af 

motorkøretøjer på græsarealerne på lejrpladsområdet er ikke tilladt, og kørsel på 

græsarealerne må kun finde sted ved af- og pålæsning af materiel. Campingvogne må kun 

medbringes efter aftale med udlejeren.  

JORDBUND 

Lejrpladsens jordbund er meget sandet, hvilket bevirker at der aldrig er vandproblemer – 

selv ved meget voldsomt regnvejr opsuges vandet straks.  

VAND 

Der er fremført vand og prima kvalitet fra Voervadsbro vandværk.  

Skulle der opstå problemer med vandforsyningen kan udlejeren kontaktes – eller kontakt 

tilsynsførende.  

EL  

Der er el på pladsen, som kan benyttes mod betaling på 3,5 kr. pr. kWh. 

BÅL 

Hvis der skal tændes bål, skal der benyttes en af de etablerede bålpladser eller graves 

bålplads (som tildækkes inden afrejse).  

Der må under normale omstændigheder tændes bål under hensyntagen til de almindelige 

regler for brandafstande. Bålpladser må graves efter behov, men af hensyn til jordbundens 

beskaffenhed bør man være omhyggelig med vanding af græstørvene.  

Ved sløjfning af bålpladser skal den gennemgraves og gennemvandes inden græstørvene 

lægges på plads. Græstørvene skal lægges ca. 4 cm højere end det tilstødende areal, idet 

det gennemgravede jord vil synke.  

Lejrbål skal afholdes ved den fast etablerede bålplads ved søen.  

 

 

 

 



BRÆNDE 

Der må ikke samles brænde i skoven, men brænde findes i depot på lejrpladsens nordlige 

ende.  

Men vær miljøbevidst og hensynsfuld ved brug af brænde –  

HUSK ET GODT LEJRBÅL BEHØVER IKKE VÆRE ET STORT LEJRBÅL! 

Ved afrejsen bedes overskydende brænde lagt tilbage i depotet – og ikke i raftestativet.  

Huggespåner må ikke efterlades på lejrpladsen, men skal opsamles og brændes.  

SKOVEN 

Skoven der ligger op til lejrpladsen tilhører Vissinggård, og færdsel i skoven er omfattet af 

den nye naturbeskyttelseslov. 

Bemærk at i perioden fra 1. oktober til 1. januar vil skoven kunne være lukket på grund af 

jagt, sædvanligvis lørdage og søndage.  

Oplysninger herom vil kunne fås hos skovrider Niels Peter Dalsgaard Jensen, 

Hvidemosegård, Højkolvej 25, 8680 Ry, tlf. 86 89 82 88.  

Husk ved alle orienteringsløb og større turneringer skal der senest 14 dage forinden 

indhentes tilladelse hos skovrideren.  

NABOER 

Det var de tidligere ejere af ”Vissinggård”, der i 1967 skænkede O.E.-pladsen til Det 

Danske Spejderkorps, og siden har skiftende administratorer af lejrpladsen altid haft som 

mål, at bevare et godt naboforhold til alle sider.  

For at dette forhold kan bevares, er det en selvfølge at alle vores lejere altid udviser en 

korrekt spejdermæssig optræden og færdsel i området, og tager hensyn ved at holde sig 

borte fra naboernes boligområde.  

RAFTER 

Raftestativet er altid velforsynet med rafter, til gengæld forventer vi at brugerne hjælper os 

med at holde orden i rafterne og lægger dem rigtigt på plads.  

Husk at rodenden (den tykke ende) skal vende ind mod midten.  

Ubrugelige rafter som enten er knækket, møre eller på anden måde beskadiget placeres i 

brændedepotet.  

TOILETTER 

I skovkanten i den sydlige ende af pladsen findes 5 tørklosetter.  

Sydvest for shelteren er nedgravet en opsamlingstank hvori toiletspandene kan tømmes 

efter behov og ved afrejsen.  

Det er vores hensigt, at lejerne altid ankommer til rengjorte toiletter, og ved afrejsen 

forventer vi derfor at toiletterne efterlades i mindst samme stand, med tømte og rengjorte 

spande og rum.  

Hvis spandene ikke er tømt ved afrejse påregnes der et ekstra gebyr. 

Toiletpapir og klosetvæske medbringes af lejerne.  

Der er desuden kloak med mulighed for opsætning af toiletvogn eller lignende.  

 

 

 



OPVASK OG PERSONLIG TOILETTE 

Dette må under ingen omstændigheder foregå i eller ved søen, idet Neden Skovsø er en 

meget ren sø uden af- eller tilløb, og den er derfor meget følsom overfor forurening.  

Ligeledes frabedes enhver form for opvask og madtilberedning samt tandbørstning ved 

vandaftapningsstederne. 

Opvasken skal foregå på selve lejrpladsen, hvor den sandede jord vil virke som filter.  

Personligt toilette henvises til toiletbygningen med bruserummene, hvor affaldsvandet kan 

udslås mod bagsiden, hvor der er afløb mod udgravningen (gl. landnamshytte)  

BADNING 

Vandet i Neden Skovsø er rent, bunden er fast og der er aldrig problemer med 

alger. Der er fin sandbund men al badning sker på lederens ansvar og bør kun ske 

under opsyn – evt. i indrammet badeområde.  

På søens modsatte side findes et offentligt badeområde med toiletter.  

FORBUD: I søens sydlige ende har ejerne af Vissinggård en privat badeplads med 

bro og vippe, samt badehus og både. Dette område er strengt privat, og 

lejrpladsens beboere har absolut ingen adgang til at benytte disse faciliteter.  

Dette forbud skal overholdes. 

SEJLADS  

Ved lejrpladsen findes et antal plastiktromler til bygning af tømmerflåder.  

Endvidere findes et større antal redningsveste i flere størrelser. Sejlads med 

tømmerflåder må kun finde sted i den nordlige halvdel af søen, d.v.s. nord for 

lejrpladsens sydlige ende.  

Bortset fra evt. bjergningsfartøj (gummibåd eller lignende) i forbindelsen med 

sejlads med tømmerflåder, er al anden sejlads i søen forbudt.  

FISKERI 

Det er ikke tilladt at fiske i søen.  

AFFALD 

Der findes containere ved indkørslen til pladsen 

 Affaldet skal deponeres i disse.  

  



PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Indkøb:  
REMA, Stationspladsen 17, 8740 Brædstrup 

ABC Lavpris, Rådhusgade 14, 8740 Brædstrup 

Netto, Søndergade 60, 8740 Brædstrup 

Super brugsen, Søndergade 50, 8740 Brædstrup 

Brædstrup Apotek, Søndergade 32, 8740 Brædstrup 

Super brugsen Østbirk Ydingvej 12. 8752 Østbirk 

Netto Østbirk H C Andersensvej 2F, 8752 Østbirk 

Postbutik (Super brugsen), Søndergade 50, 8740 Brædstrup 

Gantrup byggemarkedet Gantrupvej 2. 8752 Østbirk  
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  Indkørslen til Oe- Pladsen  

  Gudenåvej 44c 

 

  Affalds container 

 

 

 

 

 

  Den orange streg angiver OE 

  Pladsens 12000m2 store 

  område 

 

  Tørklosetter  

 

  Grænsen for hvor langt man             

  må sejle/svømme på søen 


