De 10 udvalgte steder i landskabet

Råbjerg Mose
I Råbjerg Mose får man fornemmelsen af at befinde sig langt fra civilisationen. Mosen
udgør et karakteristisk poetisk og lavmælt landskab i det nordlige Jylland og strækker sig
over et ca. 5 km² stort moseområde nordvest for Jerup på Skagen Odde. I Råbjerg Mose
skabes ankomstfaciliteter og et forløb gennem mosen, der synliggør og understreger
mosens særlige landskabelige karakter. Med indgrebet tilgængeliggøres stedet for et nyt
publikum, men indsatsen vil også være med til at styre de besøgendes bevægelse i
området til gavn for naturkvaliteterne og ikke mindst alle de besøgende, der endnu ikke
har stiftet bekendtskab med dette ganske særlige sted.
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Rubjerg Knude
Rubjerg Knude ligger ved Vesterhavet, få kilometer vest for Hjørring og er med sine 90
meter den højeste del af Lønstrup Klint. Her opleves naturkræfternes voldsomme spil.
Blæsten får sandet til at fyge og klitten til at vokse og dække fyr og huse, mens havet
æder sig ind i klinten. Gennem en let og midlertidig installation skal projektet lade de
besøgende komme op i fyret og opleve den storslåede udsigt indtil det inden for 10-15 år
styrter i havet. Samlet set skabes et system, der nænsomt guider og forklarer, skaber
genkendelighed og samler stedet til et enkelt enestående værk.
Hanstedreservatet
Mellem Klitmøller og Hanstholm i Thy ligger Hanstedreservatet. Et månelandskab formet
af hav, vind og sand igennem århundreder, bestående af klitheder på hævet havbund. Et
landskab, der unikt i europæisk sammenhæng og strækker sig over ca. 40 km² i
Nationalpark Thy. Med en nænsom etablering af ankomstfaciliteter samt et eller flere
udsigtspunkter ved Isbjerg skabes en oplevelse af høj kvalitet samtidig med, at de øgede
besøgsstrømme guides ad ruter, der ikke er til skade for det særlige sted.
Knudeklinten på Fur
Midt i Limfjorden ligger den lille ø, Fur. Øen er ikke landfast, men en færge fragter hvert
kvarter beboere og besøgende til og fra øen. Fur er kendt for sit helt særlige
molerlandskab, og moleret er omdrejningspunkt for øens industri i molergravene, der i
stigende grad erstattes af den voksende turisme. Her skal etableres et anlæg, der fra
ankomst og parkering guider den besøgende rundt i det natur- og kulturskabte landskab.
Omdrejningspunktet er en spektakulær kløft, som er resultat af udgravningen af moler,
og som tydeligt synliggør de forskellige lag i jorden. Her og på de mere sarte klinter ved
kysten formidles forsigtigt dramatikken i landskabet som resultat af havets stædige
indtrængen.
Kalø Slotsruin
Kalø Slotsruin er i sig selv spektakulær. Gennem en opgradering af de faciliteter, der
byder den besøgende velkommen, og en forsigtig og reversibel etablering af faciliteter,
der gør det muligt at nyde udsigten fra tårnets top, tilføjes yderligere værdi til et ganske
særligt sted. I dette projekt arbejdes med en helhedsorienteret tilgang til oplevelsen af
Kalø Slotsruin. Hele situationen ved ankomst, parkering og adgang skal bearbejdes til et
niveau, der svarer til resten af anlæggets storhed, historie og magi. Hele fortællingen
igangsættes ved parkeringspladsen, der på nuværende tidspunkt ikke står mål med
stedets kvalitet. Fortællingen slutter ude på øen, hvor en reversibel og udefra usynlig
konstruktion for en tid skal lade de besøgende nyde udsigten fra ruinens tårn ud over
Kalø Vig.
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Tipperne Fuglereservat
I den sydlige ende af Ringkøbing Fjord ligger Tipperhalvøen. Tipperne er et ungt
landskab - blot nogle få hundrede år gammelt – og så fladt, at øjet uhindret kan vandre
på tværs af Ringkøbing Fjord. Landskabet er opstået ved aflejring af sand og klæg øst
for Holmslands klittange, og nu åbnes stedet, så flere kan få glæde af det specielle
landskab. Formålet er at åbne op og tilgængeliggøre reservatet i et bredere tidsrum og
for en bredere målgruppe. Dette skal ske gennem forsigtige indgreb, så der ikke sker
skade på stedets rige dyre- og planteliv. Gennem nye ankomstfaciliteter og klare rammer
for de besøgendes færden gøres stedet til en attraktiv destination.
Filsø
Sydøst for Henne Strand i Varde Kommune ligger Filsø, et område der en gang var
Danmarks anden største sø. Efter i en lang årrække at have været drænet og opdyrket
genskabes Filsø som et naturområde til gavn for dyreliv og ikke mindst de mange
besøgende i området. I et samarbejde med Aage V. Jensens Fonde etableres
ankomstfaciliteter, der står mål med områdets spektakulære naturkvaliteter. I et samlet
greb opgraderes oplevelsen af Filsø sammen med det omkringliggende klitlandskab og
det nærliggende Vesterhav. På en P-plads beliggende midt imellem den kommende
Filsø og Kærgård Klitplantages tilsandede egetræer skabes et centralt holdepunkt for
områdets naturoplevelser. Derudover etableres mindre steder ved den kommende sø.
Ballum Sluse
Ved udløbet af Brede Å i Sønderjylland ligger Ballum Sluse og styrer vandstrømmene
gennem Ballum-Astrupdiget, der beskytter Ballummarsken mod stormfloder. På diget,
oppe i højden, får man en helt særlig udsigt ud over Vadehavet til den ene side og de
bløde, grønne inddæmmede marker og å-løb til den anden. Ballum Sluse er et godt sted
at få en oplevelse af Vadehavets flade landskab. Her kan besøgende i fred observere
vandet komme og gå, og lade sig indtage af langsomheden og det betagende
kulturmiljø. Men adgangen til stedet stemmer ikke overens med landskabets kvaliteter.
Der er behov for ankomstfaciliteter i høj kvalitet, der bevarer og udvikler muligheden for
at få en stilfærdig men stærk oplevelse i det enestående landskab.
Stevns Klint
På Stevns Klints højeste punkt, 44 meter over havet, ligger Stevns Fyr med en storslået
udsigt over Østersøen. Anlægget består af det fungerende Stevns Fyr fra 1878, det
tidligere fyr og fyrmesterbolig fra 1818 samt en lille kystudkigshytte fra Den Kolde Krig.
Fyret er placeret på den unikke Stevns Klint; en ca.17 kilometer lang kyststrækning. I
dette projekt er idéen et samlet anlæg, der dels eksponerer landskabets dramatiske
møde med havet og dels udnytter og synliggør de forskellige historiske lag på stedet. En
forundersøgelse vil skabe et helhedsblik for stedet og danne grundlag for etableringen af
et anlæg, der sikrer tilgængelighed og lægger op til bevægelse i landskabet, som et
udflugtsmål for børn og voksne.
Hammersholm Helleristningsfelt
På Bornholm findes Danmarks største samling af Helleristninger. Nu skabes en forbedret
ankomst til området ved Hammersholm, hvor de særlige tegn ligger spredt i det smukke,
grønne landskab. Visionen for dette projekt er at bygge videre på Kulturstyrelsens
projekt Danmarks oldtid i landskabet, hvor der etableres stiforbindelser og skiltning i
området. Et eller flere mindre arkitektoniske indgreb vil skabe en god ankomst til
området. Tilsammen kan de to initiativer forløse Hammersholm-områdets landskabelige
og kulturhistoriske potentialer og skabe en bedre formidling af landskabet og de
historiske tegn.
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