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Odsherred får ny højderygssti
Odsherred får snart en ny højderygsti, som fremover skal åbne og formidle sammenhængen mellem områdets istidslandskab, kulturminderne og landskabet som kunstmotiv og rekreerende faktor.
Og den projektidé er så god, at den nu støttes med op til 3 mio. kr. gennem Stedet Tæller Realdanias femårige kampagne, der sigter mod at forbedre livskvaliteten med udgangspunkt i
yderområdernes stedbundne potentialer. I løbet af 2013 bliver det igen muligt at byde ind med projektidéer.
”Vi er glade for at kunne støtte denne lovende projektidé, som forener Odsherreds særlige landskabelige og kulturhistoriske potentialer. En ny højderygsti vil være et skridt på vejen i kommunens
strategi om at udvikle Geopark Odsherred. Og samtidig kan projektet vise, hvordan der kan skabes
’bløde’ forbindelser mellem byerne og de kulturhistoriske nedslag i landskabet,” siger Karen Skou,
projektleder i Realdania.
Projektet blev oprindeligt udvalgt til videreudvikling blandt mere end 120 ideer, som deltog i kampagnens første ansøgningsrunde. Nu har Realdania - med bidrag fra et fagligt rådgiverpanel – udvalgt idéen om en ny højderygssti til realisering. I alt modtager 11 udvalgte projekter 34,8 mio. kr. i
støtte.
Landskabet åbnes
Projektet er udviklet i tæt dialog og samarbejde med borgere og de berørte lodsejere i området.
Det omfatter anlæg af højderygstien mellem landsbyerne Veddinge og Høve, mellem Maglehøj og
Dutterhøje samt inddragelse af en eksisterende sti mellem Esterhøj og Maglehøj.
”Det er en meget flot gave, som giver GeoPark Odsherred et væsentligt skub fremad og den nye
bestyrelse for geoparken et rigtig godt grundlag for den videre proces i 2013, hvor vi søger om optagelse i det europæiske geopark-netværk og dermed international anerkendelse af vor landsdels
geologiske særpræg,” siger borgmester Thomas Adelskov, Odsherred Kommune om projektet.
Ny ansøgningsrunde på vej
Fælles for kampagnens udvalgte projekter er, at de bygger videre på de kvaliteter, som gør det enkelte sted unikt.
”Derudover vidner projektet i Odsherred om evnen til af løfte i flok på tværs af kommune, turismeerhverv og andre lokale aktører, og i Realdania glæder vi os til at se projektet blive til virkelighed –
til gavn både for lokale borgere og besøgende,” uddyber Karen Skou.
I løbet af 2013 lancerer Stedet Tæller en ny ansøgningsrunde, hvor det igen bliver muligt at byde
ind med ideer til projekter, som aktiverer yderområdernes kvaliteter og potentialer.
Yderligere information
Projektleder Karen Skou, Realdania, 70 11 66 66
Kampagnesekretariatet, Sara Line Bohn, Dansk Bygningsarv 20 46 92 84
Projektleder, Nina Lemkow, GeoPark Odsherred, 21 28 42 43
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FAKTA
Om kampagnen Stedet Tæller
Med den femårige kampagne Stedet Tæller viser Realdania nye veje til, hvordan man kan forbedre
livskvaliteten i yderområderne med udgangspunkt i de særlige kvaliteter og potentialer, som findes
netop her.
Realdania har med kampagnen afsat i alt 115 mio. kr. til at støtte konkrete, fysiske projekter, ligesom der er afsat midler til formidling af viden og inspiration til kommuner, turismeerhverv og aktører i yderområder.
Kampagnen har tre fokusområder: Mulighedernes Danmark, Kvalitet i kysternes turistbyer og Steder i landskabet. De 11 udvalgte projekter knytter sig til de to første fokusområder:
•

Seks projekter er udvalgt inden for fokusområdet Mulighedernes Danmark, der sætter fokus
på de stedbundne potentialer som afsæt for bæredygtig udvikling, der kan gavne turisme
og lokale borgere

•

Fem projekter er udvalgt inden for fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer, der fokuserer på høj kvalitet i kystbyernes byggede miljø, og på hvordan dette kan gavne turismeudvikling og lokale borgere.

Inden for fokusområdet Steder i landskabet er 10 projekter igangsat gennem en særskilt proces.
Læs mere på www.stedet-tæller.dk

Om vinderprojektet Højderygstien
Arven fra seneste istid er synlig overalt i Odsherred, hvor landskabet rummer store rekreative værdier. Med etableringen af en højderygsti skal områdets stedbundne potentialer – istidslandskabet
og fortidsminderne forbindes, formidles og tilgængeliggøres. Projektet støttes med op til 3 mio. kr.
Levende fortid i Odsherred
Fra stenalderens dysser over bronzealderens gravhøje til middelalderens borgruiner og slotte helt
frem til den nyere tids nedlagte landsbyer, inddæmmede søer og fjorde. Odsherreds istidslandskab
vidner om en svunden tid og rummer rekreative værdier og muligheder.
I sommeren 2011 blev GeoPark Odsherred officielt indviet med otte oplevelsessites i landskabet
og et lille udstillingslokale - skolestuen på Dragsholm Slot. Projektet med at etablere en geopark i
Odsherred skal formelt indstilles af Den Danske UNESCO Nationalkommission, og planen er også
at gøre geoparken til paraply for erhverv, turisme, kulturliv og branding af Odsherred.
Landskab skal formidles
Visionen for dette projekt er at etablere en højderygsti, som formidler og tilgængeliggør sammenhængen mellem Odsherreds største aktiver: istidslandskabet, kulturminderne og landskabet som
rekreerende faktor. Højderygstien skal tilbyde landskabsoplevelser i international klasse og formidling af natur og kulturhistorie. Udførelsen bliver enkel og robust, den skal sikre god tilgængelighed
og kommer til at rumme formidlingselementer, som underordner sig – og enkelte steder forstærker
– stedets unikke landskaber og kulturhistorie. Målgruppen er både fastboende, turister, lokale
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kunstnere og evt. andre aktører.
Konkret rummer projektet anlæg af højderygstien mellem landsbyerne Veddinge og Høve, mellem
Maglehøj og Dutterhøje samt inddragelse af en eksisterende sti mellem Esterhøj og Maglehøj. Projektet omfatter også etablering af bl.a. shelterpladser, infostandere, udsigtsposter, bænke og stenter.
Projekt engagerer lokale aktører
Projektet er udvalgt til realisering i Stedet Tæller, fordi det forener en række stedbundne potentialer
i området: istidslandskabet (geologi), gravhøjene (kulturminder), landskabet som kunstnerisk motiv
(kunsthistorie) samt landskabet som rekreerende faktor (sommerhusejernes brug af naturen).
Landskabet åbnes og markedsføres som del af et større turismetilbud. Samtidig kan projektet vise,
hvordan der kan skabes ’bløde’ forbindelser mellem byerne og de kulturhistoriske nedslag. Og endelig har projektet synergi til den kommunale strategi for udvikling af området til Geopark.

