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To unikke steder udpeget i Midt- og Vestjylland
Langs Skjern Å er nye oplevelser og formidlingspunkter på vej. Og det markante Bovbjerg Fyr skal
indrettes til nye aktiviteter. De to projektidéer modtager nu hver et millionbeløb i støtte til realisering
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.
Ved Bovbjerg Fyr ønsker Fonden Bovbjerg Fyr at skabe endnu bedre muligheder for at formidle
stedets historie og landskab gennem en nyindretning af fyrtårnet. Og langs Skjern Å vil Ringkøbing-Skjern Kommune udvikle nye oplevelsesmuligheder med udgangspunkt i åens arbejdende
pumpestationer.
”Projektidéerne fra Midt- og Vestjylland giver nogle spændende bud på, hvordan kulturhistoriske,
landskabelige og bygningskulturelle kvaliteter kan udvikles og nytænkes. De to projekter er oplagte
bud på, hvordan lokal livskvalitet kan styrkes med udgangspunkt i stedernes unikke kvaliteter,”
siger projektleder i Realdania, Karen Skou.
De to projekter blev oprindeligt udvalgt til videreudvikling blandt mere end 120 ideer, som deltog i
Stedet Tællers første ansøgningsrunde. Nu har Realdania - med bidrag fra et fagligt rådgiverpanel
– udvalgt dem begge til realisering. I alt modtager 11 udvalgte projekter 34,8 mio. kr. i støtte.
Bovbjerg Fyr støttes med op til 3,5 mio. kr., mens projektet Arbejdende pumpestationer modtager
op til 3 mio. kr. i støtte til realisering.
Landskab åbnes ved Skjern Å
Projektet Arbejdende pumpestationer omfatter konkret udvikling af seks formidlingspunkter langs
Skjern Å, som skal forbedre landskabets tilgængelighed. Blandt projektets fysiske tiltag er renovering og indretning af tre pumpestationer til rekreative og formidlingsmæssig brug og etablering af
nye forbindelser og opholdsmuligheder i landskabet.
”Der er en særlig stemning og en helt unik natur langs Skjern Å, som hvert år tiltrækker tusindvis af
turister. Med støtten fra Realdania kan vi formidle områdets oplevelser på en spændende og engagerende måde til gavn og glæde for kommunens mange borgere og turister. Vi kommer til at
styrke området på en måde, der skaber sammenhæng og tilgængelighed, og som samtidig styrker
og beskytter de naturmæssige værdier,” siger Ole Kamp, formand for Teknik- og Miljøudvalget i
Ringkøbing-Skjern Kommune.
Bovbjerg Fyr styrkes som mødested
Med projekt Bovbjerg Fyr er målet at ombygge og indrette fyrets nuværende rum, så de i endnu
højere grad kan rumme forskellige aktiviteter som fx udstillinger, café, kurser og møder. Håbet er
at skabe en stærkere attraktion med endnu flere besøgende end i dag.
Fyrmoster Lene Christiansen siger om udvælgelsen: ”Fyrets 100 frivillige vil juble af glæde, når de
erfarer, at vi nu er kommet i mål og har fået etableret det økonomiske grundlag for ombygningen af
Bovbjerg Fyr – og hvor har de fortjent det. Og så er jeg i øvrigt helt sikker på, at alle kommunens
borgere vil gøre det samme, når de ser resultatet.”
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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 de to projekter, som er udvalgt fra Midt- og Vestjylland, om kreativitet, lokalt engagement og en stærk vilje til at løfte i flok. I Realdania ser vi frem til at følge ideerne hæve sig fra
skitseblokken og 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

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

Pressemeddelelse
11. december 2012

Om vinderprojektet Arbejdende pumpestationer
Ringkøbing-Skjern udvikler og nyfortolker formidlings- og oplevelsesmuligheder langs Danmarks
mest vandrige å – Skjern Å. Projektet aktiverer en række tekniske bygninger og kan danne basis
for lokal udvikling. Projektet støttes med op til 3 mio. kr.
Oplev Skjern Å
For 16.000 år siden blev Skjern Å og ådalen til. Smeltevand fra den nordlige iskappe formede
landskabet omkring åen, der udspringer i Midtjylland og løber hele vejen til Ringkøbing Fjord, hvor
den danner Danmarks eneste floddelta. Åen er Danmarks største og mest vandrige, og dens mange tilløb afvander hele 2.500 kvadratkilometer - cirka 11 procent af Jylland.
Med dette projekt skal formidlings- og oplevelsesmulighederne langs Skjern Å udvikles og nyfortolkes, indkigget til Borris Hede skal forbedres, og den succesfulde indsats for at bringe laksen tilbage skal gøres synlig.
Den røde tråd
Bag projektet står Ringkøbing-Skjern Kommune, og her er visionen at skabe en rød tråd i formidlingen af Skjern Å. Projektet skal udnytte og forbedre de eksisterende muligheder på stedet blandt andet ved at inddrage fungerende pumpestationer som formidlingspunkter.
Konkret omfatter projektet udvikling af seks formidlingspunkter langs Skjern Å, som skal forbedre
landskabets tilgængelighed. Formidlingspunkterne består til dels af de gamle pumpestationer og
tilrettelægges, så de har forskellige tilbud til projektets målgrupper. Blandt projektets fysiske tiltag
er renovering af tre pumpestationer med etablering af bl.a. trapper, tagterrasser, opførelse af et
udsigtstårn og genskabelse af et spang over åen.
Nytænkning af stedets kvaliteter
Projektet er udvalgt til realisering i Stedet Tæller, fordi det kan demonstrere, hvordan et klassisk
fysisk, industrielt element – pumpestationerne – kan genanvendes til rekreative naturformål.
Samtidig viser hvert formidlingspunkts relativt skarpe og forskellige profiler, hvordan landskabets
tilgængelighed kan forbedres – både mentalt og fysisk til glæde for turister og borgere.
Yderligere information
Udviklingskonsulent og naturvejleder, Søren Frederiksen, Ringkøbing-Skjern Kommune,
99 74 19 57 eller 24 47 05 59
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Om vinderprojektet Bovbjerg Fyr
Bovbjerg Fyr er udgangspunktet for dette projekt, som skal skabe bedre muligheder for at formidle
stedets historie og landskab og udnytte fyret til nye aktiviteter. Projektet har potentiale til at tiltrække nye målgrupper og kan inspirere til ny brug af andre fyrtårne overalt i Danmark. Projektet støttes
med op til 3,5 mio. kr.
Et dramatisk sted
Næsten ude på kanten af den 40 meter høje Bovbjerg Klint troner det rødkalkede Bovbjerg Fyr
over et dramatisk og uspoleret landskab, hvor der er langt mellem husene og helt mørkt om natten.
Klinten er det eneste sted i Danmark, hvor man kan se et tværsnit af istidslag fra de seneste to istider.
Fra toppen af det 26 meter høje fyrtårn er der udsigt over landskab, klint og hav, og det indgår i en
kæde af vestjyske fyr, som tidligere angav kursen for skibe, der skulle fra Nordsøen og ind gennem
Kattegat - et smalt og strømfyldt farvand, som søfolk frygtede. Selve fyrtårnet er opført i 1877 og er
et godt eksempel på periodens gedigne håndværk.
Projekt skal tiltrække nye målgrupper
Det markante fyrtårn har for længst mistet sin oprindelige funktion og udviklet sig til et lokalt mødested, og i dag er det en turistattraktion, som 40.000 besøgende hvert år lægger vejen forbi. Men
stedet er også udfordret, og den selvejende fond, Fonden Bovbjerg Fyr, har vurdereret, at indretningen af den eksisterende bygningsmasse begrænser mulighederne for at formidle historie, landskab og kulturmiljø til nye målgrupper.
Konkret skal projektet gøre fyret tilgængeligt og attraktivt for nye målgrupper gennem ombygning
og nyindretning af de nuværende rum, så de i højere grad kan rumme forskellige aktiviteter så som
udstilling, aktiviteter, café og kurser. Håbet er at skabe en stærkere oplevelsesattraktion med flere
besøgende – og dermed en mere bæredygtig drift. Målet er også at videreudvikle fyret som eksponent for lokal kultur, fødevarer, produkter og kunst.
Fyr med potentiale
Projektet er udvalgt til realisering i Stedet Tæller, fordi det kan vise, hvordan en ofte funktionstømt
bygningstype – fyrtårnet – kan blive et nyt lokalt, kulturelt og socialt fyrtårn. Bovbjerg Fyr drives af
en velfungerende organisation, som har skabt en bæredygtig drift med 40.000 besøgende om året
og godt 100 frivillige ildsjæle.
Yderligere information
Fyrmoster Lene Christiansen, 26 13 56 17

