Udvalgte projekter i Stedet Tæller 2012
Projekter i Mulighedernes Danmark

Tårnet på Vågildshøj
I Tolne Skov, én af landets nordligste bøgeskove, ønsker en lokal forening at genrejse
og genfortolke udsigtstårnet på skovhøjen Vågildshøj. Projektet har potentiale til at vise,
hvordan en udbygning af faciliteterne kan styrke kvaliteten i naturoplevelsen og tiltrække
flere besøgende til området.
Jyske Aas
At samle og formidle natur, geologi og kulturhistorie omkring højderyggen Jyske Aas
som et fælles 'oplevelsesbælte'. Sådan lyder visionen bag dette projekt, som har potentiale til at vise, hvordan relativt få midler kan styrke bosætning og turisme i et område og
engagere lokale aktører i udviklingen af nye destinationer, oplevelser og attraktioner.
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Fra feriecenter til mountainbikecenter
Feriecenter Slettestrand ønsker at udvikle sig til internationalt anerkendt mountainbikecenter i pagt med omgivelserne. Projektet har potentiale til at vise, hvordan naturen kan
bruges til at imødekomme et voksende behov blandt mountainbikere – til glæde både for
turisterne, lokale borgere og egnens fremtidige branding.
Nye forhold ved Ejerslev Havn
Millionår gamle molerskrænter, en lagune og et særligt samspil mellem landskab, fjord
og lys gør Ejerslev Havn til et helt særligt sted. Dette projekt vil bevare og udvikle området, så besøgende kan få adgang til stedets ekstraordinære naturoplevelser.
Bovbjerg Fyr tæller
Nordvestjyske Bovbjerg Fyr har fået støtte til at udvikle et projekt, som skal skabe bedre
muligheder for at formidle stedets historie og landskab og udnytte faciliteterne til nye
aktiviteter. Projektet har potentiale til at tiltrække nye målgrupper og kan inspirere til ny
brug af andre fyrtårne overalt i Danmark.
Kulturlandsbyen i vest
I den vestjyske landsby, Fjaltring, har de lokale beboere en vision: at skabe et særligt
sted ved Vesterhavet og Høfde Q. Projektet skal udnytte de stedbundne potentialer og
løfte byens sociale liv og tilbud til borgere og besøgende. Projektet kan vise, hvordan
nærheden til naturen kan bruges til at styrke udviklingen af nye aktiviteter og mødesteder.
Rejsen langs åen
Ringkøbing-Skjern Kommune har fået støtte til at udvikle et projekt, der skal udvikle og
nyfortolke formidlings- og oplevelsesmuligheder langs Danmarks mest vandrige å –
Skjern Å. Projektet aktiverer en række tekniske bygninger og kan danne basis for lokal
udvikling.
Nyt liv i gamle skoler
Tønder Kommune vil bringe nye aktiviteter ind i landsbysamfundenes lukkede skoler og
genskabe skolebygningens funktion som samlingssted. Projektet kan demonstrere,
hvordan bygninger, som tidligere har været ramme om mange menneskers liv og aktiviteter, kan blive mødesteder igen.
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Nyfortolkning af historisk badeanstalt i Ærøskøbing
I Ærøskøbing drømmer vinterbadeklubben om at genskabe og nyfortolke havnens gamle
badeanstalt – et projekt, som kombinerer friluftsliv, kulturarv og ny arkitektur. Projektet
har potentiale til at vise, hvordan et nyt anlæg i en historisk kontekst kan blive et identitetsskabende pejlemærke, som har værdi både for beboere og turister – hele året rundt.
Røsnæs rundt
På Røsnæs ønsker lokale ildsjæle at skabe sammenhæng og byde velkommen til et
særligt sted ved at opføre spektakulære landmarks på strategiske steder på den vestsjællandske halvø. Projektet kan sætte fokus på kvalitet, tilgængelighed og bedre udnyttelse af landskabet omkring sommerhusområder.
Højderygsti som rygrad i GeoPark Odsherred
Arven fra seneste istid er synlig overalt i Odsherred, hvor landskabet rummer store rekreative værdier. Med etableringen af en højderygsti er visionen nu at forbinde, formidle
og tilgængeliggøre områdets stedbundne potentialer: istidslandskabet, fortidsminderne
og landskabet som kunstmotiv.
Frugtens sti
Fejøs frugt har ideelle forhold på grund af stedets gode jordforhold og mange solskinstimer. Nu skal et projekt skabe en række nye videns- og oplevelsesbaserede aktiviteter
med udgangspunkt i øens æbler, pærer og blommer. Projektet viser, hvordan et mindre
øsamfunds mange aktører kan gå sammen om at udvikle nye aktiviteter med udgangspunkt i de stedbundne potentialer.
Hejrede Friluftsgård
Det storslåede herregårdslandskab omkring Maribosøerne har potentiale til at blive en
turistattraktion af internationalt format, men mangler faciliteter. Projektets vision er derfor
at udbygge den eksisterende familie- og turismeorienterede attraktion Hejrede Friluftsgård med flere muligheder for overnatning, oplevelser og formidling.
Tanken tæller
En forladt Q8-tank på Møn er udgangspunktet for et projekt, som vil omdanne nedlagte
tankstationer over hele landet til cykelstationer, der tilbyder lokale produkter, autenticitet
og service til cykelturister. Projektet har potentiale til at øge cykelturismen og skabe
grobund for en positiv fortælling om genopbygning.
Melstedgård som lokal dynamo for regional madkultur
Bornholms Landbrugsmuseum ønsker at udvikle øens madkultur og fødevareproduktion
med udgangspunkt i den fredede Melstedgård. Projektet kan vise nye veje for andre
turismedestinationer i yderområderne og skabe et centrum for regional madkultur i stedets autentiske rammer.

Projekter i Kvalitet i kysternes turistbyer
Solnedgangspladsen, Gammel Skagen
Grundejerforeningen for Gammel Skagen har fået støtte til at udvikle en helhedsplan,
som blandt andet skal føre til etableringen af en solnedgangsplads i høj arkitektonisk
kvalitet. Projektet tager fat i en ikonisk destination, som trænger til en opgradering – og
det kan vise, hvordan et helhedsorienteret greb kan løfte kvaliteten i den klassiske kystby.
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Løkken Moleleje
I Løkken skal et projekt undersøge mulighederne for at skabe en indbydende ramme,
forbedre sammenhængen mellem by og hav og give mulighed for nye aktiviteter året
rundt. Nyindretning og opgradering af bygninger og uderum er en del af projektidéen,
som kan skabe god synergi til andre projekter i den nordjyske kystby.
Øget kvalitet i Blokhus
Jammerbugt Kommune har fået støtte til at udvikle et projekt, som skal redefinere Blokhus som ferieby og gendanne de forhold, som i sin tid var grunden til stedets opblomstring som badeby. Projektet omfatter etablering af kulturfaciliteter og genskabelse af
Blokhus Bæk, og det har potentiale til at vise vejen for mere kvalitet i kysternes turistbyer.
Nørre Vorupør Landingsplads
I nordjyske Nørre Vorupør er visionen at bruge stedets stærke fiskerikultur som afsæt for
ny udvikling. Målet er at udvikle området omkring byens stolthed – landingspladsen gennem nænsom renovering af kystfiskeriets bygninger. Projektet kombinerer erhverv,
historie, bygninger og turisme, og det formidler et spændende, kulturhistorisk miljø.
Mandø – turisme på stedets præmisser
Den lille vestjyske ø, Mandø, ligger i Vadehavet og rummer et unikt kulturmiljø. Stedet
har længe været et yndet turistmål, og det er en udvikling, som har sat sine spor. Nu vil
Esbjerg Kommune og Mandøs beboere skabe et bedre startpunkt for de besøgende og
sætte fokus på bevaring af centrum i øens eneste landsby.
Nyt liv ved Fjellerup Strand
Fjellerup Strand var tidligere et af Danmarks vigtige fiskeriområder. I dag er det turismen,
som skal sikres. Dette udviklingsprojekt skal konkretisere, hvordan Fjellerup Strand skal
udvikles som et samlet område, fx ved at skabe bedre tilgængelighed til vandet.
Egil Fischers Ferieby
På Mols vil Grundejerforeningen for Femmøller Strand revitalisere Danmarks første,
byplanlagte sommerhusområde med udgangspunkt i stedets kulturhistoriske, arkitektoniske og landskabelige værdier. Projektet har potentiale til at vise, hvordan et unikt sommerhusområde kan bekæmpe udvanding af den oprindelige plan og karakter.
Hasmark Strandpark
Hasmark Strand på Nordfyn har et mål: Sæsonen skal forlænges, og stranden blive et
yndet oplevelsesøkonomisk udflugtsmål for blandt andet odenseanere. Midlet er en
kuperet strandpark med mulighed for overnatning. Det innovative projekt har potentiale til
at danne skole for omdannelse af kedelige strandarealer og nedslidte kystområder.
Både/og – fiskeri og turisme på Stevns
I Rødvig på Stevns vil et projekt skabe nyt liv i det autentiske kulturmiljø omkring fiskerihavnen på en måde, der kan rumme både fiskeri og oplevelsesøkonomi. Projektet har
potentiale til at vise, hvordan nye oplevelsestilbud kan flytte ind i et ældre, men fungerende havnemiljø – uden at gøre stedet til museum.
Marielyst – en moderne badeby
I mere end 100 år har stranden ved Marielyst på Falster været et populært turistmål, og
det er en udvikling, som har sat sine spor. Over tid er byen blevet præget af uplanlagte
og selvgroede miljøer, og i dag fylder biltrafikken meget i området. Nu skal den gamle
badeby moderniseres og Marielyst genopstå som et kønt, sikkert og festligt feriested
med kvaliteten i højsædet.
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