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Stor idérigdom i Nordvestsjælland :

Projekter i Odsherred og Kalundborg får støtte fra Realdaniakampagnen
Stedet Tæller
Etablering af en ny højderygsti i GeoPark Odsherred. Og landmarks som fx nye udsigtsposter, bålpladser,
bænke, shelters, skilte og QRkoder for at øge tilgængelighed og oplevelsespotentiale på Røsnæs ved
Kalundborg. Disse to projektidéer med rødder i Nordvestsjælland får i dag hver 125.000 kr. i støtte fra
Realdania til videre udvikling. Det sker i forbindelse med Realdaniakampagnen Stedet Tæller, som frem
til 2016 sætter fokus på yderområdernes stedbundne potentialer. De to projektidéer får tildelt støtte i
hård konkurrence med over 120 indsendte projektidéer til kampagnens første udbudsrunde, hvor i alt 25
projektidéer får støtte. Det store ansøgerfelt vidner om, at yderområderne – ikke mindst på
Nordvestsjælland  bobler og sprudler af idéer til at udvikle og udnytte de enkelte lokalområders særlige
kvaliteter.
Lokale projektmagere løfter i flok
"Vi er glade for, at kampagnen Stedet Tæller har afstedkommet så gode og solide projektidéer fra
Nordvestsjælland. Det vidner om, at der er masser af lokale kræfter, der er parate til at aktivere de helt
unikke kvaliteter, som man kun finder på de kanter. De projektidéer, vi har modtaget fra
projektmagere i Nordvestsjælland, er desuden rige på kreativitet og lokalt engagement, ligesom de
demonstrerer evnen til at løfte i flok på tværs af kommuner, lokale turismeerhverv, lokale foreninger,
private borgere og andre aktører,” siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.
Arven fra seneste istid er synlig overalt i Odsherred, hvor landskabet rummer store rekreative
værdier. Odsherred Kommune har derfor ambitioner om at etablere en højderygsti, som formidler og
tilgængeliggør sammenhængen mellem istidslandskabet, kulturminderne og landskabet som
kunstmotiv og rekreerende faktor. Tanken er, at højderygstien skal øge borgernes stolthed over egnen;
den skal være en vigtig del af fortællingen om Odsherred og indgå som et vigtigt element i Danmarks
første UNESCO‐godkendte geopark.
På halvøen Røsnæs drømmer Røsnæs Udviklingsteam om at bygge videre på de eksisterende
potentialer og besøgsmål. Halvøen rummer nemlig en række attraktioner, som er delvist forbundet af
vandrestier. Formålet er, at byde velkommen til Røsnæs; at skabe en sammenhængende rute langs de
meget forskellige oplevelser af kysterne og iscenesætte og formidle stedets særlige kvaliteter. Konkret
er idéen at tilføre en række genkendelige og spektakulære ’landmarks’ på strategiske steder rundt
omkring på halvøen. Det kan være udsigtsposter, bålpladser, bænke, shelters, skilte og QR‐koder.
”De to projektidéer fra Nordvestsjælland giver nogle spændende bud på, hvordan kulturhistoriske og
landskabelige potentialer kan udnyttes til gavn for mange mennesker. Begge idéer er oplagte bud på,
hvordan stedbundne potentialer kan være med til at styrke livskvaliteten lokalt i Danmarks
yderområder,” siger Hans Peter Svendler.
Mulighedernes Danmark og kvalitet i kysternes turistbyer
Realdania har med Stedet Tæller afsat i alt 115 mio. kr. til at støtte konkrete, fysiske projekter, ligesom
der også er afsat midler til formidling af viden og inspiration til kommuner, turismeerhverv og aktører
i yderområder. Støtten til de 25 projektidéer er fordelt på to af kampagnens tre fokusområder:
Mulighedernes Danmark og Kvalitet i kysternes turistbyer.
15 projekter, heraf to i Nordvestsjælland, er udvalgt inden for fokusområdet Mulighedernes Danmark,
der sætter fokus på de stedbundne potentialer som afsæt for bæredygtig udvikling. 10 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.
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Frem til oktober 2012 arbejder alle 25 projekter med projektudvikling sammen med deres rådgivere.
Desuden bliver alle indbudt til en fælles workshop, der kan give inspiration til udviklingen af
projekterne. I november 2012 udvælges ca. 12‐13 af projekterne , som får tildelt midler til realisering
indenfor en samlet ramme på 37 mio. kr.
Læs mere om kampagnen og de udvalgte projektidéer på www.stedet‐taeller.dk.
Yderligere information:
Projektleder Karen Skou, Realdania, telefon 70 11 66 66
Direktør Thomas Martinsen, Dansk Bygningsarv, telefon 22 46 71 70
FAKTA
Stedet Tæller bygger videre på de positive erfaringer fra projekter, som Realdania tidligere har støttet.
Det gælder for eksempel herregården Knuthenlund på Lolland, hvor en stærk tradition for
mejeriprodukter kombineret med økologi, traditionelt håndværk og lokal forarbejdning danner afsæt
for innovativ fødevareproduktion og nye arbejdspladser i historiske omgivelser.
Eller Klitmøller, der har gjort Jammerbugtens bølger til omdrejningspunktet for en surferstrand i
verdensklasse samtidig med at det oprindelige fiskermiljø er bevaret. Filosofien er at tage
udgangspunkt i de unikke stedbundne potentialer som afsæt for bæredygtig udvikling – og dermed få
det enkelte områdes særlige kvaliteter frem.
Hvad er et yderområde?
I kampagnen Stedet Tæller forstås yderområder som de kommuner og ikke‐brofaste øer, der er
omfattet af den differentierede planlov, kategoriseret som yderkommuner i forhold til uddeling af
landdistriktsmidler af Fødevareministeriet og/eller kategoriseret som yderområder og
overgangsområder i forhold til EU's strukturfondsmidler.
Om stedbundne potentialer:
Stedbundne potentialer er udviklingsmuligheder med afsæt i de unikke kvaliteter ved et bestemt sted.
Det kan være kulturarv i bygninger og landskaber, nærhed af storslåede naturområder eller en
levende lokal håndværkstradition. Stedbundne potentialer kan også være lokal kultur, lokale værdier
og selvforståelse, lokal viden og sociale netværk, der er opstået over tid på et sted.
Om kampagnen Stedet Tæller:
Med den 5‐årige 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 også er afsat midler til formidling af viden og inspiration til kommuner,
turismeerhverv og aktører i yderområder. www.stedet‐taeller.dk/
Om de to vinderprojektidéer fra Nordvestsjælland:
Højderygsti som rygrad i GeoPark Odsherred
Arven fra seneste istid er synlig overalt i Odsherred, hvor landskabet rummer store rekreative
værdier. Odsherreds istidslandskab vidner om en svunden fortid og rummer rekreative værdier og
muligheder. Med etableringen af en højderygsti er visionen nu at forbinde, formidle og tilgængeliggøre
områdets stedbundne potentialer: istidslandskabet, fortidsminderne og landskabet som kunstmotiv.
I sommeren 2011 blev GeoPark Odsherred officielt indviet med otte oplevelsessites i landskabet og et
lille udstillingslokale – skolestuen på Dragsholm Slot. Projektet om at etablere en geopark i Odsherred
skal formelt indstilles af Den Danske UNESCO Nationalkommission, og planen er også at gøre
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geoparken til paraply for erhverv, turisme, kulturliv og branding af Odsherred.
Visionen er nu at etablere en højderygsti, som formidler og tilgængeliggør sammenhængen mellem
Odsherreds største aktiver: istidslandskabet, kulturminderne og landskabet som kunstmotiv og
rekreerende faktor.
Tanken er, at højderygstien skal øge borgernes stolthed over egnen; den skal være en vigtig del af
fortællingen om Odsherred og indgå som et vigtigt element i Danmarks første UNESCO‐godkendte
geopark. I den kommende tid skal projektet videreudvikle ideerne til blandt andet en ny sti og
gangbro, forbedring af den eksisterende sti samt nyt oplevelses‐ og formidlingsinventar.
Vision: At synliggøre og tilgængeliggøre sammenhængen mellem istidslandskab, fortidsminder og
landskabet som kunstnerisk motiv og rekreerende faktor.
Hovedgreb: Etablering af en højderygsti fra Vejrhøj i syd til Klintebjerg i nord.
Organisation: Odsherred Kommune er ansøger. I projektet inddrages bl.a. VisitOdsherred,
Naturstyrelsen og det private erhvervsliv.
Læs mere på www.stedet‐taeller.dk
For yderligere information og interview vedr projektidéen:
Poul Hvidberg‐Hansen, Odsherred Kommune. Tlf. 5966 6771. Mail: pouhv@odsherred.dk
Røsnæs rundt  Kalundborg
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 forøgelse af kvalitet, tilgængelighed og bedre udnyttelse af landskabet omkring
sommerhusområder.
Halvøen rummer en række attraktioner, som er delvist forbundet af vandrestier. Med projekt Røsnæs
rundt er visionen at bygge videre på de eksisterende potentialer og besøgsmål. Formålet er, at byde
velkommen til Røsnæs; at skabe en sammenhængende rute langs de meget forskellige oplevelser af
kysterne og iscenesætte og formidle stedets særlige kvaliteter.
Konkret er idéen at tilføre en række genkendelige og spektakulære ’landmarks’ på strategiske steder
rundt omkring på halvøen. Det kan være udsigtsposter, bålpladser, bænke, shelters, skilte og QR‐
koder.
Formidling og adgang til landskabet
Projektet er udvalgt til videreudvikling i forbindelse med Stedet Tæller, fordi det kan vise, hvordan et
fokus på kvalitet, formidling, tilgængelighed kan give en bedre udnyttelse af landskabet omkring
sommerhusområder.
Røsnæs rundt lægger også op til et tættere samarbejde mellem mange forskellige aktører om et relativt
simpelt koncept, og det kan føre til mere dynamik i lokalområdet. Og ikke mindst åbner projektet op
for mere kvalitet i ‐ og en bedre udnyttelse af ‐ landskabet.
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Vision: At bygge videre på områdets potentialer og eksisterende attraktioner, skabe sammenhæng og
byde velkommen til Røsnæs.
Hovedgreb: Formidlingspunkter i landskabet. At tilføre en række genkendelige og spektakulære
’landmarks’ på strategiske steder på halvøen.
Organisation: Røsnæs Udviklingsteam er ansøger – et fælles koordinerende team, bestående af lokale
ildsjæle. Projektet vil foregå i samarbejde med Kalundborg Kommune og hos flere lokale foreninger og
aktører.
Læs mere på www.stedet‐taeller.dk
For yderligere information og interview vedr. projektidéen:
Jane Hald, Røsnæs Udviklingsteam. Tlf. 5953 4526. Mail: jane.hald@kalundborg.dk

