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Geoparken åbner Info-punkter 
 
Fredag den 29. juni indvier Geopark Odsherred de to første af i alt fire info-punkter. De 
første er placeret i Nykøbing og Klint – senere følger Asnæs og Dragsholm 
 
Fremover kan borgere og gæster få en introduktion til Geopark Odsherred i henholdsvis 
Tinghuset i Nykøbing og Det Vilde Køkken i Klint. Her er der etableret små udstillinger, der 
dels giver et indblik i egnens geologi og dels giver inspiration til at gå på opdagelse i 
landskabet. I infopunkterne kan man ydermere opleve forskellige stadier i landskabets 
udvikling, f.eks. ved at se udsigten fra Vejrhøj gennem de seneste 25.000 år – i levende 
billeder! 
 
Info-punkterne er udført i et samarbejde mellem Geopark Odsherred og udstillingsarkitekt 
Uffe Kurtzweil, designstuen YOKE og Tine Nygaard. 
 
Geoparken skal være konkret 
- Med Geokids i Veddinge, Besøgsmarken på Lammefjorden og de 2 nye info-punkter, 

har vi efterhånden opbygget helt konkrete steder, som kan fungere som ”porte” til 

geoparken. Det har hele tiden været bestyrelsens ambition at gøre Geopark 

Odsherred fysisk og konkret. I de kommende år kan vi tilføje yderligere 2 info-punkter 

mod syd - og så følger det store projekt omkring Solvognens fundsted, udtaler 

Geoparkens direktør, Hans-Jørgen Olsen. 

Etablering af info-punkterne har selvfølgelig kostet penge, men her har både Knud 
Højgårds Fond og Odsherred Kommune bidraget. Det kommende projekt omkring 
Solvognens fundsted støttes med 3,1 millioner kroner fra Nordea-fonden. 
 

- Det er tydeligt, at vi med UNESCOs logo i ryggen har vi fået noget nemmere ved at 

komme i en positiv dialog med flere fonde. Det er af afgørende betydning for at vi kan 

udvikle Geopark Odsherred,  slutter Hans-Jørgen Olsen. 

Info-punktet i Tinghuset åbnes fredag 29. juni kl. 13 – og kl. 14.30 følger så Info-punktet i 
Klint.  
 
Alle er velkomne til at kigge forbi. 
 
Yderligere oplysninger: Hans-Jørgen Olsen; hjo@odsherred.com 
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