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Pressemeddelelse

Realdanias kampagne ’Stedet Tæller’ gæster Odsherred
Den 14. september kl. 11.30 åbner borgester Thomas Adelskov vandre-udstillingen ’Stedet tæller’ i
Asnæs Centret. Udstillingen fortæller om forvandlingen af 20 steder i Danmark – herunder
Højderygstien, der er en trampesti gennem Odsherreds istidslandskab, hvor den gående bliver taget
med på en rejse gennem tiden.
Højderygstien, 1. etape – er en 7 km vandresti i kernen af UNESCO Global Geopark Odsherred.
Det langsigtede mål er, at Højderygstien skal fungere som en ”rygrad”, der binder hele den vestlige
del af geoparken sammen – fra Vejrhøj til Lumsås. Ruten byder bl.a. på gravhøje fra bronzealderen,
storslåede udsigtspunkter med formidling af landskabets tilblivelse, samt – ved Veddinge
Shelterplads - en stor landartudstilling med lermasker lavet af skolebørn fra Odsherred, som en del
af et 4-årigt undervisningsprojekt.
Gratis guidet tur
Odsherred Kommune og Fonden Geopark Odsherred glæder sig til at byde velkommen til indvielse
af udstillingen, og Geopark Odsherred vil i forbindelse med selvsamme udstilling afholde en
GRATIS guidet vandring på Højderygstien lørdag den 16. september 2017, kl. 10.00-12.00 med
udgangspunkt fra Esterhøj i Høve til Veddinge Shelterplads.
Er du på Instagram, kan du være med til at gøre opmærksom på, hvorfor stedet tæller i Odsherred.
Det kan du gøre ved at deltage i Realdanias fotokonkurrence. For at være med skal du blot uploade
dit billede af projektet på Instagram, bruge hashtag #stedettæller og skrive, hvor billedet er fra.
Præmien er dit eget billede som en stor plakat.
Højderygstien er blevet til i et samarbejde mellem Fonden Geopark Odsherred, Odsherred
Kommune, Høve Bylaug og lokale lodsejere. Højderygstien er støttet af Realdanias kampagne,
Stedet Tæller, som støtter udvikling og realisering af i alt 20 projekter i landets yderområder.
Projekterne skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at
styrke livskvaliteten lokalt og højne kvaliteten i det fysiske miljø i samspil med kommunale
strategier, styrke turismen og gøre kystbyerne bedre at bo i – året rundt. Realdania har støttet med i
alt 115 mio. kr. til konkrete, fysiske projekter, samt givet støtte til formidling af viden og inspiration
til aktører i yderområder.
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