Pressemeddelelse fra UNESCO Global Geopark Odsherred, 1. maj 2017

Geopark Odsherred er vært ved Nationalt UNESCO-seminar
Deltagere fra 14 danske områder og sites udpeget af UNESCO samles for første

gang til fælles seminar torsdag den 4. maj. Seminaret afholdes på Dragsholm Slot.
Formålet er at skabe et nationalt netværk, der kan dele erfaringer om stedbundne
potentialer som løftestang til vækst og udvikling.
Omdrejningspunktet på seminaret er at udveksle viden og udnytte potentialet i mulige
samarbejdsrelationer. Dette set i lyset af FN’s år for bæredygtig turisme.
Inddragelse af lokalsamfundene i den lokale forankring er også på dagens program. Det samme
gælder formidling og undervisning som led i arbejdet med at integrere begreber som Globale
UNESCO Geoparker og Verdensarv-sites.
Seminaret er tilrettelagt i et samarbejde mellem den danske UNESCO-nationalkommission,
UNESCO Global Geopark Odsherred, Slots- og Kulturstyrelsen, Odsherred Kommune og
VisitOdsherred.
-

Vi har taget dette initiativ i fællesskab. Håbet er at etablere et samarbejde imellem alle
områder i Danmark og Rigsfællesskabet, der ligesom Odsherred har fået en international
anerkendelse af verdenssamfundet, FN´s organisation for uddannelse, kultur,
kommunikation og videnskab – UNESCO, siger geoparkmanager Nina Lemkow.

Deltagerne på torsdagens seminar repræsenterer Verdensarv-sites (WH), UNESCO Global
Geopark (UGG) og Man and Biosphere-områder (MAB) med repræsentation fra Grønland.
Borgmester i Odsherred Kommune, Thomas Adelskov byder velkommen og åbner seminaret
sammen med formanden for den Danske UNESCO-Nationalkommission, Bo Manderup-Jensen
m.fl. Derefter følger oplæg og workshops – og en frokost med lokale råvarer i Spisehuset på
Dragsholm Slot.
Dagens program omfatter desuden oplevelser og guidet tur til besøgsmarken på Lammefjorden,
Geokids og Esterhøj for at give både indsigt og udsigt over geoparkens landskab, kunsten,
kulturen og dyrkningen af alle råvarerne i Danmarks indtil videre første geopark.
Se vedhæftet program for det nationale UNESCO-netværksseminar.
Yderligere info:
Geoparkmanager, Nina Lemkow: nina@geoparkodsherred.dk, mobil 21284243
Direktør for Fonden Geopark Odsherred, Hans-Jørgen Olsen: hjo@odsherred.com, mobil 40415078
Borgmester i Odsherred Kommune, Thomas Adelskov: thoad@odsherred.dk

Fonden Geopark Odsherred - Holtets Plads 1 - DK-4500 Nykøbing Sjælland - Mail: geopark@odsherred.dk Web: www.geoparkodsherred.dk
CVR: 36986719 - Bank: Nordea Bank A/S - Konto: 1726 – 6281 582 044 - IBAN: DK 93 2000 6281 582
044 - SWIFT: NDEADKKK

