
   
 
 
 
Pressemeddelelse fra UNESCO Global Geopark Odsherred, Juli 2021 
 

 
Uddeling af støtte til realisering af 19 lokale projekter i Odsherred 
 

 
375.000 kr. der er øremærket aktiviteter og projekter i 2021, er nu tildelt 19 ud af 30 ansøgere til Fonden Geopark 
Odsherreds pulje.  
 
De gode nyheder til ansøgerne bag projekterne, som Geopark Odsherreds bestyrelse har valgt at støtte, blev serveret 
i Tinghusets have i Nykøbing Sj. sammen med et glas bobler torsdag eftermiddag den 1. juli. 
  
Det er anden gang, at Fonden Geopark Odsherred støtter lokale projekter økonomisk. Formålet med udlodningen er at 
sikre aktiviteter og større projekter, der kan være med til at markere Odsherred både nationalt og internationalt.  
 
Morten Egeskov, direktør i Fonden Geopark Odsherred:  

- Det er dejligt, at vi kan uddele et så stort beløb i år, hvilket skyldes et rigtigt godt 2020 for 

sommerhusudlejningen i Feriepartner Odsherred, som geoparken ejer. Med uddelingen sikrer vi ikke kun, at 

der kommer mange gode aktiviteter i Odsherred, men også at der er en sammenhæng mellem aktiviteterne 

og de temaer, vi arbejder med i geoparken. 

Blandt de projekter, Fonden Geopark Odsherred har valgt at støtte er et nyt formidlingscenter på Audebo 
Pumpestation. Projektet har opnået støtte fra flere fonde og har nu tilsagn om midler, der dækker 1/3 af de samlede 
udgifter. Fonden Geopark Odsherred pulje skyder nu 75.000 kr. i projektet. 
 
Arkitekt Stig Løcke, Lone Backs Arkitekter, rådgiver for Lammefjordens Historiske Forening (LHF):  

- Det er af stor betydning for LHF at modtage denne generøse støtte fra Geopark Odsherred, som Audebo 

Pumpestation og den sydøstlige tredjedel af Lammefjorden, geologisk og kulturhistoriske set, allerede er en 

naturlig del af. 

Til inspiration for borgere og besøgende i geoparken 

En ny minigolf-bane får 30.000 og er et projekt i opstartsfase, der vil etablere Danmarks smukkeste minigolf-anlæg 
tæt ved Istidsruten og Solvognens Fundsted. Teamet bag projektet vil arbejde med geoparkens temaer og ønsker at 
skabe en særlig oplevelse, hvor man spiller minigolf og samtidig går på opdagelse blandt nogle af geoparkens mange 
seværdigheder og steder. En oplevelse der skal give inspiration til at gå ud i landskabet bagefter og opleve stederne i 
virkeligheden.  
 
Simon Larsen, på vegne af Minigolf Parken: 

- Det er bare megafedt. Jeg fik gåsehud over hele kroppen, da Morten Egeskov fortalte den gode nyhed. Det 

bekræfter os i, at vi har en rigtig god idé. Nu skal vi i gang med at realisere den. I første omgang med 

udarbejdelse af tegninger og 3D visualisering til den videre proces.  

Et tredje projekt, der modtager støtte fra geoparkens pulje er Mosen i Vig Park. Åse Christensen, Formand for den 

sociale natur og miljøgruppe bag projektet, Skønhed og Skrald: 

- Vi har søgt midler til moseprojektet Vig Park og modtager 10.000 kr. Vi ser tildelingen som en anerkendelse 

fra Geopark Odsherred og et signal om, at vores projekt har potentiale. Projektet vil skabe et synligt og 

tilgængeligt rekreativt moseområde med mulighed for at finde ro og et sted hvor man kan nærstudere 

naturen. Pengene skal bruges til formidlingstavler om stedet, naturen og historien, der knytter sig til 

landskabet netop her. 

Se listen over alle 19 projekter, der er tildelt midler fra Fonden Geopark Odsherreds pulje på 
www.geoparkodsherred.dk 
 
Yderligere info: Morten Egeskov, mobil 30316178, moeg@geoparkodsherred.dk 
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