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Når en idé tager fart
GeoPark Odsherred - på vej mod UNESCO-anerkendelse

Fotos: Marianne Tinggaard

Da GeoPark Odsherred
blev indviet: Fra venstre
ses Odsherredsmaler
Jørgen Albrechtsen, projektleder Nina Lemkow
fra Odsherred Kommune
og professor Jørgen Primdahl fra Skov & Landskab.

Planlægger i Odsherred Kommune, skovog landskabsingeniør Nina Lemkow, hørte
om begrebet geopark i relation til Odsherred tilbage i 2005 i forbindelse med sit arbejde i det daværende tværkommunale
miljøråd. En idé blev født. I eftersommeren
2006 tog hun fat på masteruddannelsen i
landskabsforvaltning og landdistriktsudvikling på KU LIFE, og her blev ideen luftet
og oven i købet anbefalet.
- Det gjorde mig naturligvis mere sikker
i min sag, og da jeg så ved kommunesammenlægningen kom til Plan og Udvikling
og fik et tættere samarbejde med politikerne, som sørme også syntes, det var en
fin idé, så gik jeg målrettet efter GeoPark
Odsherred, fortæller Nina Lemkow, der nu
også har titel af projektleder.
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I tråd med tiden
Et naturskønt område af en vis størrelse og
med en betydningsfuld geologisk arv kan
opnå det relativt nye begreb »geopark«. I
en geopark beskyttes den geologiske arv,
den danner grundlag for forskning og formidling, og den bidrager til den lokale
vækst, bl.a. gennem udvikling af geoturisme.
På verdensplan er der inden for de seneste ti år udpeget 85 geoparker, og Odsherred Kommune arbejder nu for at blive
optaget som den første danske af slagsen i
2013-14 under UNESCOs geopark-koncept.
Nina Lemkow havde ideen, og hun fik
tidsånden med sig. Den daværende By- og
Landskabsstyrelsen udpegede Odsherredbuerne som nationalt geologisk interesse-

område, en plan for en lokal geopark blev
skrevet ind i den nye kommuneplan 20092021, og i 2010 kom dele af Odsherred med
i Danmarks naturkanon. Desuden indgår
GeoPark Odsherred i Skov & Landskabs
forskningsprogram »Dialogbaseret planlægning i det åbne land« (DIAplan).
- I mellemtiden blev vi også selv klogere
på begrebet geopark - og hvad det kræver her i kommunen, og i januar i år kom UNESCOs rådgiver, Patrick KcKeever, for det internationale geopark-netværk på besøg
hos os, så det var en stor anerkendelse! Vi
her fra Odsherred er derfor også inviteret
med til europæisk geopark netværksmøde
sidst i september i Norge med titel af aspirerende land, siger Nina Lemkow.
- Inden optagelse i det gode selskab og
tilegnelse af UNESCOs brand, så skal der
være noget at vise frem. Det gælder adgang til og formidling af landskabet, og
nøgleordene er læring, erhverv, turisme,
lokale aktører og altså formidling. Den 5.
juli havde vi så en forrygende indvielse, der
rettede sig mod Odsherreds borgere såvel
som mod sommerhusfolk og turister, og
nu til efteråret tager vi fat på undervisningsmateriale til skolelever.
Fyrtårn for kommunen
Indvielsen af GeoPark Odsherred blev markeret en dejlig julidag på Dragsholm Slot,
hvor borgmester Thomas Adelskov begrundede indsatsen således:
- Odsherred har en unik natur og et
enestående landskab. Odsherredbuerne er
skabt under sidste istid, og de er vores geologiske arv. Det er den glaciale serie, hvor
Lammefjorden ligger, randmorænerne

med Bjergene og Veddinge Bakker og
smeltevandssletterne langs kysten
mod Sejerø Bugt. Vi bor på et sted med
bakker, gravhøje, smuk natur, men også med Odsherredsmalerne og Lammefjords-gulerødderne - alt sammen
en del af Odsherred.
Ideen om en geopark er et af kommunens fyrtårnsprojekter, og på indvielsesdagen blev skolestuen på Dragsholm Slot åbnet med en udstilling, der
bl.a. omfatter fem små film om områdets geologi, kulturhistorie, natur,
kunst og landbrug.
Bare vent
Nina Lemkow oplyser, at den næste »stepstone« er den 5. september, hvor Den Danske
UNESCO Nationalkommission kommer på
besøg i Odsherred for at få syn for sagn.
- Og vi har lige fået at vide, at mulighederne for et tættere samarbejde med Global
Geopark Network nu drøftes med UNESCOs
medlemslande, oplyser projektlederen entusiastisk og forklarer, at det er endnu et trin på
vejen mod ansøgning om anerkendelse i
2013.
Hun er i øvrigt ikke et sekund i tvivl om, at
det ender med en anerkendelse af GeoPark
Odsherred - og helst i 2014. På den anden side er hun helt afklaret med, at ting tager tid.
- Jeg har det egentlig ret godt med at
forfølge en idé i årevis. Det handler om at
holde fast på den og få andre med, runder
hun af og lægger ikke skjul på, at hun er
stolt af, at projektet er kommet så langt,
som tilfældet er.
Yderligere oplysninger kan findes på
www.geoparkodsherred.dk
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Odsherred er bl.a. kendt
for sine grønsager fra
Lammefjorden.
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