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Geoparker fik UNESCOs blå stempel
120 geoparker godkendt som nyt UNESCO program
UNESCOs 195 medlemsstater
vedtog den 17. november at
etablere UNESCO Globale
Geoparker som en ny udnævnelse. Hermed anerkender
regeringerne betydningen af
geoparkerne og deres fokus på
enestående landskaber, natur
og kulturhistorie og de muligheder det giver for at understøtte lokal udvikling og
turisme. Sammen med UNESCO

Europæiske og Globale
geoparker i september 2014.
UNESCO Globale Geoparker
fortæller tilsammen historien
om jordens skabelse over 4.600
millioner år – både de geologiske processer, der har
fundet sted og menneskets
rolle i udviklingen. Den nye
anerkendelse af geoparkerne

Med optagelsen af geoparker som nyt program i UNESCO er der
udsigt til stærkere markedsføring, muligheder for flere projekter
og dermed flere jobs og nemmere finansiering
verdensarv og biosfærereservater udgør de Globale
Geoparker et sammenhængende sæt af værktøjer til
at fremme bæredygtig udvikling
og dermed bidrage til FNs 2030
Globale Udviklingsmål.
I september 2015 har
Holstebro, Struer og Lemvig
Kommuner i samarbejde med
lokale ildsjæle startet den
officielle proces med at
etablere Geopark Vestjylland,
og vi arbejder ihærdigt på at
blive optaget på UNESCOs liste i
efteråret 2017 og dermed blive
Danmarks 2. geopark i selskab
med Geopark Odsherred der
blev optaget på listen over

som et UNESCO program er
resultatet af et samarbejde,
som startede i 2001 og som i
dag rummer 120 geoparker på
verdensplan. Størsteparten af
disse geoparker findes i Europa
og Asien og rummer spektakulære steder, som tiltrækker
et stort antal turister hvert år.

www.geoparkvestjylland.dk

Geopark
Vestjylland på tur


For at øge kendskabet til
geoparken, og hvad der ligger
til grund for etableringen af
den, er John Clausen, Søren
Raarup og Thomas Holst på
rundfart i hele geoparken
med i alt 13 orienteringsmøder.
På møderne fortæller John
om baggrunden for at man
har startet projektet op og
Søren giver en indsigt i
landskabelige og kulturhistoriske værdier i de enkelte
lokalområder. Thomas følger
op med en gennemgang af
hele ansøgningsforløbet fra
nu til september 2017 og
fortæller om en række af de
konkrete tiltag, der er
planlagt og igangsat.
Møderne er åbne for alle og
finder sted om aftenen fra
19.30 til ca. 22.00. Man kan
finde en oversigt over, hvor
og på hvilke datoer møderne
finder sted på bagsiden af
dette nyhedsbrev og på
geoparkens hjemmeside. Vi
annoncerer dem også i
ugeaviserne.
Mød op og vær med til at
gøre geoparken til en del
af dit område
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Rammerne for de kommende år er ved at blive sat
Der er lagt en stram køreplan for at blive klar med ansøgningen

Med det klare mål at blive optaget
på listen over European og UNESCO
Global Geoparks i efteråret 2017 er
der meget, der skal nås. For at
kvalificere Geopark Vestjylland skal
der laves en omfattende
ansøgning, hvor der skal redegøres
for geoparkens værdier indenfor
geologi og landskab, natur og
kulturhistorie. Der skal samtidig
være taget fat på at formidle
området og skabe gode rammer for
friluftslivet samtidig med at lokal
erhvervsudvikling understøttes.
Geo-nørder i sving
Med Søren Raarup fra Danmarks
Naturfredningsforening i Struer i
spidsen er en række frivillige
geologer med stor viden om de
geologiske værdier i hele
geoparkens område i færd med at
udvælge og beskrive de særlige
steder – såkaldte geosites – som
skal indgå i ansøgningen. Det er
samtidig disse geosites, der skal
danne ramme om mange af
geoparkens fortællinger om
landskabet, naturen og de
mennesker der har boet og virket
her gennem tiderne. Der er
samtidig indgået kontrakt med
fagpersoner fra Århus Universitet
om at understøtte udpegningen af
geosites og bidrage til beskrivelsen
af geoparkens grundlæggende
værdier i ansøgningen.

Køreplanen
I løbet af 2016 sættes en række
initiativer og projekter i gang for at
gøre geoparken synlig, hvorefter
ansøgningen
indsendes
til
European Geoparks Network (EGN)
i november. I januar 2017 checker
EGN, at ansøgningen lever op til de
formelle krav, hvorefter den
drøftes på et forårsmøde i EGN i
marts måned. På dette møde tages
der stilling til om ansøgningen er så
lovende, at der skal sendes to
eksperter til Vestjylland for at
vurdere geoparken nærmere. De
vil i givet fald lave en vurdering i
løbet af sommeren 2017, som vil
danne baggrund for evt. endelig
godkendelse på årskonferencen i
september samme år. Kan
ansøgningen ikke godkendes kan
man søge igen efter at have lavet
nye tiltag for at kvalificere sig.
Bliver man optaget i det fine
selskab skal man efterfølgende
vurderes hvert 4. år, hvor man kan
”dumpe”, hvis ikke man fortsat har
udviklet sig som geopark.
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Oplevelser og friluftsliv
For at flest mulige kan opleve de
mange spændende steder skal de
være tilgængelige. Geoparken vil
derfor allerede fra 2016 medvirke
til at forbedre adgangsforhold og
faciliteter i landskabet. Det vil ske
både ved at etablere nye faciliteter
og ved at forbedre eksisterende
stier, ruter og skilte i frivilligt
samarbejde med lodsejere og
øvrige samarbejdspartnere.
Samtidig vil der blive lavet nyt
informations-materialer med
vandretursfoldere, cykelkort og
oversigter over maritime
oplevelsesmuligheder. Noget vil
blive på digital form og andet vil
blive trykte udgaver. Blandt de
konkrete projekter, som man håber
at kunne realisere vil også være et
formidlingsfyrtårn på Oddesund og
en ny Naturbus.
Nyt ansigt
Geoparken har hidtil ikke haft sin
helt egen klare identitet. Det rådes
der bod på, når et nyt geoparkbrand og designmanual er på plads
fra 1. marts 2016. Herefter vil der
hurtigst muligt blive lanceret en ny
hjemmeside med kalender med
oversigt over arrangementer samt
ny og opdateret information om
geoparken. Samtidig skal indsatsen

for at geoparken bliver synlig på de
sociale medier også sættes i gang
Stor frivilligindsats
Geoparken er startet på initiativ af
John Clausen fra Danmarks
Naturfredningsforening i Lemvig,
og hviler i høj grad på samarbejdet
med de mange frivillige i de tre
kommuner. Dette samarbejde skal
udbygges og plejes i de kommende
år med gennemførelse af særlige
arrangementer for de frivillige og
tilbud om træning og
erfaringsudveksling med andre
frivillige. Samtidig er det hensigten
at kunne tilbyde bistand til at lave
projektansøgninger og eventuelt
indgå med økonomisk støtte i
konkrete projekter.
Partnerskaber
Af andre vigtige samarbejdspartnere vil der være producenter,
restauranter, overnatningssteder,

formidlingscentre, kunstnere og
turoperatører m. fl. som geoparken
ønsker at støtte gennem et
partnerskab, som det bl.a. også
kendes fra de danske
nationalparker. Gennem
partnerskabet vil der blive adgang
til at udvikle og markedsføre
særlige geoparkprodukter. Det vil
også være hensigten at fremme
samarbejdet mellem forskellige
typer af partnere for at skabe nye
oplevelser og dermed understøtte
lokaludvikling.
Ny viden og undervisning
Et meget vigtigt indsatsområde
bliver undervisning og forskning.
UNESCO er FN’s organisation for
netop disse to emner. Vi er
indenfor geoparken så heldige at
have en mangfoldighed af
undervisningsinstitutioner og i
samarbejde med dem ønsker vi at
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udvikle et undervisningsprogram,
som tilpasses forskellige
målgrupper, og hvor der udvikles
undervisningsmaterialer og tilbydes
kurser.
Ingen undervisning uden viden og
det vil derfor også være en opgave
for geoparken at bidrage til at der
kan startes nye forskningsprojekter, og at viden fra disse
bliver gjort tilgængelig for et
bredere publikum.
Der er således mange opgaver at
tage fat på i de kommende år, og
det bliver nødvendigt, at prioritere
opgaverne, således at der i 2016 og
starten af 2017 fokuseres på de
tiltag, der bidrager mest muligt til
at understøtte ansøgningen om
optagelse på UNESCOs liste over
Global Geoparks.

Program for orienteringsmøder i januar og februar
Borbjerg Kro
Torsdag d. 7. Jan. 19.30

Grand Hotel, Struer
Torsdag d. 14. jan. 19.30

Naturhuset, Hjerm
Mandag d. 18. jan. 19.30

Hotel Schaumburg, Holstebro
Torsdag d. 21. jan. 19.30

Hotel Nr. Vinkel, Lemvig
Tirsdag d. 26. jan. 19.30

Nr. Vosborg, Vemb (Riddersalen)
Mandag d. 8. februar 19.30

Humlum Kro
Torsdag d. 11. feb. 19.30

Via University, Nr. Nissum
Torsdag d. 25. feb. 19.30

Tilmelding senest kl. 12 dagen før mødet til thomas.holst.christensen@lemvig.dk
Husk at oplyse sted og dato. Der serveres kaffe/the med brød

Kontakt til Geopark Vestjylland
Rådhusgade 1 - DK-7620 Lemvig – Danmark
Thomas Holst Christensen
Projektleder
Tel.: 40 54 71 98
E-mail:
Thomas.Holst.Christensen@lemvig.dk

Styregruppen:
Anders Debel, Direktør for Teknik & Miljø,
Holstebro Kommune
Claus Borg, Direktør for Teknik & Miljø,
Lemvig Kommune

Uddannet skov- og Landskabsingeniør og med erfaring som
rådgiver indenfor naturforvaltning og lokaludvikling i bade
ind- og udland. Har senest været leder af Nationalpark Jørgen Jensen, Direktør for Teknik & Miljø,
Struer Kommune
Vadehavet.
Rasmus Friis Sørensen
Udviklingskonsulent
Tel.: 93 97 51 17
E-mail:
Rasmus.Friis.Sorensen@lemvig.dk

John Clausen, Initiativtager til Geopark
Vestjylland,
Danmarks Naturfredningsforening Lemvig
Lykke Nielsen Høj
Sekretariatsleder for partnerskaber
Dansk Kyst- & Naturturisme
Susanne Toftegaard Hansen, Chef for

Udannet i erhvervsøkonomi og er i gang med en kandidat i Erhverv og Turisme, Holstebro Kommune
turisme med særligt fokus på samarbejde og vækst. Har
erfaring med fødevareprojekter og formidling fra Geopark Thomas Borup Svendsen, Skovrider,
Odsherred.
Naturstyrelsen Vestjylland

www.geoparkvestjylland.dk

Den Europæiske Landbrugsfond for
Udvikling af Landdistrikterne
Danmark og Europa investerer i
landdistrikterne

Geopark Vestjylland – et samarbejde
mellem Holstebro, Lemvig og Struer
kommuner med stor deltagelse af frivillige

