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Struer med i Geopark Vestjylland

Støtte fra LAG StruerHolstebro og fra LAG
Lemvig, Ringkøbing-Skjern

Kilen tunneldal

Efter en vellykket
ekskursion til Odsherred,
hvor deltagerne fik
indblik i hvordan en
Geopark fungerer i
praksis og hørte om deres
initiativer i forbindelse
med fundraising, branding
med mere, besluttede
Byrådet i Struer Kommune
den 26. maj at tilslutte sig
samarbejdet omkring
Geopark Vestjylland.
Med denne beslutning
kommer også tilsagn om
økonomisk støtte til
Geoparken.

Det er naturligvis en
meget stor glæde, da vi
helt klart står stærkere
sammen.

LAG’erne i Struer-Holstebro samt
Lemvig, Ringkøbing-Skjern har
indstillet til Ministeriet at Geopark
Vestjylland modtager finansiel
støtte fra LAG-midlerne til
etablering af Geoparken med
projektleder, skiltning,
markedsføring med videre.

Struer Kommune har
mange af de sites som er
på den nuværende liste
over Geosites—for
eksempel Kilen, Oddesund
og Venø.

Det er vi naturligvis utroligt glade
for, og vi forventer at ministeriet
følger LAG’ernes indstilling,
hvilket vil give Geopark
Vestjylland endnu en forankring i
det vestjyske på tværs af sogne–
og kommuneskel.

Samtidig vil Geoparken
bidrage til at trække
besøgende til også til
mange af Struers øvrige
attraktioner.

Naturstyrelsen bakker op
Efter et vellykket møde
mellem Geopark Vestjylland og den lokale
afdeling af Naturstyrelsen,
har vi nu Naturstyrelsens
fulde opbakning til Geopark Vestjylland, hvilket
er væsentligt både fordi
Naturstyrelsen er en vigtig
spiller inden for naturoplevelser og naturturisme i
Danmark, men også fordi

meget af Geopark Vestjylland ligger på Naturstyrelsens
jord. Ved samme lejlighed
blev Geoparken også
opfordret til at benytte sig at
Naturstyrelsens
aktivitetskalender, hvor
Geoparken kan få sit eget
faneblad og dermed spare
udgifter og nå ud til mange
mennesker gennem en allerede etableret platform, hvilket er rigtig gode nyheder.
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Ausumgaard og
Geoparkens fødevarer
Kraftcenteret på Ausumgaard har
som vision at formidle kontakter
og viden indenfor
fødevareområdet for at opmuntre
til innovation og nye koncepter,
og kan nemt se sig selv som en
del af Geopark Vestjylland,
forklarer projektleder Jes
Damgaard Lund.
”Helt lavpraktisk kan vi nemt
forestille os at fungere som
formidlings- eller besøgssted, også
fordi vi ofte er tilgængelige uden
for normal åbningstid.” Den store
gamle herregård, Ausumgaard,
ligger mellem Holstebro og Struer,
og gårdejer Kristian LundgaardKarlshøj driver både konventionelt
landbrug og arbejder samtidig
med udvikling af nicheprodukter og
nye koncepter, herunder
velfærdsgrisen
”Ausumgaardgrisen” og
Kraftcenter for Fødevarer med
henblik på at skabe nye
arbejdspladser, liv i lokalområdet
og de gamle avlsbygninger og
bidrage til områdets positive
image.
Terroir
Da jeg spørger Jes Damgaard
Lund hvordan Geoparken og
fødevarerne hænger sammen,
falder samtalen hurtigt på
begrebet ”Terroir”, som egentlig er
et fransk begreb, som handler om
den måde geologi, geografi og
klima præger afgrøder – i første
omgang vin, kaffe og the, men
også mange andre fødevarer – og
som ændrer smag efter terroir,
hvilket giver afgrøder i forskellige
områder helt unikke kvaliteter –

tag bare Parmaskinken, der er
helt faste regler for område,
typen af gris, alder… ”Man
skal ikke så langt hverken syd
eller nord på, for at man ikke
kan lave for eksempel tørfisk
på den måde, vi gør. Der er et
specielt mikroklima lige her og
det er heller ikke tilfældigt, at
det lige er i Limfjorden vi har
verdens bedste østers”,
forklarer Jes. ”Der knytter sig
også helt specielle opskrifter
og traditioner til et bestemt
område, og det ville da være
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fantastisk at få fortalt alle de
stedbundne historier, der
knytter sig til vores fødevarer
og madtraditioner, og også
bruge dem i salgsøjemed.”
Pakkeløsning
Jes fortæller at han nemt kan
se en pakkeløsning for sig, som
måske især vil tiltale tyske
turister, hvor man tager ud og
samler råvarer, for eksempel
østers eller havtorn, og
derefter bruge faciliteterne på
Kraftcenteret til at lære mere

om tilberedningen. ”Der sidder
mange rundt omkring i
sommerhusene, som måske ikke
ved hvad de skal lave på
ferien, og som ville være glade
for at få et pakketilbud for en
dag. Det behøver ikke altid at
være os, som er i fokus. Vi vil
også gerne bare være
bindeled mellem aktører og for
eksempel lægge lokaler til. Vi
ser meget os selv som
katalysatorer”, slutter Jes
Damgaard Lund.

Søren og John tager
på ”Roadshow”
2 af Geopark Vestjyllands
ildsjæle inviterer sig selv på en
tur rundt i Geoparkområdet, og
besøger sogne- og
borgerforeninger, lokale
museumsgrupper, besøgssteder
og projekter med mange
frivillige, turistforeningerne,
undervisningsstederne,
campingpladsejere, handlende,
madproducenter m.fl. og håber
hermed at kunne uddybe hvad en
Geopark er og dermed inddrage
rigtig mange i den platform som
Geopark Vestjylland bliver.
Så er det nu
Det er nu, arbejdet med at
etablere Geoparken for alvor
begynder og Geoparken har
brug for jeres hjælp, som I kan
give ved for eksempel ved at
melde jer ind i Geoparkens
venneforening, formidle de lokale

Hjælp til
ansøgninger

historier i jeres område og
tænke på de lokale,
bæredygtige og stedbundne
kvaliteter, i virksomheder, såvel
som i de lokale foreninger.
En hjælpende hånd
I arbejdet frem mod
ansøgningen, bliver der brug
for mange forskellige slags
hjælpende hænder og mange
mindre projekter rundt om i
Geoparkområdet vil gøre
området mere levende og
spændende for både turisten,
men også de lokale. Vi har
meget at være stolte af og
mange gode historier at
fortælle.
Vi glæder os til turen.
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Har du en god idé til hvordan
netop dit område kan udnytte
potentialet i Geoparken og har
du fået overtalt andre til at give
dig en hånd med, men mangler I
input til ansøgningen om
økonomisk støtte hos LAG,
friluftsrådet eller andre fonde?
Vi har mulighed for i begrænset
omfang at hjælpe jer med den
opgave.
I kan kontakte Misha på 96 63
11 09 for at høre mere om
mulighederne. Misha er
praktikant i udviklingsafdelingen
i Lemvig Kommune, læser natur
og kulturformidling og arbejder
blandt andet med Geoparken.

GEOPARK VESTJYLLAND

Hvad er det næste?


Geologisk Institut v. Århus Universitet og Holstebro Museum er nu klar til
at levere de videnskabelige data til en UNESCO-ansøgning.



Arbejdsgrupperne er i gang med vurdering
af geologi, kulturhistorie, formidling etc.



Etablering af en styregruppe



Etablering af en projektorganisation



Markedsføring og logo

Besøg os på www.geoparkvestjylland.dk
Erfaringer fra andre Geoparker
Erfaringer fra andre Geoparker i blandt andet
Tyskland og Storbritannien
samt Nationalpark Thy
viser at det kan være en
rigtig god idé at etablere
en Geopark. I TERRA.vita
Geopark i Tyskland har
man fået 100.000 flere
overnattende gæster og
136.000 flere éndagsbesøgende, mens man i
flere Geoparker i England og Nordirland har
oplevet en vækst på
omkring 10 procent. Erfaringer fra Nationalpark
Thy viser at der især har

været en fremgang hos
små overnatningssteder,
såsom Bed and Breakfast.

det vi har at byde på
inden for naturturisme og
regionale fødevarer.

Mange internationale
turister vil kende til Geoparker og især med
UNESCOs stempel vil det
være et meget stærkt
product—også fordi de
turister som besøger de
danske kyster
efterspørger ‘andre naturoplevelser’ ligeså meget
som de ønsker sig strande,
klitter og vand.

Som vi kan se, sker der
allerede en hel del rundt
om i Geopark Vestjylland, men vi håber
naturligvis at der kommer endnu mere gang i
hjulene hen over efteråret når vi får ansat
en projektleder.

Det ville da være en skam
hvis ikke vi viser dem alt
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På gensyn i vores
efterårsnummer!

