Pressemeddelelse

Ballum Sluse er udvalgt som sted i landskabet
I samarbejde med et fagligt ekspertpanel har Realdania og Naturstyrelsen
under Miljøministeriet udvalgt området omkring Ballum Sluse til etablering af
nye ankomstfaciliteter. Et enkelt arkitektonisk indgreb af lille skala skal styrke
oplevelsen af naturen og gøre Ballum Sluse til et endnu mere attraktivt
besøgssted. Det sker som en del af den femårige kampagne 'Stedet Tæller',
hvor der er afsat 33 mio. kr. til at realisere besøgssteder på 10 udvalgte steder
på landsplan. Samtidig lancerer Realdania publikationen 'Steder i landskabet',
der skal inspirere ejere, bygherrer og turismeaktører i yderområderne til at
skabe nye oplevelser med små indgreb på stedets præmisser.
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Ballum – et naturområde med potentiale
Ved udløbet af Brede Å ligger Ballum Sluse og styrer vandstrømmene gennem
Ballum-Astrupdiget, der beskytter Ballummarsken mod stormfloder. På diget
oppe i højden, får man en helt særlig udsigt ud over Vadehavet til den ene side
og de bløde, grønne inddækkende marker og å-løb til den anden.
"Ved Ballum Sluse findes et enestående natur- og kulturlandskab og det er et
godt sted at få en oplevelse af Vadehavets flade landskab. Her kan besøgende
i fred observere vandet komme og gå og opleve det betagende kulturmiljø. Der
er et oplagt potentiale i her at etablere ankomstfaciliteter, der udvikler
muligheden for at få en stilfærdig, men stærk oplevelse af dette internationalt,
enestående landskab," siger Christian Andersen, projektleder i Realdania.
10 steder udvalgt på landsplan
I alt er 10 spektakulære steder udvalgt på landsplan – alle steder med et
potentiale, hvor små nænsomme indgreb kan skabe stor værdi. Der er også lagt
vægt på en spredning i landskabstyper og geografi. De udvalgte 'Steder i
landskabet' er:











Ballum Sluse, Sydvestjylland
Filsø, Vestjylland nord for Oksbøl
Tipperne Fuglereservat, Ringkøbing Fjord
Råbjerg Mose, ved Jerup i Vendsyssel
Rubjerg Knude, nord for Løkken i Vendsyssel
Hanstedreservatet, Thy, mellem Hanstholm og Klitmøller
Knudeklinten på Fur, Limfjorden
Stevns Fyr, Sydøstsjælland
Hammersholm helleristningsfelt, ved Allinge på Nordbornholm
Kalø Slotsruin, Kalø vig på sydlige Djursland

I løbet af sommeren følger arkitektkonkurrencer om den endelige udformning af
de forskellige landskabelige indgreb, og til efteråret gennemføres et fælles
udviklingsforløb for de involverede kommuner, bygherrer og arkitekter. De
konkrete arkitektoniske indgreb forventes gennemført fra 2013. Når projekterne
er realiseret vil de indgå i Naturstyrelsens generelle formidlingsplatform
”Naturoplevelser”.
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Ny inspirationspublikation lanceres
I inspirationspublikationen ’Steder i Landskabet’, som udkommer i dag, kan man
læse mere om, hvordan arkitektur i den allermindste skala kan skabe ordløs
formidling af særlige steder i naturen og invitere til eftertanke og udforskning.
Publikationen indeholder 30 cases og syv ekspertartikler, og den kan
downloades på www.stedet-tæller.dk. Trykte eksemplarer bestilles hos
info@bygningsarv.dk og leveres mod betaling for forsendelse.
Yderligere oplysninger
Projektleder Christian Andersen, Realdania, tlf. 70 11 66 66
Vicedirektør Sven Koefoed-Hansen, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 30 00
Direktør Thomas Martinsen, Dansk Bygningsarv, tlf. 22 46 71 70
Sekretariatsleder for Nationalpark Vadehavet Thomas Holst Christensen,
telefon 21 77 77 22
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FAKTA
De 10 udvalgte steder er:
Ballum Sluse
Primær ejer: Digelaget for Ballum-Astrupdiget
Partnerkreds: Realdania, digelaget for Ballum-Astrupdiget, Tønder Kommune,
Nationalpark Vadehavet
Råbjerg Mose
Primær ejer: Naturstyrelsen
Partnerkreds: Realdania og Naturstyrelsen
Rubjerg Knude
Primær ejer: Naturstyrelsen og Hjørring Kommune
Partnerkreds: Realdania, Hjørring Kommune, Naturstyrelsen og Danmarks Naturfond
Hanstedreservatet
Primær ejer: Naturstyrelsen
Partnerkreds: Realdania, Naturstyrelsen, Nationalpark Thy og Thisted Kommune
Knudeklinten på Fur
Primær ejer: Mildred Fog
Partnerkreds: Realdania, Mildred Fog, Naturstyrelsen og Skive Kommune
Stevns Fyr
Primær ejer: Naturstyrelsen og Stevns Kommune
Partnerkreds: Realdania, Stevns Kommune og Naturstyrelsen
Filsø
Primær ejer: Naturstyrelsen og Aage V. Jensens Fonde
Partnerkreds: Realdania, Naturstyrelsen og Aage V. Jensens Fonde
Tipperne Fuglereservat
Primær ejer: Naturstyrelsen
Partnerkreds: Realdania og Naturstyrelsen
Kalø Slotsruin
Primær ejer: Naturstyrelsen
Partnerkreds: Realdania, Naturstyrelsen og Nationalpark Mols Bjerge
Hammersholm helleristningsfelt
Primær ejer: Naturstyrelsen
Partnerkreds: Realdania, Naturstyrelsen og Kulturstyrelsen

Stederne er udvalgt i samarbejde med et fagligt ekspertpanel, som består af:




Klaus Waage Sørensen, tidl. skovrider, Naturstyrelsen
Michael Stoltze, ph.d., biolog, forfatter og foredragsholder
Eva Thybo, projektchef, VisitDenmark

Læs om de konkrete udviklingsplaner for hver af de 10 steder i landskabet på
kampagnens hjemmeside www.stedet-taeller.dk
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Om kampagnen Stedet Tæller:

Med den 5-årige kampagne Stedet Tæller er det Realdanias ambition, at vise
nye veje til, hvordan man kan forbedre livskvaliteten i yderområderne med
udgangspunkt i de særlige kvaliteter og potentialer, som findes netop her.
Kampagnen har tre fokusområder. Hvor fokusområdet 'Steder i landskabet' –
der gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen - skal vise, hvordan man
med et minimum af indgreb kan formidle naturen og landskab gennem
besøgssteder af høj arkitektonisk kvalitet. Kampagnens to øvrige fokusområder
'Mulighedernes Danmark' og 'Kvalitet i kysternes turistbyer' støtter konkrete
fysiske projekter i yderområderne med udgangspunkt i de stedbundne
potentialer. Sidstnævnte fokusområde gennemføres som et koordineret initiativ
med Erhvervsstyrelsen.
Læs mere på: www.stedet-tæller.dk
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