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Vejrhøj på ny liste over særlige oplevelser i den danske natur
Vejrhøj er optaget i en guide over særlige naturattraktioner i Danmark. Med en af de mest
storslåede udsigter på Sjælland markerer Vejrhøj sig som et sted i landskabet, der rummer et
særligt oplevelseselement.
Det er Realdania i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, Naturstyrelsen og
Visitdenmark, der står bag den nye inspirationsguide med titlen Smutturen.dk.
I alt 50 steder er udvalgt til guiden ud af 580 indstillede. Udover Odsherreds Vejrhøj finder
man blandt andet Himmelbjerget ved Skanderborg, Grenen ved Skagen og Stevns Klint på
listen over de smukke naturoplevelser. Alle sites byder på gratis oplevelser for både børn og
voksne.
Guiden skal inspirere til besøg
Formålet med Smutturen.dk er at skabe opmærksomhed om særlige steder og
naturattraktioner i Danmark – og dermed tiltrække endnu flere danske og udenlandske
besøgende.
-

Vi ser det som en anerkendelse af Odsherreds natur og landskab, at Vejrhøj er
blevet udvalgt til Smutturen.dk. De 50 særlige steder på listen udgør et stærkt felt af
naturattraktioner, og med Vejrhøj på listen får flere kendskab til de smukke
stedbundne attraktioner, der findes i Geopark Odsherred,” siger direktør for Visit
Odsherred, Hans-Jørgen Olsen.

På Smutturen.dk kan du ved hjælp af et Danmarkskort finde stederne i hele landet. Du kan
både læse om dem, se flotte billeder, lave en rejseplan og få en liste-visning over de
naturattraktioner, der er i nærheden af dig lige nu. Sitet kan tilgås fra computer, tablet og
telefon og kan både bruges som inspiration og praktisk rutevejledning, når du sidder
derhjemme, i sommerhuset eller er taget ud på tur i landskabet.
Det er landets kommuner og turismeorganisationer, der har stået for at indstille deres lokale
naturoplevelser, mens et ekspertpanel med fire fagdommere har udvalgt de endelige 50
steder fordelt over landets fem regioner.
Pressekontakt: Hans-Jørgen Olsen, mobil 40 41 50 78
Vejrhøj er en af Danmarks højest beliggende gravhøje og det tredje-højeste punkt på Sjælland. Fra toppen får man
i klart vejr en af de mest storslåede udsigter, der rækker helt til Roskilde Domkirke. Mod nordvest ses Djursland,
mod syd Samsø og Hindsholm.
Kigger man fra Vejrhøj og udover Nekselø Bugt ses Nekselø og Sejerø mod øst og i sydøst den inddæmmede
Lammefjord.
Vejrhøj har givet navn til Vejrhøjbuen, der er en af de tre randmorænebuer, der kendetegner landskabet i Geopark
Odsherred og indgår i logoet i Danmarks første og indtil videre eneste UNESCO-geopark.

