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Her skal 414.000 kubikmeter jord
sikre 280.000 besøgende om året
Bæredygtighed og
kærlighed til naturen er
i centrum i det nye op
levelsescenter Naturkraft, der skal stå idar i
påsken 2020 ved
Ringkøbing Fjord.
Håbet er, at man med
projektet kan tiltrække
flere til det vestjyske
område.
SIGNE HAAHR LINDEGAARD
signe.htindegaard@ip.dk

112 meters højde er den fem
grader koldè vind ubarm
hjertig.
Uden skyggen af et træ at
skærme sig bag bliver finger
spidser, øreffipper og næsetipper efter få sekunder følel
sesløse, og øjnene begynder
at drille. Tårer skygger for ud
sigten nogle vil måske gå så
langt som at kalde den stor
slået ud over det flade vest
kystlandskab, hvor man så
nemt som ingenting kan se
20-30 kilometer væk. Helt
over den efterårsgrå fjord til
Hvide Sande.
Om halvandet år vil besø
gende få mulighed for at be
stige den enorme jordvold,
som en håndfuld store ma
skiner netop nu er ved at an
lægge. Jordlæs efter jordlæs
flytter de, hvad der i sidste
—

—

ende bliver til 414.000 kubik
meter og skaber en synlig for
andring på det 50 hektar sto
re markområde lige uden for
Ringkøbing.
I påsken 2020 slår områ
dets nye attraktion, oplevel
sescentret Naturkraft, nem
lig dørene op med den for
ventning, at 280.000 besø
gende årligt vil tage turen til
den jyske vestkyst for at blive
klogere på naturen og dens
kræfter. Kræfter, der både kan
flytte klitter, skubbe vandmasser og æde huse.
»Det her er virkelig en kær
lighedserklæring til natur
en, « slår administrerende di
rektør Peter Sand fast, mens
han fortæller om de oplevel
ser, man kommer til at få i
Naturkraft.
For her vil man ikke blot
kunne lære alt om den dan
ske natur
med udgangs
punkt i den lokale udform
ning. Man kan også kæmpe
mod stormen Bodil i en sølvudformet vindtunnel, man
kan klatre i en sky, hvor høj
tryksdyser fremkalder vanddamp i uanede mængder, og
man kan lave sine egne rev
lehuller. De rev,lehuller, den
jyske vestkyst er så berygtet
for og som hvert år tager
menneskeliv.
Naturkraft bliver dermed
et oplevelsesunivers, der vil
adskille sig fra andre danske
attraktioner. Både fordi den
ikke er bygget på »lemfældig
underholdning», men der—

imod er vidensbaseret. Og i
forhold til selve oplevelses
niveauet, hvor man vil berige
publikums viden ud fra de
visen om “at iagttage”, “at
prøve” og til sidst “at forstå”.
»Vi tror på, at hvis man læ
rer naturen bedre at kende, så
vil man også automatisk pas
se bedre på den,» siger Peter
Sand.
—

Tit gavn for tokatsamfundet

At Naturkraft er beliggende i
Ringkøbing, er langt fra til
fældigt. Ringkøbing-Skjern
Kommune er rent turistmæs
sigt den største kystdestina
tion i Danmark, og flere års
analyser blandt både besø
gende og lokale i området har
vist, at der ganske enkelt
mangler oplevelser.
Derfor gik Region Midtjyl
land sammen med kommu
nen, og med et økonomisk
indspark fra vindgiganten
Vestas, der blev skabt i områ
dets baghave, kunne man i
2010 gå i gang med arbejdet.
1november2017 blev det før
ste spadestik til oplevelses
parken taget.
»De seneste mange år har
folk måttet køre væk fra om
rådet for at få oplevelser, men
i og med at vi nu får en stor
attraktion, der har en natio
nal og måske endda inter
national rækkevidde, håber
vi, at det vil blive mere attrak
tivt at komme hertil. Både
som turist og som tilflytter til
byen,» siger Peter Sand, der
—

—

Peter Sand har siden 2010 stået i
spidsen for projektet. Han har
tidLigere været adm. direktør for
bLa. Kattegatcentret i Grenaa og
spiLLestedet Vega i København.
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helt fra begyndelsen har stået
i spidsen for projektet, og op
til fire gange om ugen pend
ler han de 167 kilometer
hver vej fra hjemmet i Ebel
toft til Ringkøbing.
En stor udfordring for om
rådet er nemlig at skaffe kva
lificeret arbejdskraft, men
det håber man med Naturkraft at få ændret på.
»En moderne kulturinsti
tution kan jo noget på stolt
hedsparameteren. Den kan
være med til at understøtte

—

—

en ny fortælling om et oi
de, som mange måske for
der med udkant. Hver da,
jeg f.eks. ansøgninger
dygtige mennesker over
landet, der gerne vil fi
hertil pga projektet,»
han og understreger at
man i Ringkøbing kan si
noget i så stor en skak
samtidig få nogle af ian
allerstørste fonde med, s
ver det noget positiv
mærksomhed.
Ifølge en analyse, som

