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PRESSEMEDDELELSE 9. marts 2018

Djursland er stærkt repræsenteret i ny inspirationsguide ”Smutturen”
Fra det nordligste i Norddjurs til det sydligste i Syddjurs finder man fire smutture i den nye nationale
inspirationsguide Smutturen.dk
Inspirationsguiden indeholder 50 unikke naturoplevelser i Danmark. Norddjurs og Syddjurs Kommuner har
med Kalø Slotsruin, Tre Høje i Mols Bjerge, Sletterhage Fyr og Ørkenen på Anholt fire smutture med i
guiden.
Realdania har i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, Naturstyrelsen og VisitDenmark valgt at
sætte fokus på de stedbundne naturattraktioner med lancering af guiden. De har opsat fire kriterier som
skulle være opfyldt for at blive en del af Smutturen.dk. Stedet skal være naturgivent, specifikt, offentligt
tilgængeligt og sidst men ikke mindst – det skal være en ’smuttur’ værd så de besøgende får en god
naturoplevelse.
Officiel lancering torsdag 15. marts kl. 11 ved Sletterhage Fyr
Lokalt på Djursland bliver smutturen.dk lanceret ved et officielt arrangement ved Sletterhage Fyr. Riber Hog
Anthonsen, formand for Plan, Udvikling og Kultur vil markere lanceringen af denne nye nationale guide. I
dagens anledning er der gratis adgang til fyret.
Formanden for udvalget for plan, udvikling og kultur i Syddjurs Kommune Riber Hog Anthonsen udtaler:
”Her på Djursland ved vi jo godt at vi har en lang række unikke naturområder. Men det ved de jo ikke i hele
landet. Derfor er vi stolte og glade over at den nye inspirationsguide ”Smutturen” udpeger fire ud af de 50
besøgsmål her på Djursland. Jeg er sikker på, at det vil styrke vores profil som et område med natur af høj
kvalitet og jeg vil opfordre alle til at besøge vores lokale smutture med familie og venner.”

Turismedirektør for Destination Djursland Flemming Rasmussen udtaler:
”Med udvælgelsen til inspirationsguiden får vi med andres ord fremhævet, at vores naturattraktioner er en
smuttur værd. Vi er vildt stolte over at have fire smutture med i guiden og forventer at dette øgede fokus
vil give gode oplevelser på Djursland til flere besøgende.”

3 søndage med 3 guidede smutture i Syddjurs
Lanceringen af Smutturen.dk bliver fulgt op med gratis, guidede ture de efterfølgende tre søndage. Der
bliver rig mulighed for at planlægge en weekendtur eller en påskeudflugt med familien.
Søndag 18. marts på Kalø Slotsruin kl. 11-13 - En guidet smuttur til en fjern fortid på middelalderborgen
Kalø Slot via Danmarks længste middelaldervej.
Søndag 25. marts ved Sletterhage Fyr kl. 11-13 - En guidet smuttur med Sletterhage Fyrs Venner på
Kystbefæstningsstien.
Søndag 1. april i Mols Bjerge kl. 11-14 - En guidet smuttur til ikoniske Trehøje 127 m.o.h. En del af turen går
på den certificerede Mols Bjerge-sti.
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Indsamling af ny viden
Ved de fleste smutture bl.a. ved Kalø Slotsruin og Sletterhage Fyr vil der blive indsamlet anonyme teledata
fra de besøgende. Med disse data får man et mere klart billede af, hvor mange mennesker der besøger de
gratis, danske attraktioner, og kan derigennem skabe ny viden og fakta om stedbundne, lokale potentialer
rundt om i hele landet.

YDERLIGERE INFORMATION
Bag Smutturen står Realdania i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, Naturstyrelsen og
VisitDenmark. Målet med initiativet er at gøre opmærksom på disse særlige steder og naturoplevelser,
så endnu flere danskere og udenlandske turister vil besøge dem og få glæde af dem.
Se i øvrigt vedhæftede pressemeddelelse fra Realdania.
www.nationalparkmolsbjerge.dk
www.anholt.dk
www.sletterhagefyr.dk
www.norddjurs.dk
www.visitdjursland.com

Officiel lancering
Tid: Torsdag 15. marts kl. 11
Sted: Sletterhage Fyr, Sletterhagevej 58, 8420 Knebel

KONTAKTPERSONER
Alette Lena Skov-Hansen, Syddjurs Kommune, Kultursekretariatet
Telefon 8753 5058
Mobil 2046 2522
alsh@syddjurs.dk
Else Brask, Destination Djursland
Telefon 8752 1802
Mobil 6178 3975

else@visitdjursland.com

Fotos medsendt fra:
Kalø Slotsruin
Sletterhage Fyr
Tre Høje, Mols Bjerge
Ørkenen, Anholt
Alle fotos bedes krediteret: Cathrine Cort Koppel
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Filmmaker & Creator
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