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GudenåKortets formål og arkitektur  
Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe 

samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk 

Version 2 - 20. december 2013 

Formål 

Formålet med GudenåKortet er at give projektledere og -deltagere et værktøj til 

kortlægning og oplevelsesudvikling i GudenåLandet. 

 

Dette opnås ved at udvikle et digitalt kort, der trækker dynamisk på nationale og 

kommunale datasiloer og dermed samler alle tilgængelige Gudenårelaterede data om 

f.eks. stier, naturområder, attraktioner, kulturhistorie, planmæssige og 

adgangsforhold. Det vil sige informationer, der belyser status og potentiale inden for 

Gudenå Helhedsplanens tre indsatsområder lystfiskerturisme, kulturhistorie og 

stisystemer på tværs af kommunerne samt potentielle nye indsatsområder og de 

enkelte afsenderes interesseområder. 

 

GudenåKortet udvikles på baggrund af nogle gennemgående principper:  

 Indhold i GudenåKortet skal være valide, officielle og senest opdaterede data, 

såsom planer, beskrivelser og faciliteter, fra kendte kilder 

 GudenåKortet skal via sin forankring i en tværgående afsenderkreds og ved 

kvaliteten af sit målgruppeorienterede indhold have en blivende værdi, gerne i 

et omfang, så GudenåKortet kan tjene som et pilotprojekt for andre. 

 Data skal hentes dynamisk fra nationale og kommunale dataejere. 

GudenåKortets afsendere må derfor motivere dataejere til forædling af data. 

 Så vidt GudenåKortets afsendere kan påvirke det, tilstræbes der en 

overensstemmelse mellem det, man ser i naturen og det, man ser på kortet 

(farvekoder, piktogrammer mm) 

 GudenåKortet er ikke designet til slutbrugeren af oplevelser, men som en 

bruttodatabase eller et planlægningsgrundlag for projektledere og –deltagere i 

projekter, der udvikler rammer for oplevelser. GudenåKortet er dog tilgængeligt 

for alle via nettet og kan som indlejrede mini-maps med udvalgte temaer på 

hjemmesider bruges til formidling. 

 GudenåKortet er et ikke-kommercielt samarbejdsprojekt. GudenåKortet er 

gratis at bruge for alle og det består af grundkort og data, der er stillet gratis til 

rådighed. 
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Afsendere 

GudenåKortet er udviklet under projektledelse af GudenåSamarbejdet i et samarbejde 

mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og kommunernes GIS-afdelinger med 

Skanderborgs GIS-afdeling ved Claus Moestrup som teknisk tovholder. 

 

GudenåKortet forankres hos alle parter, ved at alle parter bidrager til udviklingen af 

GudenåKortet og bidrager til at sikre at dets indhold og brug stemmer overens med 

parternes formål og interesser. 

 

Baggrund 

GudenåKortet leverer den ”geografiske oversigt”, som er et af målene beskrevet i 

kommissoriet for arbejdet med Vision Gudenå. 

I Gudenåkomitéens kommissorium for arbejdet med Vision Gudenåen af 4. juni 2012, 

som foregår i regi af GudenåSamarbejdet, beskrives et af midlerne og 

indsatsområderne til målopfyldelse som følger: ”Skabe et overblik over eksisterende 

projekter, aktiviteter og oplevelsesmuligheder med relation til Gudenåen – ved at 

skabe projektkatalog med tilhørende geografisk oversigt.” 

Denne geografiske oversigt realiseres via et digitalt netbaseret kort (web-GIS) over 

hele GudenåLandet på tværs af kommuner, kommunale forvaltningsområder og andre 

datatyper som kulturhistorie og turisme: GudenåKortet.  

GudenåKortet videreudvikler OplevGudenaas Registrant og samler tilgængelig data 

fra kommunernes databaser med relation til udvikling omkring Gudenåen.  

 

Brug 

GudenåKortet skal fungere som et planlægningsgrundlag for projektledere og -

deltagere (og andre særligt interesserede). 

 

GudenåKortet viser eksisterende forhold (samt lokalplansforslag og lignende) i 

GudenåLandet og dermed rammerne for nye tiltag som stier, faciliteter, ture, 

begivenheder, formidling, indsatsområder og andet. GudenåKortet kan tilgås som en 

hjemmeside på nettet, hvor alle temaer er tilgængelige.  

 

GudenåKortet vil også blive brugt til formidling til målgruppen af samarbejdspartnere 

og særligt interesserede på GudenåSamarbejdets nye hjemmeside. GudenåKortet vil 

her optræde som indlejrede kort på undersider, hvor enkelte temaer i GudenåKortet 

er udvalgt til at illustrere og dokumentere tekstens pointer. 
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Kilder 

GudenåKortet henter data dynamisk og automatisk fra nationale og kommunale 

datasiloer, hvor ejeren af data selv opdaterer løbende.  

 

Udfordringen for GudenåKortet som aftager og ikke ejer af disse data er at motivere 

dataejerne til indtastning og forædling af data. 

 

GudenåKortets primære kilder 

 UdiNaturen.dk  

 Platformen ejes af Naturstyrelsen og data indtastes af godkendte 

inddatører fra kommuner, foreninger og organisationer.  

 Herfra henter Gudenåkortet geo-refererede data om ruter og faciliteter i 

naturen. 

 Historisk atlas 

 Platformen ejes af Historisk Atlas, som er en åben forening for arkiver 

museer og biblioteker, der som medlemmer kan anvende og indtaste 

deres egne data i den fælles digitale formidlingsplatform. 

 Herfra henter GudenåKortet georefererede natur- og kulturhistorier. 

 Kommunernes databaser 

 Databaserne ejes og vedligeholdes af de enkelte kommuner. Data 

udstilles i digitale kort (web-gis). De syv kommuner i Gudenåkomitéen 

samarbejder om GudenåKortet. 

 Herfra henter GudenåKortet georefererede data om planer, zoner, 

administrative grænser m.m. inden for alle forvaltningsområder (kultur, 

teknik, miljø, plan) 

 Geodatastyrelsens frit tilgængelige grundkort er grundlaget for GudenåKortet 

 

GudenåKortet kan på nuværende tidspunktet ikke hente data fra VisitDenmarks 

database over medlemmernes attraktioner, spisesteder, overnatningssteder med mere, 

da leverandøren, TellUs, kræver et gebyr for brug af data. 

 

 

Snitflader mellem GudenåKortet, www.oplevgudenaa.dk og 

www.visitgudenaa.dk 

GudenåKortet viser en dynamisk bruttoliste over data, der er relevante for udviklere 

af rammer for oplevelser i GudenåLandet. Oplevgudenaa.dk er en formidlingsside, der 

er målrettet og designet til slutbrugeren. VisitGudenaa.dk er ligeledes målrettet til 

turistens informationsbehov før, under og efter en oplevelse i naturen eller kulturen i 

GudenåLandet.  
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Både GudenåKortet og OplevGudenaa.dk er hjemmesider, eller digitale kort, der 

bygger på de samme principper om at trække data fra nationale og eller kommunale 

kilder. Struktur og indhold er dog designet forskelligt til hver sin målgruppe og brug. 

Teknisk set er ”kort-motorerne” også forskellige (Umbraco og Spatial Suite) og data 

opdateres på www.oplevgudenaa.dk een gang i døgnet, mens GudenåKortet viser ”live-

data”. 

 

Oplevgudenaa.dk ejes af projektet OplevGudenaa. GudenåKortet ejes af kommunerne 

og er frit tilgængelig som kommunernes andre digitale kort. 

 

VisitGudenaa, som også bidrager til udviklingen af GudenåKortet, har ligeledes sin 

egen hjemmeside, www.visitgudenaa.com, hvor turisten før, under og efter sit besøg 

kan orientere sig i området og dets oplevelsestilbud. Hjemmesiden indeholder 

søgemuligheder, hvor turisten kan søge efter attraktioner, aktiviteter, begivenheder, 

mødesteder, overnatning og oplevelser. Søgeresultaterne kan ses på et kort, og man 

kan læse mere og finde relevant kontakt-information med mere. 
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