
Til glæde for…
alle der har lyst til at færdes på eller ved Gudenåen vil 
OplevGudenaa udvikle tilgængeligheden og formidlingen – 
på en moderne og effektiv måde. Som Danmarks længste 
å rummer Gudenåen en mangfoldighed af oplevelser og 
natur-kultur-historier, og vi vil i projektet lave publikumsven-
lig å-formidling i udstillinger, i landskabet, på nettet og på 
mobilen. Nye rum for oplevelse og læring er målet.

AQUA 
Med sin placering midt på Gudenåen og sin helt centrale 
rolle i formidlingen af de ferske vande spiller AQUA Akvari-
um og Dyrepark en vigtig rolle i OplevGudenaa. Det er i regi 
af AQUA, de nye formidlingskoncepter udtænkes, og det er 
her, publikum vil kunne interagere med en helt ny Gudenaa-
udstilling, der tager de smarteste formidlingsteknologier til 
hjælp.

Afdelingsleder og medlem af OplevGudenaa’s projektgruppe 
Erik Hoffmeister er forfatter til storværket ”Gudenåens 
kulturhistorie” (2012), som vil danne udgangspunkt for ny 
digital historiefortælling langs åen. Bogen er udgivet med 
støtte fra Nordea-fonden

GudenaaPartnerskaber
Støtte til udvikling af grønne partnerskaber – fra ide til 
projekt!

Har du en god idé til udvikling af formidling, faciliteter, 
tilgængelighed og oplevelser langs Gudenåen? I OplevGu-
denaa vil vi gerne understøtte andres initiativer langs åen i 
et åbent samarbejde. Via GudenaaPartnerskaber (grønne 
partnerskaber) kan I derfor få bidrag til idé-udvikling og 
udarbejdelse af en god projektbeskrivelse. 

Beskrivelsen kan så bruges til ansøgninger og myndigheds-
behandling Læs mere på: http://www.naturstyrelsen.dk/
Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekttyper/groennepart-
nerskaber eller kontakt projektlederen.

Hvem gør hvad?
Naturstyrelsen Søhøjlandet er ejer af OplevGudenaa, 
og projektet gennemføres i nært samarbejde med AQUA 
og VisitGudenaa. Projektet er tænkt som første fase i et 
endnu mere omfattende Gudenåprojekt.

Styregruppen for OplevGudenaa har det overord-
nede ansvar for styringen af projektet i samråd med 
projekt ejeren. 

I styregruppen sidder skovrider Niels Juhl Bundgård 
Jensen, Naturstyrelsen Søhøjlandet (formand), Hans 
Okholm, Gudenåkomitéen, Knud Bundgård, Ferskvand-
centeret, Frans Bach, Nordea-fonden og Annemette 
Knattrup, VisitGudenaa.

Følgegruppen fungerer som et rådgivende og inspi-
rerende udvalg for projektet. I følgegruppen sidder 
repræsentanter for Randers, Viborg, Favrskov, Sil-
keborg, Skanderborg, Horsens, Hedensted og Vejle 
Kommuner, Region Midtjylland, Naturstyrelsen Århus, 
Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk 
Ornitologisk Forening, Danmarks Sportsfiskerforbund, 
Dansk landbrug. LAGerne langs åen, museerne langs 
åen, Danmarks Miljøundersøgelser, DTU Aqua, Ran-
ders Regnskov, Energimuseet, Himmelbjerget, Nordeas 
afdelinger/filialer langs åen, Aalborg Universitet/Oplevel-
sesøkonomi samt Alexandra instituttet.

Projektgruppen varetager den daglige styring og drift af 
projektet. Projektleder er Knud-Erik Hesselbjerg, Natur-
styrelsen og i projektgruppen sidder desuden afdelings-
leder Erik Hoffmeister og naturvejleder Lars Nygaard 
fra AQUA samt turistchef Marianne Purup på vegne 
af VisitGudenaa. Landskabsarkitekt Bendt Nielsen er 
projektkonsulent.

KONTAKT:

Projektleder Knud Erik Hesselbjerg, knehe@nst.dk

Nordea-fonden...
støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden for sundhed, 
motion, natur og kultur.

Med en uddeling på 5,3 mio. kroner har Nordea-fonden 
banet vejen for OplevGudenaa.

– Gudenåen byder på store naturoplevelser. Vi håber, at 
projektet vil give lokale borgere, skolebørn og andre med 
interesse for natur- og kultur bedre mulighed for oplevelser 
og naturindsigter langs Danmarks største vandløb, lyder det 
fra Nordea-fonden.

1. udgave, juni 2012

Fo
to

 V
is

itR
an

de
rs



Syv stikord om 
OplevGudenaa

En å er en å er en å…
og derfor vil en del af de formidlingskoncepter, der bliver 
udviklet i OplevGudenaaa fint kunne overføres til andre 
formidlingsprojekter ved andre åer. Det er med andre ord 
vores intention at arbejde med formidlings-løsninger, der 
kan anvendes så bredt som muligt i hele landet. Alt sammen 
naturligvis i respekt for at alle åer har hver sit særkende og 
hver sin identitet.

OplevGudenaa
– et projekt om bæredygtige oplevelser og formidling fra kilde til fjord.
Støttet af Nordea-fonden og udført af Naturstyrelsen, AQUA og 
VisitGudenaa

Den længste å
Gudenåen er med sine 146 km Danmarks længste 
vandløb. Den løber gennem byerne Ry, Silkeborg, Bjer-
ringbro, Langå og Randers. Den har sit udspring i Tinnet 
Krat nordvest for Tørring, 72 m over havet og sit udløb i 
Randers Fjord ved Randers. Den er sejlbar for kanofart 
fra Tørring og afvander et areal på størrelse med Fyn.

All on board...
i OplevGudenaa lægger vi stor vægt på at samarbejde med 
alle relevante aktører, organisationer, instanser, borgergrup-
per, virksomheder og myndigheder langs åen. Blandt de 
mange samarbejdspartnere, som vi allerede har opbygget 
nære relationer til, er Gudenåkomitéen, Gudenå-kommu-
nernes grønne råd, LAG’erne, Brugerrådet for Sejlads på  
Gudenaaen og turistorganisationerne.

Som led i inddragelsen af borgerne og udbredelsen af pro-
jektets mål planlægger vi at holde en Store Gudenaa-dag i 
2013.

Det landsdækkende netværket for digital mobil formidling, 
som blev skabt i regi af det netop afsluttede projekt Udina-
turen//Søhøjlandet føres videre i regi af OplevGudenaa og 
mødes tre-fire gange om året til videndeling plus idé- og 
erfaringsudveksling


