
 

 

 

Nyhedsbrev Rekreative Ruter Maj 2011 
 
Dette er det fjerde nyhedsbrev for projekt Rekreative Ruter. I dette nyhedsbrev kan du læse om: 

• Extranet – et nyt modul på vores hjemmeside 
• Projekthåndbogen 
• Status for arbejdspakkerne – hvad sker der i projektet? 
• Midtvejskonferencen 

 

Extranet 
Hvad er det nu for noget? Jo det er et lille nemt sted på vores 
hjemmeside, hvor vi kan gemme de centrale fælles 
dokumenter. Så her kan du finde ansøgningen, gældende 
budget, håndbog, logoer, brochurer samt dokumentation for 
styregruppemøder og arbejdspakkemøder.  
 
Projektledelsen vil på extranettet uploade seneste version af 
projekthåndbogen samt andre relevante retningslinjer i 
forbindelse med rapportering.  
 
 

Håndbogen opdateret 
Så er håndbogen opdateret. Den er primært blevet opdateret med følgende: 

• Timeberegningsgrundlaget for DK. Feriegodtgørelse kan ikke medtages, når man anvender 
1613 som årstimegrundlag. 

• Den danske revisionsproces inklusiv en tjekliste til danske partnere. 

Vi er desværre alt for klar over at det at læse håndbogen ikke altid har første prioritet. For 
indrømmet, det er jo ikke super spændende læsning. Men det er meget vigtig information. Og 
derfor kan det godt betale sig at I læser håndbogen og de relevante forordninger igennem, for at 
spare jer selv, os og revisorerne tid i forbindelse med revisionen. Håndbogen skal være en hjælp 
og et redskab for jer, så hvis i synes der mangler informationer, eller der er fælles 
regler/normer/procedurer i mener vi med fordel kunne skrive ind i håndbogen, så giv blot besked 
herom. 
 

Status for arbejdspakkerne 
Sker der overhovedet noget i projekt Rekreative Ruter? Hvis man sidder som lokal partner og ikke 
indgår i en af arbejdsgrupperne kan det være svært at få fornemmelsen af hvad der sker i 
projektet. Og der sker en helt masse! Rigtig meget arbejde foregår i de arbejdsgrupper der er 
nedsat for hver arbejdspakke. Alle regioner/fylker har repræsentanter i hver af arbejdsgrupperne, 
så hvis du ikke synes du ved nok om hvad der sker i arbejdsgruppen må du tage kontakt til din 
regionale repræsentant. Du kan også kigge i Arbejdspakkernes mapper på extra-nettet, her vil ofte 
ligge referater og præsentationer fra møder, samt andre arbejdsdokumenter som kan give et 
indtryk af hvad der arbejdes med. 

De ansvarlige for møderne 
er hver især ansvarlige for at 

uploade dagsorden, referat 
samt underskrifter fra mødet. 



 

 

 
AP1: Brugeranalysen. Ansvarlig: Mette Arleth, Region Nordjylland 
Der er ikke en egentlig arbejdsgruppe under AP1. Der er lavet en rapport som er en syntese af 
tilgængelig information om brugeradfærd og –præferencer indenfor aktiv turisme og mobil-
teknologi. Rapporten er primært baseret på danske analyser, og suppleres med svenske og norske 
analyser. Det er desuden besluttet at supplere rapporten med en online-undersøgelse af de 
virksomheder mange af projektets aktiviteter retter sig mod. Hvad er deres præferencer, og hvad 
skal der til for at de vil indgå i samarbejde med os om f.eks gateways. 
 
AP2: Gateways. Ansvarlig: Tommy Löfqvist, Region Halland 
Der arbejdes i alle regioner/fylker med at etablere gateways, og nogle er ganske tæt ved at være 
klar. Arbejdsgruppen har fundet frem til en definition af hvad en gateway er, denne kan findes på 
extranettet under AP2. Vi har fået udarbejdet nogle illustrationer (tegninger) som viser eksempler 
hvordan en gateway kan se ud. De ligger også på extranettet. Brug meget gerne dette materiale 
hvis i skal have møder med virksomheder og andre interessenter om etablering af gateways i jeres 
område. 
 
Under AP2 er den anden studietur nu gennemført. 14 deltagere var i Lake District (UK) hvor vi så 
en meget flot gateway, og hørte meget om områdets udfordringer i forhold til at få flere turister til at 
benytte bus, cykel og vandring som transportformer i stedet for bilen. Der var masser af inspiration 
og ideer at hente på denne tur, og det vil alt sammen fremgå af rejserapporten, som kommer til at 
ligge på extranettet. Næste studietur går til Bodensee midt i juni måned. 
 
AP3: Ruterne. Ansvarlig: Rune Svensson, Oslofjordens Friluftsråd (på vegne af Østfold 
Fylke) 
Hos mange norske partnere fylder arbejdet med AP3 det meste, da man her har fokus på at 
etablere nye ruter. Det ser ud til at dette arbejde skrider godt frem.  
 
Arbejdsgruppen for AP3 har flere vanskelige punkter på dagsordenen: Hvad er en kvalitets-
strækning? Er det en strækning som er særlig godt – og universelt – tilrettelagt, eller er den en 
strækning hvor der er helt særlige oplevelsesmæssige kvaliteter undervejs? Hvilke kvaliteter skal 
et fælles kvalitetssystem fokusere på? Og hvordan får man overbevist busselskaberne i vore tre 
lande om at det vil være en god ide at give passagererne mulighed for at tage cykler med bussen?  
 
AP4: Mobil infosystem. Ansvarlig: Nils-Arvid Andersson, Vellinge kommune 
Efter et stort arbejde med at opstille teknisk kravspecifikation og gennemføre et udbud for 
produktion af det mobile informationssystem kan arbejdsgruppen for AP4 snart puste ud og se 
resultater af deres anstrengelser. Det svenske firma Spiro har vundet opgaven, og det er besluttet 
at vores informationssystem skal udvikles ovenpå det eksisterende system Every Trail, se 
www.everytrail.com . I øjeblikket arbejdes der på at alle regioner/fylkers forskellige 
databaseløsninger kan integreres ubesværet, så vi kan benytte al den information vi allerede har. 
Det forventes at en test-version af systemet kan præsenteres på Midtvejskonferencen. 
 
AP5: Markedsføring. Ansvarlig: Søren Sørensen, Østdansk Turisme 
Vi har fået udarbejdet en ny version af projektets logo, hvor teksten under logoet er ændret til 
RekreativeRuter.eu . Formålet er naturligvis at lede folk hen til vore hjemmeside, som skal have en 
ny forside der kan fungere som landing-page for markedsføring af projektområdets Rekreative 
ruter og oplevelser. Logoet kan findes på extranettet. 
 



 

 

Som fælles event i 2011 foreslår arbejdsgruppen at perioden midt august til midt oktober kaldes 
Friluftsfestival. De fleste regioner/fylker/kommuner arrangerer større eller mindre events i denne 
periode, og de kan så markedsføres som en del af den overordnede Friluftsfestival. den AP-
ansvarlige udsender plan for markedsføring af dette, samt plan for journalistbesøg i de forskellige 
regioner/fylker. 
 
Vi har fået produceret roll ups og brochurer om projektet, de kan fås ved at henvende sig til Mette 
Arleth (danske partnere), Tommy Löfqvist (svenske partnere) eller Jan Albert Haagensen (norske 
partnere). Vi har desuden fået trykt logo på poser og drikkedunke (100 stk af hver til hver 
region/fylke) som i kan dele ud til events eller aktiviteter. Poser og drikkedunke bliver i øjeblikket 
sendt til de regionale koordinatorer. Henvend jer til dem hvis i har en arrangement hvor i gerne vil 
bruge materialet.  
 

Midtvejskonferencen 
I har alle modtaget invitation og foreløbigt program til Midtvejskonferencen. Der har været nogle 
problemer med tilmeldingen, da det første skema som blev sendt ud havde en fejl og derfor blev 
lukket. Der er blevet udsendt et nyt link til et nyt skema, og den nye deadline for tilmelding er 3. 
juni. Det er vigtigt at i melder jer til snarest, da det er ganske mange pladser på hotel mm som vi 
har forhåndsreserveret. 
 
Østfold Fylkeskommune og Oslofjordens Friluftsråd har sammensat et flot og spændende program 
for Midtvejskonferencen, men inspirerende oplægsholdere og kulturelle aktiviteter og udflugter. 
Snyd ikke dig selv for denne oplevelse! Midtvejskonferencen er desuden en af de få anledninger til 
at mødes med hele partnerskabet, og få en fornemmelse af hvor stort et projekt Rekreative Ruter 
faktisk er. Der vil blive givet mange vigtige informationer om projektets indhold og fremdrift. Alt i alt 
er det et ”must” at være med på Midtvejskonferencen i Halden 7.-8. september. 
 
Meld dig til på dette link: https://web.questback.com/ofk/4gfmpohclw/ 
  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mette Arleth   REGIONAL UDVIKLING 
Projektleder   Kontoret for Erhverv, Kompetence og Teknologi 
+45 96351325  Region Nordjylland 
mea@rn.dk   Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø www.rn.dk 


