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Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark
Mols Bjerge. Svenskerne var desværre forhindrede i at deltage.
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VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling
i Danmark.
Over tre dage 14.-16. maj var deltagere fra Danmark og
Norge samlet i Nationalpark Mols Bjerge for at udveksle
ideer og blive inspireret af arbejdet med naturformidling i
parken.
Der var masser af ting på programmet, og de tre dage
var tæt pakket med forskellige emner og ture. Blandt
andet gps-løb, publikumsjagt efter råbuk og formidling
under vand.
Deltagerne tog derfra med masser af ideer at arbejde
videre med, blandt andet Hege Eian fra Norge.
»Jeg hadde en flott tur, med mange nye opplevelser.
Vært veldig lærerik på mange måter. Fått mye inspirasjon
i forhold til aktiviteter jeg kan selv innføre på vårt senter
som starter opp 1. juni. Å lært masse om verneområder
i Danmark og Norge. Fått en god innsikt i VER-DI
prosjektet (Vi har ikke vært med fra start da vi er relativt
ny oppstartet). Høydepunkt var helt klart jakt, snorkeltur,
gps-rebus og bålhytten«.
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<<
gps-løb deltagerne
skulle ved hjælp
af en gps finde
forskellige
træskulpturer,
der forestillede
guder fra den
nordiske mytologi.
Ved hver post var
der en tavle med
informationer
om guden, som
skulle bruges til at
besvare en række
spørgsmål.

Naturformidling kan
foregå mange steder,
også i vandet, derfor
var det også en del af
studieturen. Desværre
var undervandsstien
ved Fuglsø Strand
endnu ikke åben.
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<<
Når man er
naturvejleder og
friluftsmenneske
kommer man
selvfølgelig
rundt på cykel.
Der var stillet
mountainbikes til
rådighed for alle
på kurset, så de
kunne cykle rundt
i Nationalpark
Mols Bjerge.
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Nye cykelruter i
Norge og Sverige
I både Norge og Sverige er der arbejdet med cykelruter som en
del af VER-DI. Cykelruterne skal give besøgende en ny måde at
opleve naturen i de beskyttede områder på, og samtidig kobler de
naturområderne sammen med resten af landet, så cyklister lettere kan
finde frem til og bruge områderne.

Cykelkort over Fegen
Et nyt cykelkort med cykelruter og informationer om overnatning og
seværdigheder er trykt. Kortet dækker hele Fegen, dele af Småland og det
vestlige Sverige.
Kortet viser frem for alt, hvad der er at se og lave i Fegenområdet, og ved at
binde cykelruterne sammen med vestkysten vil man forsøge at få turister fra
kysten ind til en todages tur eller mere i Fegen.
Der er lavet et kæmpe arbejde med at plotte attraktioner, overnatning og
spisemuligheder ind på kortet. Mange af de lokale forretningsdrivende i
området blev overraskede over, at de var med på kortet, men de reagerede
meget positivt og er begyndt at komme med forslag til forbedringer, hvis der
senere laves et nyoptryk af kortet.

>> Kortet kan ses på: http://www.visitfalkenberg.se/cykelkartan.pdf
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Det tager fem til seks timer at cykle hele turen om Fegensjön, og langs med
ruterne er der lagt POI’er (points of interest). Disse består af alt fra historiske
landmærker og naturområder til cafeer og gode overnatningssteder. Det kan
lade sig gøre at cykle hele Fegenturen på en dag, men med de forskellige
informationer, der er lagt ind undervejs, er der lagt op til, at besøgende tager
en overnatning.
Hos Fegen Inspiration Area er der mulighed for at låne en gps, så man
kan cykle ruten uden at være bekymret for at fare vild. Samtidig kan gpsenhederne udlånes til skoler og bruges som en del af undervisningen sammen
med geocaching.

@Gert-Ove Elled, gert-ove.elled@svenljunga.se

På cykel Trillemarka rundt
Trillemarken rundt er en cykelrute med en samlet længde på ca. 120
km, hvor du kan cykle rundt om hele Trillemarka, Norges største
skovreservat.

<< Langs ruten kan du

overnatte i unikke
stabbur (forrådshuse/
fadebure), hyggelige
gårdhuse, gamle seterhuse (hytter), hoteller
med historie og campingpladser. For den
kulturhistorisk interesserede kan naturoplevelser kombineres med
besøg i stavkirker,
kunstnerhjem eller
museumsbesøg.
Foto: Live Skinnes

Cykelruten giver mulighed for at cykle gennem jordbrugslandskab og
dybe skove og for at komme højt til fjelds. Nogle strækninger er bratte og
krævende, andre indbyder til rolig cykling og at nyde det gode liv. Der er
mulighed for afstikkere ind mod selve naturreservatet, og to steder kan man
cykle gennem selve reservatet.
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Cykelturen kan kombineres med vandreture i skovlandskab og ture til toppen
af fjeldet med flere flotte udsigtspunkter over Trillemarka. Andersnatten og
Madonnastatuen på Bjønneskortenatten er blandt de mest spektakulære ture.
Der er også mulighed for at sejle på innsjøen Soneren og fiske efter ørred i
Lågen. Der er mange hyggelige spisesteder langs ruten, flere af dem lægger
vægt på lokal mad.
Arbejdet med at tilrettelægge ruten
Cykelruten afmærkes med skilte efter ny national standard. Dette arbejde
gennemføres i løbet af juni. Ruten er koblet op på de nationale cykelruter fire
og fem. Der skal tages en række gode cykelbilleder, som kan benyttes til at
promovere cykelruten i mange forskellige kanaler men særligt på internettet.
VER-DI bidrager med at udarbejde en hjemmeside, som præsenterer
cykelruten med tilhørende aktiviteter og faciliteter. Cykelruten danner
udgangspunkt for at opdage Trillemarka på nye måder og turisten har
en mulighed for at planlægge turen i detaljer hjemmefra og stort set
sammensætte deres egen pakke. Cykelruten præsenteres som en del af det
øvrige tilbud i området på www.uvdal.no, www.visitnorefjell.no.

@Eli Reistad, Eli.Reistad@Sigdal.kommune.no

Landsbymøde om Skjern Å
Tirsdag d. 22. maj havde lokale fra landsbyerne omkring Skjern Å, sat
hinanden stævne i Dagmar bio i Sdr. Felding for at kigge nærmere på
det videre arbejde med at tiltrække turister til området.

<<
Der blev hilst
hjerteligt på
hinanden til
netværksmødet
i Sdr. Felding.
Mange af
deltagerne
havde mødtes
til tidligere
arrangementer
og arbejdet med
det decentrale
formidlingskoncept.
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Mødet var en inspirationsaften for deltagerne fra
landsbyerne til, hvordan de kunne arbejde videre med at
sætte deres landsbyer og Skjern Å på kortet for turister,
når der nu ikke var en nationalpark i udsigt.
Der var blandt andet præsentation af geocaching og
markedsføring på internettet. Deltagerne havde masser
af ideer og var meget interesserede i de forskellige
teknologier og mulighederne for at arbejde med dem,
men det var vigtigt for dem, at de kunne få hjælp og
vejledning i, hvordan man rent praktisk gjorde.
»Vi er ikke så mange ude i lokalsamfundene, så
forventningerne skal ikke være for høje, vi har brug for
hjælp fra folk, der arbejder med det dagligt,« forklarede
en af deltagerne.

Kalender
Maj
d. 30.-31.
Afslutningskonference i Sverige

Juli
d. 31.
VER-DI projektet
stopper

Derfor blev der også snakket om muligheden for at få
hjælp fra turistkontoret og måske bruge studerende til
at samle historier ind og hjælpe med at lægge dem på
nettet.
Der var stor tilslutning til at lave en workshop med
geocaching i VER-DI-regi, hvor landsbyerne kunne lave en
såkaldt multicache i samarbejde med hinanden, en slags
gps-skattejagt, som fører besøgende fra den ene by til
den anden.

læs mere om VER-DI
www.ver-di.eu

Nyhedsbrevet udgives af Region Midtjylland i samarbejde med VER-DI partnere:
Buskerud Fylkeskommune, Sigdal Kommune, Rollag Kommune, Nore og Uvdal Kommune og
Universitetet for miljø- og biovidenskab (UMB). Svenljunga Kommune, Gislaved Kommune og
Falkenberg Kommune. Syddjurs Kommune, Destination Djursland, Ringkøbing-Skjern Kommune,
Herning Kommune og Destination Ringkøbing Fjord. Projektet støttes af:

