
Igangsætning af arbejdet med at skabe overblik over 
kommunens rekreative uderum 

Kort beskrivelse af formålet
med indsatsen

Formålet er at tilvejebringe og gøre opmærksom på allerede 
tilvejebragte sunde rammer for borgernes hverdag.

Dette med henblik på at lade fri luft og natur medvirke til 
øgning af såvel fysisk som mental sundhed og trivsel.

Hvor langt er vi kommet 
i forhold til de målbare
succeskriterier?

Vi har registreret vandre-, cykel og rideruter og andre 
friluftsdata i kommunens GIS-kort. Data udstilles via 
kommunens borgerportal Friluftskort og friluftsportalen 
www.udinaturen.dk. Udinaturen.dk er Danmarks digitale 
guide til oplevelser i naturen.

Hjørring kommune har været en væsentlig bidragsyder i 
forbindelse med modernisering af www.udinaturen.dk, der 
er blevet til i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, 
GeoDanmark, Miljøstyrelsen, en række kommuner, 
Friluftsrådet og Kommunernes Landsforening.

Vi har markedsført konkrete udflugtspunkter og ruter via 
Facebook.

Hvad vil vi arbejde videre med?

Arbejdet med at fremfinde og indarbejde friluftsdata i 
kommunens GIS-kort (og dermed borgerportalen Friluftskort 
og www.udinaturen) fortsættes. Markedsføring via 
Facebook fortsættes. 



Da Turistorganisationerne fortæller os, at borgeren og 
turisten ønsker ”papir i hånden” vil vi arbejde videre med 
idéen om et brochurehæfte over alle kommunens skove og 
parker og pladser med rekreativt islæt. Også de offentligt 
tilgængelige steder, der ikke ejes af kommunen, men f.eks. 
af Naturstyrelsen, Borgerforeningen, Menighedsrådet osv. 
Hæftet skal beskrive stedernes ”fortrin” og angive, hvor i det 
konkrete område, der forefindes træningsredskaber, borde-
bænkesæt, legeplads osv., og hvilken adresse, man skal 
indstille gps’en til for at komme derhen. Brochurehæftet 
tænkes tillige at skulle være tilgængeligt digitalt, således, at 
borgeren kan zoome ind på hæftets side med det konkrete 
bestemmelsessted for dagens tur i naturen – og evt. printe 
den ud.

Det fortsatte arbejde med indarbejdelse af data i gis-kortene 
er et rigtig godt grundlag for udarbejdelse af et hæfte. Der 
resterer et stort arbejde med stedernes beskrivelse, hvilket 
arbejde vil i stor udstrækning vil skulle foregå ved 
indsamling, strukturering og koordinering af allerede 
bestående viden i organisationen.
 


