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5 mio sætter gang i Gudenåen       
 

En tur på Gudenåen skal kunne tilbyde mere end frisk luft og 
fuglesang       
 
Med hjælp fra undervandskameraer, historiefortællinger på mobilen, udstillinger og nye stier vil 
Naturstyrelsen sammen med Ferskvandcentret AQUA i Silkeborg gøre Gudenåen til en lærerig 
oplevelse om åens historie og natur.  
Med en uddeling på 5,3 mio. kroner har Nordea-fonden skabt muligheden for et pilotprojekt for, 
hvordan man kan udvikle tilgængeligheden og formidlingen ved Danmarks største å på en moderne og 
effektiv måde.  
 
- 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, siger Ulla Björnsson, sekretariatschef i Nordea-fonden, der støtter 
aktiviteter, der fremmer gode liv. 
 
Projektet ”Oplev Gudenåen fra kilde til fjord” vil udvikle koncepter for publikumsvenlig å-formidling i 
udstillinger, i landskabet, på nettet og på mobilen og ad den vej skabe rum for både oplevelse og 
læring. Udviklingen vil primært være rettet mod Gudenå-dalen, men det er tanken, at koncepterne 
skal kunne bruges i andre af landets ådale.  
 
- Vi er meget taknemmelige for, at vi nu kan prøve en masse nye idéer af. Vi har et helt unikt sted og et 
unikt samarbejde om Gudenåen, hvor vi forhåbentlig kan komme på nye måder at formidle natur og 
kultur, så samfundet kan få mere glæde af de fælles værdier, siger skovrider Niels Juhl Bundgaard, 
Naturstyrelsen.  
 
Som en naturlig del af projektet skal borgerne langs åen inddrages i både udvikling og udrulning. 
Testpiloterne bliver borgerne i Skanderborg Kommune, hvor kommunens Grønne Råd bliver 
involveret. Også en Store Gudenå-dag med inddragelse af borgere, foreninger, virksomheder og 
institutioner langs åen indgår i projektet. 
En styregruppe er allerede på plads, og den går nu i gang med at organisere en følgegruppe med 
repræsentanter for en stribe interessenter. I begyndelsen af det nye år vil der ligge en plan klar for 
selve indsatsen. 
 
Fakta: 
Gudenåen er med sine 146 km Danmarks længste vandløb. Den løber gennem byerne Ry, Silkeborg, 
Bjerringbro, 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. 



 

 
Om projektledelsen:  
Naturstyrelsen er projektejer, modtager og administrator af uddelingen fra Nordea-fonden. Projektet 
vil blive drevet af en projektgruppe der afspejler bredden i ”Oplev Gudenåen fra kilde til fjord”. Heri 
sidder Naturstyrelsen ved projektleder Knud Erik Hesselbjerg, AQUA ved afdelingschef Erik 
Hofmeister og turismesamarbejdet visitgudenaa.com ved turistchef Marianne Purup fra Destination 
Skanderborg. Landskabsarkitekt Bendt Nielsen vil blive tilknyttet som projektkonsulent.  
 
Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Fonden støtter aktiviteter, der fremmer 
gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. I 2010 uddelte fonden midler for ca. 210 mio. kr. 
 
Yderligere oplysninger:   
 
Naturstyrelsen: Skovrider Niels Juhl Bundgård på tlf. 40 46 38 34 
Nordea-fonden: Kommunikationschef Tine Wickers tlf. 33 33 57 70 
 
 


