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Stor tilslutning til GudenåKonference i Silkeborg 
 
Med 200 tilmeldte kan arrangørerne melde fuldt hus til GudenåKonferencen 2013 på 
Papirfabrikken i Silkeborg. De mange Gudenå-engagerede mødes for at sætte skub i 
udvikling og samarbejde i Gudenå-området til gavn for både beboere og turister.  
 
GudenåKonferencen sætter fokus på udviklingen af Gudenå-området fra stier til 
markedsføring. Deltagerne præsenteres for de nyeste projekter, der er sat i gang for at 
skabe rammerne for gode oplevelser i Gudenåens natur- og kulturlandskab. Og alle 
deltagere får mulighed for selv at engagere sig i aktiviteter omkring naturbeskyttelse og 
-benyttelse, kultur og turisme.  
 
Både biologer og turistchefer deltager 
Deltagerlisten til konferencen er lige så varieret som emnerne. Konferencens værter, 
OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen kan se frem til at mødes med 
lystfiskere, byrådspolitikere, medarbejdere fra region og stat, frivillige, naturvejledere, 
udviklingskonsulenter, LAG-koordinatorer, museumsinspektører, campingpladsejere, 
bibliotekarer, eventkoordinatorer, biologer, ornitologer, turistchefer og mange flere 
Gudenå-interesserede.  
 
Helikopterperspektiv på Gudenåen  
Inspirerende oplægsholdere vil dagen igennem give helikopterperspektiver på 
Gudenåen som internationalt rejsemål, vækstgenerator og unikt naturområde.   
 
Under den udfordrende overskrift: ”Kan Gudenåen ses fra udlandet?” giver Lars 
Ramme Nielsen fra VisitDenmark i Hamborg sit bud på, hvordan Gudenåen kan 
tiltrække flere internationale turister.  
 
Anna Porse Nielsen, der er direktør i rådgivningsfirmaet Manto og medlem af 
regeringens Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi, inspirerer til, hvordan man 
kan tænke natur, forretningsudvikling og turisme sammen.  
 
Og Rico Boye Jensen fra Naturturisme I/S fortæller om de erfaringer, man har gjort sig 
i Det Sydfynske Øhav med at gøre området mere attraktivt for turister og lokale 
beboere.  
 
 
Konferencens værter er: 
VisitGudenaa er foreningen af turismeorganisationer langs Gudenåen, der pt. driver 
projektet Gudenåen – en strøm af oplevelser, der skal øge mersalg og omsætning i 
Gudenå-kommunerne. www.visitgudenaa.com 
Kontakt: Projektleder Gunhild Øeby Nielsen, 46 98 51 82, gunhild@visitgudenaa.com 
 
OplevGudenaa er et samarbejdsprojekt, der udvikler faciliteter, stier og formidling af 
naturoplevelser langs Gudenåen. www.naturstyrelsen.dk - søg på OplevGudenaa. 
Kontakt: Projektleder Knud Erik Hesselbjerg, 72 54 39 54, knehe@nst.dk 
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Gudenåkomitéen er kommunernes samarbejde om vandmiljø og sejlads samt 
initiativtager til en fælles Gudenå Helhedsplan for bæredygtig udvikling langs 
Gudenåen. www.gudenaakomiteen.dk 
Kontakt: Projektleder Anni Nørskov Mørch, 23 48 05 32, anmo@favrskov.dk 
 
Man kan læse mere om konferencen på Gudenåkomitéens hjemmeside her. 
Konferencens program kan læses her. 

 
Pressen er meget velkommen til konferencen. 
Pressekontaktperson på selve dagen er Maibritt Langfeldt Sørensen, koordinator 
for Gudenåkomiteen, 51 44 49 43, mbso@favrskov.dk 
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