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Invitation til deltagelse i projekt "Stier og ruter i Haderslev Kommune"
Landdistriktsudvalget i Haderslev Kommune besluttede i februar 2021 at opstarte en kortlægning af stier og
ruter i landdistrikterne i Haderslev Kommune. I den sammenhæng har vi brug for nogle vandreglade lokale
borgere, der kan hjælpe os i mål med dette arbejde. Formålet er, at vi får kortlagt så mange stier som
muligt, så vi kan danne os et overblik over, hvad der er af muligheder for vandreture, korte som lange, i
Haderslev Kommune. Kortlægningen kan desuden danne grundlag for et muligt fremtidigt udviklingsarbejde i
forhold til stier og ruter i Haderslev Kommune.
Hvilke stier og ruter skal kortlægges:
Nogle ruter er allerede almindeligt kendte, og der er udarbejdet og offentligt gjort kort, som gør det muligt
at gøre brug af disse. Men der findes en del stier og ruter, som kun kendes og anvendes af den lokale
befolkning. Det er især disse ruter, vi ønsker at få kortlagt, og derfor har vi brug for hjælp fra den lokale
befolkning, der kender og bruger disse stier regelmæssigt.
Sådan kan du bidrage til projektet:
Du bidrager til projektet ved at downloade en app på din mobiltelefon, og registrerer den tur du kender og
bruger regelmæssigt, imens du går den. Til kortlægning af stier og ruter har vi valgt at gøre brug af app’en
”Ride with GPS”, der på en nem og enkel måde kan registrere den rute, du går. Du skal ikke oprette din egen
profil på app’en, men blot gøre brug af Haderslev Kommunes profil. De stier og ruter der registreres i
app’en, bliver offentligt tilgængelige for alle, der anvender app’en. Du finder en vejledning til brug af
app’en, samt information om brugernavn og log-in vedhæftet i denne mail. I denne vejledning står også en
række vigtige overvejelser i forhold til registreringen af stier og ruter i app’en. Vi anbefaler derfor, at du
læser den igennem, inden du går i gang. Har du udfordringer i forhold til brug af app’en, kan du kontakte os
på: landdistrikter@haderslev.dk .
Til at beskrive ruten og de muligheder der er, har vi udarbejdet et skema, du kan afkrydse, mens du går,
eller når du er kommet hjem. Skemaet skal du sende til: landdistrikter@haderslev.dk. Projektlederen vil
derefter sørge for, at den nødvendige information bliver forbundet til stien eller ruten i app’en.
Når du bevæger dig i naturen, er det vigtigt, at du overvejer, om stien eller ruten kan tænkes at ligge på
privat grund, og om brug af stien kan medføre klager fra ejeren. Du kan læse mere om, hvad man skal være
opmærksom på, når man færdes i naturen her: Regler i naturen (mst.dk)
Er du i tvivl så kontakt os på: landdistrikter@haderslev.dk .

Kontaktperson:
I hvert lokalområde håber vi at finde en kontaktperson, som vil hjælp med at skabe opmærksomhed omkring
projektet i dit lokalområde. Det kan du fx gøre ved regelmæssigt at lave et opslag på relevante lokale
informationssider fx facebook eller hjemmeside for at promovere projektet, så flere lokale borgere får
mulighed for at bidrage til kortlægningsarbejdet. Derudover vil vi regelmæssigt kontakte dig for at høre,
hvordan du tænker, det går med projektet i lokalområdet, samt høre dine overvejelse i forhold til de ruter,
der bliver registreret i dit lokalområde. Hvis du tænker, at der er interesse for at bidrage til kortlægningen i
dit lokalområde, så må du gerne tilkendegive jeres interesse, samt navn og kontaktoplysninger på en
kontaktperson ved at melde tilbage på landdistrikterne@haderslev.dk .
Hvis du har spørgsmål til projektet eller brugen af app’en, kan du kontakte os på
landdistrikterne@haderslev.dk
Venlig hilsen

Tina Albæk Munk
Kultur- og Fritidskonsulent
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