Samarbejdsaftale mellem kommuner langs Hærvejens cykel- og
vandreruter om udvikling af Hærvejen
Denne samarbejdsaftale omfatter et strategisk samarbejde mellem kommuner langs Hærvejens
cykel- og vandreruter om udvikling af Hærvejen.
Samarbejdet organiseres gennem foreningen Udvikling Hærvejen.

Samarbejdsaftalens formål
Hærvejen er den fælles fortælling, vi deler. I fællesskab kan vi løfte Hærvejen til at blive vandring
og cykling i national og international særklasse. Når alle Hærvejskommuner løfter med høj kvalitet
på deres del af ruten, skaber vi en fælles værdi, der giver stor værdi for borgere og brugere. Det vil
skabe grundlag for øget erhvervsudvikling langs og i tilknytning til Hærvejen, og det vil betyde et
kvalitetsløft i formidlingen af vores mange natur- og historieoplevelser langs ruten.
Hærvejen skal udvikles for:
✓ at udvikle en jysk vandre- og cykeldestination til internationale standarder.
✓ at synliggøre de unikke naturoplevelser og spændende fortællinger om Danmarks historie i en
international kontekst.
✓ at skabe interesse for vandring og cykling til gavn for lokal udvikling og menneskers sundhed
og livskvalitet.
✓ at skabe vækst i turisme, detailhandel og erhvervsliv til gavn for den lokale udvikling.
✓ at engagere lokalbefolkning, frivillige foreninger og private aktører langs Hærvejen i at
underbygge den gode oplevelse og skabe lokal stolthed omkring Hærvejens mange
fortællinger og muligheder.

Indhold og praktisk udmøntning
Der er 17 kommuner langs Hærvejens cykel- og vandreruter, hvoraf de 15 har en strækning af
væsentlig længde. Derfor er der taget udgangspunkt i, at de 15 kommuner har interesse i at
deltage i samarbejdet.
Indholdet af samarbejdsaftalen er, at kommunerne er indforstået med:
 at indgå i et samarbejde om udvikling af Hærvejen gennem foreningen Udvikling Hærvejen.


at udpege borgmester/rådmand og en politisk repræsentant til Repræsentantskabet for
foreningen Udvikling Hærvejen.



at bidrage med den aftalte økonomiske ramme for medlemsskab af foreningen og til
etablering af et fælles sekretariat for samarbejdet.



at finde kommunale repræsentanter til styregruppen og koordinationsgruppe under
foreningen Udvikling Hærvejen.



At være indstillet på at være aktivt deltagende i udvikling af Hærvejen under hensynstagen til
politiske beslutninger, lovgivning, kommunale forpligtelser og øvrige kommunale hensyn.

Samarbejdsaftalen udmøntes gennem organisering og sekretariat for foreningen Udvikling (se
diagram).

Økonomi
Fordelingen af økonomi til den fælles organisering med sekretariat er angivet herunder. Det er
denne finansieringsmodel, der benyttes med mindre medlemskommunerne beslutter noget andet.
Kommune
Grundbetaling
Variabel betaling
Sum pr. kommune
Hjørring
65.000
112.450
177.450
Rebild
65.000
53.530
118.530
Vejen
65.000
108.428
173.428
Frederikshavn
65.000
95.746
160.746
Mariagerfjord
65.000
99.776
164.776
Brønderslev
65.000
82.798
147.798
Jammerbugt
65.000
158.375
223.375
Ikast-Brande
65.000
49.260
114.260
Aalborg
65.000
192.377
257.377
Vejle
65.000
164.661
229.661
Vesthimmerland
65.000
129.154
194.154
Viborg
65.000
176.768
241.768
Aabenraa
65.000
123.484
188.484
Haderslev
65.000
101.232
166.232
Silkeborg
65.000
151.961
216.961

Samarbejdsaftalens ikrafttrædelse, løbetid og opsigelse
Samarbejdsaftalen træder i kraft ved det stiftende repræsentantskabsmøde og for den enkelte
kommune, når den er godkendt i kommunen og borgmesteren/rådmanden har underskrevet den.
Samarbejdsaftalen kan opsiges med 12 måneders varsel pr. førstkommende 31/12.

Underskrifter
Følgende kommuner tilslutter sig samarbejdsaftalen med underskrift:
Kommune

Borgmester

Hjørring

Arne Boelt

Rebild

Leon Sebbelin

Vejen

Egon Fræhr

Frederikshavn

Birgit Hansen

Mariagerfjord

Mogens Jespersen

Brønderslev

Mikael Klitgaard

Jammerbugt

Mogens Gade

Ikast-Brande

Ib Lauritsen

Aalborg

Thomas Kastrup-Larsen

Vejle

Jens Ejner Christensen

Vesthimmerland

Per Bach Laursen

Viborg

Ulrik Wilbek

Aabenraa

Thomas Andresen

Haderslev

Hans Peter Gejl

Silkeborg

Steen Vindum

Dato

Underskrift

Organisationsdiagram for foreningen Udvikling Hærvejen

Repræsentantskabet
Øverste ledelsesorgan
Fastlægger strategi
Sikrer kommunal forankring
15 borgmestre/rådmænd
(15 politiske suppleanter)

Bestyrelsen
Politisk forankring
Beslutningstagende
Sikrer godkendelser i
kommunerne
7 medlemmer i alt
4 borgmestre/rådmænd
3 repræsentanter for NST,
DKNT og Hærvejsrådet

Styregruppen
Dialogpartner til det politiske
niveau
Ledelsesansvar for
koordineringsgruppe
Sikrer kommunal behandling
15 faglige ledere (1 fra hver
Hærvejskommune)
15 kommunale repræsentanter

Koordineringsgruppen
Sikre tæt fagligt samarbejde og
én indgang til de kommunale
forvaltninger
Overblik over indsatser i
samarbejde med sekretariatet
1 faglig nøgleperson fra hver
Hærvejskommune (15)
1 rep. fra hver destination eller
kommunal turismeorg. (10)

Arbejdsgrupperne
Nedsættes ad hoc

Hærvejsrådet
Rådgivning og sparring med
eksterne, nationale aktører

Sekretariatet
Strategiudvikling
Projektudvikling/rådgivning/styring
Fondsdialog
Kommunikation / branding
Administration
Facilitering af organisation
3 medarbejdere, en med
lederfunktion

Fonde
Vandre- og
cykelorganisationer
Herberger langs Hærvejen
Turismeerhverv
Destinationsselskaber m.fl.
Dansk Kyst og Naturturisme
Landbrug og Fødevarer
Friluftsrådet
Naturstyrelsen
Naturfredningsforeningen
Museer
Vidensinstitutioner
…..

