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Gode friluftsdata på GeoFA 
Guide til hvordan du overordnet udarbejder gode facilitetsbeskrivelser 

Guide til indlæg af data/geometri 

1. Punkter indlægges så præcist som muligt – slå evt. luftfoto til, så du kan placeret punktet korrekt 

2. Ruter skal gerne snappes til GeoDanmark grunddata/vejmidter for at sikre, at ruterne visuelt følger 

eksisterende veje og stier. Indlægning af ruter sker derfor bedst gennem GIS – og ikke gennem 

Indtasteren på Udinaturen.dk. 

Se gerne disse videoer for flere tips og tricks – samt hands-on vejledning i indlægning af friluftsdata: 

• Skab friluftsdata med Qgis 

• Skab friluftsdata med ESRI-produkter 

• Tilknytning af billeder gennem Indtasteren på Udinaturen.dk samt gennem GeoFA-editor 

Find øvrigt vejledningsmateriale her: 

https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/geofa/vejledninger-til-geofa/ 

Guide til beskrivelse 

3. Neutralt sprogbrug – undgå malende beskrivelser som ”nyd en unik og særegen udsigt fra 

shelteret” og beskriv i stedet fx ” Shelter midt på havnen med udsigt over området og vandet.” (se 

eksempel nederst på siden). Maksimalt 1.000 tegn 

4. Brug meget gerne billeder. Vær kritisk og udvælg gerne enkelte og gode fotos (kvalitet frem for 

kvantitet), der understøtter teksten (f.eks. tilhørende facilitere, skiltning, særlige 

opmærksomhedspunkter på stedet) – og hvis muligt gerne inspirerende foto, der viser noget 

aktivitet på stedet. Vær opmærksom på, at billeder ligesom øvrige GeoFA-data er åbne og kan 

anvendes af enhver. Angiv derfor eventuelt kilde ved dit billede. Vær også opmærksom på behov 

for eventuelt samtykke, hvis der er personer med på billedet 

Særlig for beskrivelser af: 

Punkter og flader, (f.eks. shelters): 
1. Fokus på hvad tilbydes og hvad er 

særligt 
a. Særlige regler, f.eks. ved bålsteder 

eller overnatninger, f.eks. ”fri 
afbenyttelse i højst to nætter uden 
tilladelse”. 

b. Vigtig information, f.eks. 
”hundeskoven er indhegnet”. 

c. Særligt vedr. adgangsmuligheder, 
f.eks. ”der kan sejles til pladsen”. 

d. Særlige services, f.eks. ”her er der 
borde og bænke”. 

e. Vær opmærksom på, f.eks. ”husk 
at tage dit affald med dig igen”. 

2. Præcis og relevant information 

Angiv desuden gerne:  
• Kontakt/ansvarlig 

• Tilgængelighedsoplysninger 

• Åbningsperiode (fx hvis sæsonåben) 

• Døgnåben 

• Vandhane 

• Bemandet 

• Kræver betaling ved brug 

• Mulig at booke 

• Antal pladser (fx overnatningspladser i 
shelter) 

 

Ruter, f.eks. Hærvejen: 
Angiv gerne:  

• Afmærket/ikke-afmærket 

• Længde i km 

• Kontakt/ansvarlig 

• Tilgængelighedsoplysninger 

• Kræver betaling ved brug 

• Belægning 

• Sværhedsgrad 

• Certificering 

 

 

  

”Rønnerhavnen 

Shelter midt på havnen med udsigt over området og vandet. 

Shelteren er placeret midt på Rønnerhavnen og med mange gode faciliteter 

tilgængeligt. På havnen finder du sejlklub, roklub, kajakklub mm. Her er 

restaurant, stor flot legeplads og masser af liv. Lige syd for havnen finder du 

Palmestranden med ishus, volley- og håndboldbaner og mulighed for at 

slappe af under palmerne. Er du til mere ro, er der også en fin badestrand 

nord for Rønnerhavnen. Shelteren kan ikke bookes. Pladsen er forbeholdt 

gående og cyklende og du må overnatte højst to nætter.” 

https://vimeo.com/710688348/83186bf4bd
https://vimeo.com/710688182/866c6b1feb
https://vimeo.com/710733192/725175d9f6
https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/geofa/vejledninger-til-geofa/

