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Hærvejen 
Gennem gode data i GeoFA 

Hærvejsappen trækker på data fra GeoFA - konkret vil følgende data vises I en radius af 2 kilometer fra 

Hærvejens vandre- og cykelrute: 

Punkter og flader 

• 1012: Toilet 

• 1022: Bålplads 

• 1122:  Cykelpumpestation/servicepost 

• 1132: Madpakkehus 

• 1172: Ladestation til elcykler 

• 1201: Borde-bænke 

• 1222: Vandpost 

• 1291: Holdeplads 

• 1351: Parkeringsplads 

• 3012: Shelter 

• 3031: Teltplads 

• 3071: Fri teltning 

• 3091: Bålhytte 

 

For at ovenstående GeoFA-data får samme kvalitet vil det være en fordel, hvis nedenstående overvejes ved 

indtastning af data: 

1) Brug meget gerne billeder.  

Vær opmærksom på at billederne, som øvrige 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 

2) Skriv i neutralt og præcist sprog 

3) Skriv gerne hvad der tilbydes ved området. Fx 

a. Særlige regler, fx ved bålsteder eller overnatninger, fx ”fri afbenyttelse i højst to nætter 

uden tilladelse”.  

b. Vigtig information, fx ”hundeskoven er indhegnet”.  

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

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

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

*Se i øvrigt vejledningen ”Gode friluftsdata på GeoFA” ift. generelle tips og tricks til gode facilitetsbeskrivelser 

Sprogversionering til engelsk/tysk 

Indtast på dansk. Vi er ved at finde en central løsning på maskinoversættelse af de indtastede data fra 

dansk til engelsk/tysk for visning på Hærvejens medier. Hvis I allerede har sprogversioner liggende på jeres 

data er I meget velkomne til at taste dem ind i Geofa. Vi har på Hærvejens hjemmeside også engelske og 

tyske sider, hvor data bliver tilgængelige. 

Find øvrige GeoFA-vejledninger her:  

https://www.geodanmark.dk/home/ 

vejledninger/geofa/vejledninger-til-geofa/

 

Med GeoFA ud og oplev Hærvejen– god fornøjelse 

https://www.haervej.dk/node/1037
https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/geofa/vejledninger-til-geofa/
https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/geofa/vejledninger-til-geofa/

