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Hæder til Hærvejen
På Region Midtjyllands årlige turismevækstkonference blev Destination Hærvejen
hædret med temaprisen ’Kommercialisering gennem værdikædesamarbejder’.
At 9 ud af 15 kommuner har valgt at prioritere et samarbejde med Hærvejen som turismeprodukt har
imponeret det Regionsrådet i Midtjylland.
Det var især produktudvikling, som kommer turismevirksomhederne til gavn samt det nye samarbejde
med Viborg Stift om etablering af et Pilgrimscenter i Viborg, der var medvirkende til at koordinator
Mette Fyhn, på vegne af VisitViborg, Ikast/Brande Kommune og Destination Hærvejen kunne gå på
scenen og modtage den flotte hæder.
I sin tale lagde 2. næstformand Anne V. Kristensen fra Region Midtjylland vægt på at en omsætning på
mere end 1,7 mio., det kommercielle samarbejde med Vagabond Tours og afholdte produktudviklingsworkshops for turisterhvervet har været en afgørende faktor. Men også det nye samarbejde mellem turismeorganisationer og Viborg Stift har vakt rådets opmærksomhed.
Et spændende samarbejde, hvor man tænker natur- og kulturhistorie sammen og skaber kommercielle
unikke produkter på baggrund af en rute gennem hele Jylland, som er i overensstemmelse med de
krav og ønsker gæster har til involverende oplevelser, var også noget af det Anne V. Kristensen bragte
frem i begrundelse for valget af Destination Hærvejen som vinder af prisen på de 25.000 kroner.
’Det er virkelig et cadeau til de kommuner og organisationer, samt tidligere projektmedarbejdere, som
har troet på at vi i Hærvejen har et ganske unikt produkt, som vi kan udvikle endnu mere på i fremtiden. Det giver også en tro på og en energi til at gøre endnu mere for at udvikle produkter og oplevelser på den 500 km lange Hærvej’, fortæller en glad prisvinder og koordinator Mette Wessel Fyhn.
Det kommercielle samarbejde med Vagabond Tours har været medvirkende til at mange vandrer i
2016 valgte at trække stikket ud og opleve et stykke Danmarkshistorie i fred og ro. Et af de lokale
overnatningssteder, Klosterpensionen, har gennem samarbejdet modtaget et stort antal gæster i den
forgangne sæson. Derfor glæder det indehaver Sven Henrik Brandstrup at Destination Hærvejen hædres med den fine pris:
’Jeg er både glad og stolt af at Destination Hærvejen har modtaget prisen. Med Hærvejssamarbejdet
har vi ramt en åre der kan bruges til både vandring og cykling. De services vi tilbyder i form af transport af bagage og formidling af området oplever vi, er en stor glæde for gæsterne. Personligt tror jeg
at naturturisme og aktiv ferie har et kæmpe uudnyttet potentiale og med Hærvejssamarbejdet er vi
godt på vej. Vi har oplevet en stigning af gæster fra Vagabond Tours fra 100 i 2015 til 300 i 2016 og
allerede nu er der stor efterspørgsel til 2017. Det gode basisprodukt med et godt morgenmåltid og
den lokale viden om Hærvejen gør at gæsterne kommer igen og at de anbefaler turen og området til
venner og bekendte. Så må vi ikke glemme at det arbejde der er lagt i Hærvejssamarbejdet spreder sig

til andre lokaliteter langs Hærvejen. Her i Viborg har den gamle bydel med Viborg Domkirke, Skovgaard Museet og de gode spisesteder imponeret gæsterne. Prisen er et skulderklap og det giver en
gejst til at fortsætte værdikædesamarbejdet. Jeg ser virkelig et stort potentiale i at udvikle de oplevelser, som giver gæsterne en fornemmelse af at de kommer ind i sjælen på de steder de besøger og den
afvekslende natur og kultur de oplever på Hærvejen,’ Slutter Sven Henrik Brandstrup.
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