
DET NYE OVERNATNINGSCENTER

HÆRVEJSCENTERET



SOM RINGE I VANDET – UDVIKLING AF

VONGE & KOLLEMORTEN

Hærvejscenteret:

 Der er ved Hærvejscenteret i Kollemorten opsat 6 små hytter. Hytterne er enkelt indrettet 

med 4 sengepladser i hver. 

 Hytterne anvendes af hærvejsvandrere, turister og andre overnattende gæster, som betaler 

kr. 80,- pr. person for en overnatning i hytterne. 

 Der er ligeledes mulighed for at overnatte i eget telt på pladsen. Så er prisen kr. 40,- pr. 

person.

 Der er ca. 600 overnattende gæster på årsbasis. Størstedelen om sommeren, men der er 

mulighed for overnatning hele året – efter aftale. 

 Der er indgået en samarbejdsaftale med Vejle Kommune, som beskriver, at 

Borgerforeningen står for vedligehold, opsyn og rengøring af hytterne.

 Overnattende gæster har mulighed for at anvende bade- omklædning og toiletfaciliteter i 

forbindelse med den nærliggende gymnastiksal. Derudover har gæsterne mulighed for at 

anvende et grov-køkken, samt en opholds-/Tv stue i en bygning, som ligger i tilknytning til 

pladsen.

 Bookingen foregår via telefon til en kontaktperson fra foreningen, som skriver bookingen i 

en kalender. Nøgleudleveringen fungerer ved at ”Hyttevagten” - en skiftende frivillig i 

foreningen, udleverer nøglen på pladsen, samtidigt med, at han tilser hytterne. 

 Markedsføring foregår mest efter ”mund-til-mund”, men pladsen er også nævnt på 

Pilgrimsvandrenes hjemmeside og på haervej.dk



Styrker:

 Pladsen ved Hærvejscenteret ligger midt på Hærvejen, som hvert år fører hundredevis af 
vandrere og cyklister forbi. 

 Pladsen ligger også på Marguerit-ruten, som er en turistrute for billister – hvilket kunne 
åbne muligheden for at udvide overnatningsmulighederne ved f.eks. at indføre 
overnatningspladser for autocampere. 

 I umiddelbar nærhed til pladsen ligger Kollemorten Krat, som med sin skønne natur er 
oplagt til cykel og gåture.  Derudover har vi Øster Nykirke, som er Danmarks højest 
beliggende kirke og en masse andre oversete seværdigheder som Margrethe-diget og Sct. 
Peders Helligkilde. 

 I cykelafstand fra pladsen har vi den skønne natur ved Tinnet Krat og hermed Skjern- og 
Gudenåens udspring, 8 km. Der er ligeledes mulighed for at nyde naturen omkring Rørbæk 
Sø, 10 km, hvor der også på timebasis kan lejes kanoer. Der vil der også være mulighed for 
at fiske i put and take og der kan lejes fiskeudstyr. Man kan også cykle til Jelling, 15 km, 
hvor man kan se Jellingestenene og ”Kongernes Jelling”. Derudover kan man cykle til 
Givskud Zoo, som kun ligger 6 km væk.

 Pladsen ligger også ideelt i forhold til småture i bil, hvor man i Billund, 25 km, finder både 
Lalandia og Legoland, ligesom man ved pladsens centrale beliggenhed også indenfor 25-30 
min kan være i hhv. Herning, Vejle eller Horsens. 

 Man har fra pladsen mulighed for indkøb ved Letkøb i Kollemorten, 400 meter. Ligesom 
der er mulighed for restaurantbesøg på Vonge Kro, 4½ km.

 På selve pladsen er der adgang til tv-stue, grovkøkken, toilet, bad, boldbaner og 
børnehavens legeplads.  

 De fleste af hytterne er indrettet med en lille overdækket terrasse, hvilket gæsterne er 
meget glade for.

 Der er et stærkt og godt samarbejde med Vejle kommune, som ejer området og stiller det 
vederlagsfrit til rådighed.



Udfordringer:

 Hytterne ved pladsen er generelt slidt. To af dem er udskiftningsklare og én trænger til 
omfattende renovering. Giver ikke en waou fornemmelse hos vandrene.

 Der er ingen muligheder for det stigende efterspørgsel på holdepladser for autocampere.

 ”Hyttevagterne” bliver i højsæsonen ringet op mange gange i løbet af dagen. Nogen dage 
allerede fra kl. 12. Giver udfordringer for både vandrere og hyttevagten.

 Der kan forekomme ”rod” i kalenderen, idet der er flere folk som tager imod bookinger.

 Gæsterne finder kontakt-telefonnumre forskellige steder på internettet. Nogle af dem er 
forældede.

 Der findes ikke på nuværende tidspunkt nogen ude aktiviteter for vandrerne.

 Udfordrende markedsføring, kommer ikke nok ud med budskabet.

Udviklingsområder:

 Nye hytter

 Etablering af holdepladser for autocampere og påfyld/tømnings muligheder med strøm.

 Bål/Grill hytte med tilhørende små aktiviteter til vandrerne, dette skal indrettes som et 
udendørs forsamlingshus, gerne med højttalere mv.

 Markedsførings strategi. (Hjemmeside, reklamefoldere, samarbejde med interesse 
organisationer, infotavler, nye store skilte ved indfaldsvejene osv.)

 Booking app eller hjemmeside, for gør bestilling mere tilgængelig for alle både vandrere og 
hyttevagten.

 Udlejning af cykler, så vandrene kan komme ud og se vores dejlige område. 

 Områderne er ikke opsat i prioriteret rækkefølge, idet vi mener, at det er en del af en 
samlet pakke. Vi vil herunder gennemgå tanker om hvert enkelt punkt. Der er vedhæftet 
en skitse, som er et udkast til en evt. ny indretning af pladsen



• Udendørs forsamlingshus

• Nye Hytter 4 stk.

• Små aktiviteter for besøgende, 

Volleyball osv.

• Cykel udlejning – kan 

alternativt være hos 

købmanden

• Autocampere holdeplads, 

med plads til 5 

autocampere, 

påfyldnings- og 

tømningsmuligheder. 

Plus strøm til 

autocampere.

• Info tavler omkring 

området og dets 

seværdigheder.

• Pladser til overnatning i 

telte.



UDENDØRS FORSAMLINGSHUS

8 kantet multihus, længde hus. Med 3 sider der 

lukket, 3 sider der halv lukket, og 2 helt åbne sider. 

Med røghætte. Grill i midten. 75 m2 

Huset kan bruges både som grill hytte, madpakkehus, 

teambuilding, undervisning og leg for børnehavebørn. 

Turister og lokalborgere kan sidde og nyde deres grill 

mad og den danske sommer uden at tænke på vejret. 

Fællesskab skaber gode minder.

Pris eks. Moms, levering:  kr. 103.500 kr. 

8 kantet bålhytte, med 4 halv lukket sider, og røghætte. Dette 

er en helt alm. Grill hytte.

Pris eks. Moms: 52,080 kr.

Ifølge tilbud fra Hylke savværk og Lille bjørn savværk.

Der skal trækkes strøm til multihus, så der kan laves 

undervisning, koncerter andet kulturelt og der skal være plads 

til de unge menneskers fællesskab. Pris 2100 kr. eks moms. 

Her er vores tanke og ønske, at skabe et område, der kan være til gavn for de turister der 

kommer fobi og ønsker at sidde og grille og hygge sig, med en god pølse og et godt glas vin, 

uden at skulle tænke over det danske vejr. Vi vægter højt, at man nyde naturen mens 

man sidder og spiser.

Derudover ønsker vi at skabe et sted for lokalområdetest indbyggere, unge som gamle, 

hvor man kan mødes og have en hyggelig aften, hvor man kan skabe nye venskaber og 

dyrke det gode fællesskab. 

Derudover ønsker vi at skabe et miljø der kan bruges for områdetest børneinstitutioner, 

hvor der kan læres om naturen på en sjov og anderledes måde.



HOBBIT HYTTER

Hobbit tønde samlet, med 2 senge på hver 

side. Terrasse og 2 stikkontakter. Dør ved 

terrasse og vindue i bagvæg. 

Pris ifølge tilbud inkl. moms og levering: 

35.200 kr. pr. stk. vi skal bruge 2 stk

I alt: 70.400 (eks. Moms: 56.320 kr.)

Hobbit Pod samlet, med 4 enkelt senge, Terrasse og 4 

stikkontakter. Dør ved terrasse og vindue i bagvæg. 

Pris ifølge tilbud inkl. moms og levering:

43700 kr. pr. stk. Vi skal bruge 2 stk

I alt: 87.400 ( Eks. Moms: 69.920 kr.) 

Kilde: DIHC

Der skal trækkes strøm til hver hytte. Pris: 4200 kr. eks. moms

Vi ønsker med disse hytter og skabe en oplevelse for vandrerne og besøgende der kommer forbi og 

gerne vil overnatte. Vores område er præget af en masse historie og myter, der skaber grobund for at 

tage på eventyr i området og derefter tage hjem i hytten og skabe en hyggelig stemning og i 

stearinlysets skær snakke om det man har oplevet. 

Det er vores forhåbning, at vores besøgende vil tage denne oplevelse med sig på turen, og derefter 

brede budskabet ud på deres vej, og det vil kunne skabe snak og viden om vores område, og lyst til at 

vide mere om området, og til sidst hive teltpælene op, og flytter til netop vores lokalområde.



SMÅ AKTIVITETER FOR DE BESØGENDE

Der forefindes volleyball bane på pladsen, denne vil under 

projektet blive renset op og der vil blive indkøbt nyt net og 

bolde, til banen. 

Derudover påtænker vi at skabe et legeområde ved det udendørs 

forsamlingshus, der vil kunne skabe hygge og fællesskab for både 

turister og lokalbefolkningen.

Der tænkes sjove spil som, DROPIN HOOD, PITCHING 

GAUCHO, KROLF, KÆMPE MIKADO.

Dette er små spil der skaber hygge og sjove grin, de fylder ikke 

meget, lette at komme i gang med, og kan spilles af alle aldre. 

Hygge skaber fællesskab.

Opstarts pris: 2999 kr. eks moms Ifølge vshop.dk og Happy

Games



AUTOCAMPER OVERNATNINGSPLADS

Der er større og større efterspørgsel efter muligheder for 

holdepladser for autocampere, da der ifølge flere og flere 

undersøgelser kommer flere der fortrækker denne form 

for ferie, da dette giver turisterne en større form for 

frihed til udforske området, uden at skulle være bundet 

til et bestemt sted. 

Da vi i området har en masse seværdigheder, der har en 

masse historie og mystik, vil det være spændende for os 

som Hærvejscenter at få disse turister til området, og 

derfor vil vi oprette 5 stk. overnatningspladser/

holdepladser til autocampere, og oprette fyldnings og 

tømnings muligheder, så vi skaber et imødekommende 

miljø for de overnattende turister. Der vil være strøm til 

alle 5 holde pladser.

Der vil blive etableret fast kørevej fra Hærvejen ned til 

området bag børnehaven, som det fremgår af oversigts 

plantegning. 

Forslag til løsning:

Se næste side



AUTOCAMPER OVERNATNINGS/HOLDEPLADS
Forslag til løsning:

Befæstelse vej:

Kørefast vej: 110 m X 3m bred vej      =  330 kvm

Standplads: 6m X 10 M                       =  240 kvm

Samlet:                                                 =  570 kvm

Ifølge tilbud  Dan Sand                        =  570 kvm X 125 kr eks. moms               I alt: = 71.250 kr.

Tømmeplads:

Nedgravning af vandledning Ø32 70 m

Nedgravning af tom-rør til evt. el Ø40 70 m = 13.000 kr.

VVS-Tilslutning, anslået =   5.000 kr.

Kloak:

Opskæring og fjernelse af asfalt i rende . Reetablering med ny asfaldt.

Nedgravning af 20 m Ø160 kloakrør.

Indboring i eksisterende brønd. = 35.000 kr.

Plads:

Betonbrønd med rustfri dæksel til overkørsel =   8.800 kr.

Skilt med stander =   1.800 kr.

Vandpost med 1/2 ” slange, ej drikkevand =   1.875 kr.

Støbt flade i beton, 3x4 m, med flersidet fald mod rist. 12 cm tykkelse.

Styrkeklasse så det kan holde til saltning om vinteren. = 12.000 kr.

Samlet pris for autocampere holdeplads = 148.725 kr. eks. moms.



INFO-TAVLER TIL TURISTINFORMATION & TELTPLADS

Vi ønsker at opsætte infotavler på pladsen, hvor man 

som turist kan søge information om området, så vi får 

turisterne helt ud i kanterne af vores dejlige område.

Dette ønskes både på dansk, tysk og engelsk.

Dette er noget der på sigt kan udvides både med app, 

digitale stander ved seværdighederne, QR koder med 

information og film om de forskellige seværdigheder.

Pris pr. infotavle 6.000kr. Eks. Moms

Vi skal bruge 2 stk. i alt: 12.000 kr.

Ifølge tilbud fra Lille Bjørn Savværk.

Der vil være muligheder for overnatning i telt ved 

siden af den kommende autocampere holdeplads. 

Der vil ikke være nødvendigt at oprette 

muligheder for denne overnatningsform, da der 

på nuværende græsareal er masse af muligheder. 

Der er også strøm ved pladsen.

Der er således mulighed for at overnatte direkte i 

naturen.



CYKELUDLEJNING

Som skrevet i vores indledning ligger vores 

område i cykelafstand til rigtig mange dejlige 

områder, lige fra sjove naturoplevelser til de lidt 

mere almindelige turistseværdigheder.

Vi mener, at alle der kommer til vores område, 

lige fra gående til kørende, skal have mulighed 

for at se disse, derfor ønsker vi at kunne udleje 

cykler til turisterne.

Det skal være nemt for turisterne at komme 

rundt i helt området.

Udlejning vil kunne foregå gennem den lokale 

købmand, så får vi også turisterne ned igennem 

vores købmand og skaber synergi den vej.

Pris for voksen cykel: 7000 kr. inkl. udstyr

Pris for Børne cykel:  4000 kr. inkl. udstyr

Tilbud ifølge Tørring cykler inkl. moms

Vi ønsker 4 stk. hver cykel

I alt: 44.000 kr. inkl. Moms

På cyklerne vil der kunne påmonteres holdere 

med turkort over netop vores område.

Alternativt henvises på sigt til app’s med 

kortmateriale.



HJEMMESIDE OG MARKEDSFØRING

Vi har kontakt med en lokal ildsjæl der gerne vil 

være med til at lave og producere hjemmeside, 

film om diverse seværdigheder, osv.

Han har en stor kontakt miljøet omkring 

autocampere og vil gerne være behjælpelige med 

at få budskabet spredt ud igennem deres grene.

Han vil også gerne være med til at se på hele 

booking delen, altså gøre den mere moderne med 

online booking og måske gøre hele 

nøgleudlevering mere digitalt og mindre 

ressourcetung.

Der arbejdes også på en nøgle model til hytterne, 

vi snakker her om nøglebokse eller kodelåse. Her 

vil vi ved bestilling kunne fremsende kode til 

døren eller nøglebokse, det vil sige at vi slipper 

for arbejdsgang hver gang der er en der skal 

have en hytte. 

(Pris pr. Hytte mellem 500 og 1000 kr. eks. 

Moms, alt efter model og funktioner.)

Der er kontakt til visitvejle om den fremtidige 

reklame model.

Der skal under forløbet arbejdes med 

markedsføring af området så vi får flere folk til 

at kende området og evt. vil flytte til området.

Der skal i Lokalråds sammenhæng laves en 

fælles it platform, i form af fælles layout osv.



PRISOVERSLAG PÅ NYT OVERNATNINGSCENTER

Arbejsdsløn Frivillige timer

 Multihus: inkl. levering =  103.500 kr. eks. Moms 26.487 kr. (55 timer) 10 timer

 Multihus Strøm Elektriker =     2.100 kr.   (5 timer)

 Hobbit Hytter: inkl. levering & samlet = 126.240 kr. eks. Moms 12 timer

 Hobbit hytter Strøm Elektriker =     4200 kr. (10 timer)

 Låse system til hytterne =     6.000 kr. eks. Moms 8 timer

 Små aktiviteter og volleyball bane rens =     2.999 kr. eks. Moms 10 timer

 Autocampere holdeplads = 129.825 kr. eks. Moms 18.900 kr. (45 timer) 40 timer

 Autocampere Elektriker =     2.100 kr.   (5 timer)

 Infotavler af rå træbrædder =   12.000 kr. eks. Moms 3 timer

 Cykeludlejning =   44.000 kr. eks. Moms 4 timer

 Branding (Hjemmeside osv.) =     5.000 kr. eks. Moms 40 timer

 Bord & Bænke sæt 8 stk. =   24.000 kr. eks. Moms 2  timer

 I alt for nyt overnatning på Hærvejen = 453.564 kr. eks. Moms 53.787 kr. (120 timer) 129 timer

Med venlig hilsen projekt 

gruppen under lokalrådet:

Søren Pedersen, Jørgen 

Mikkelsen, Rene Jespersgaard, 

Allan Jessen  og Jacob Lauritsen.


