10 års jubilæumskonference for de nationale cykelruter

Afholdt på Scandic Hotel Bygholm Park,
Schüttesvej 6, 8700 Horsens den 24. november 2003

Program
Velkomst og offentliggørelse af Miljøministeriets rutestrategiplan
9.00 – 9.05
Velkomst og praktiske oplysninger ved Jens E. Pedersen, Vej- og Byplanforeningen.
9.05 – 9.30
Strategiplan for fremtidige cykel, vandre- og rideruter af national betydning i Danmark..
Miljøminister Hans Christian Schmidt. (Rapporten uddeltes. Findes nu på www.sns.dk).
Planlægning, vedligeholdelse og markedsføring af nationale cykelruter
9.40 – 10.00
Amtsrådsforeningens erfaringer med udvikling og vedligeholdelse af de nationale cykelruter
gennem 10 år samt synspunkter på fremtiden. Poul Weber, Fyns Amt og Amtsrådsforeningens
Miljø- og trafikudvalg
10.00 – 10.30
National Cycle Routes in UK. John Grimshaw, Director of Sustrans
10.30 – 11.00
National Cycle Routes in Switzerland. Martin Utiger, Veloland Schweiz
11.00 – 11.20
De nationale cykelruter som turistprodukt og fremtidige visioner herfor. Anders Sørensen.
Projektleder Dansk Cykelturisme (Aktiv Ferie Alliancen).
Brugersynspunkter
11.30 – 11.40
Cyklisters forventninger til de nationale cykelruter. Nanna Salicath, Dansk Cyklist Forbund.
11.50 – 12.00
Skiltning – et vigtigt værktøj – teori og praksis. Jens Erik Larsen. De Frie Fugle.
12.00 – 12.20
Debat.
Flere visioner og planer for fremtiden
13.30 – 14.00
Super-cykel-portal m.v. på Bornholm. Niels Feerup. Destination Bornholm.
14.00 – 14.20
Trafikantservice for cyklister – www-hotlineservice-ruteplanner. Jørgen Valentiner
Vejdirektoratet og Peter Rald, Kraks Forlag.
14.40 – 14.50
Udvikling af nye værktøjer til evaluering af cykelruter ved Simon Wrisberg. De Frie Fugle.
14.50 – 15.20
København – Berlin ruten og EuroVelo projektet. Direktør Glen Polano Østdansk Turisme
og Jens Erik Larsen, De Frie Fugle .
15.20 – 15.50
Afsluttende debat.
Mødeleder: Jens E. Pedersen, formand for Vej- og Byplanforeningen
Arrangører: Skov- og Naturstyrelsen, Dansk Ingeniørforenings Vej- og Byplanforening og
Friluftsrådet med bidrag fra Danmarks Turistråd (Aktiv Ferie Alliancen), Amterne i Danmark
og Vejdirektoratet.
Konsulent: Jens Erik Larsen, Idéværkstedet De Frie Fugle.
Udstillere: Sø-Lund Design Aps. og TTS A/S.
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Miljøminister Hans Chr. Schmidt ved 10 års jubilæumskonferencen
for de nationale cykelruter 1993-2003

Velkommen til jubilæumskonferencen for de nationale cykelruter. Jeg er glad for at se det store
fremmøde.
Bynær natur
Det er en vigtig opgave at forbedre mulighederne for at komme ud i naturen. Et vigtigt tilskud
til vores livskvalitet.
Jeg kan her pege på mine egne erfaringer fra min tid som skolelærer og min erfaring med
naturundervisningens betydning for skolebørn, livskvalitet, nysgerrighed, egen læring mv.
Regeringen arbejder på at skabe mere natur omkring byerne, så det er let at komme i kontakt
med naturen. Der arbejdes med naturprojekter og skovrejsning nær ved byerne overalt i landet.
Det er faktisk en af danskernes kæreste fritidsbeskæftigelser at gå og cykle sig en tur. Omkring
150 millioner besøg i naturen bliver det til om året.
I 1990’erne foretog Forskningscentret for Skov & Landskab store undersøgelser af befolkningens brug af naturen.
Mange mennesker blev spurgt om, hvad der efter deres opfattelse var det vigtigste, der kunne
gøres for at få bedre naturoplevelser.
Skove og let tilgængelige naturområder nær ved byerne var topscorer. Dernæst kom stier. Flere
stier - sammenhængende stinet.
Og det er vel egentlig ganske naturligt. Når man går en tur, vil man selvfølgelig gerne tilbage til
udgangspunktet – men helst uden at komme den samme vej tilbage.
4/5 af os bor i byer. Derfor skal vi gøre det nemmere at komme ud og opleve naturen omkring
byerne.
10 års jubilæum
For et lille år siden afleverede Idéværkstedet ”De frie Fugle” et første forslag til en ”Strategiplan
for cykel-, vandre og rideruter af national og regional betydning” til Miljøministeriet.
Her foreslog man, at fejre det nationale cykelrutenets 10 års jubilæum med en konference.
Det er den, vi har indkaldt til i dag, og jeg vil gerne sige tak til ”De Frie Fugle” for det store
arbejde og til Friluftsrådet, Danmarks Turistråd, Ingeniørforeningen, amterne og
Vejdirektoratet for bistand til udarbejdelse af Strategiplanen og afholdelse af dagens konference.
Rapporten er et resultat af utroligt mange input fra brugere, fra natur- og friluftsorganisationer
og fra offentlige myndigheder.
Den gennemgår de mange initiativer, som bliver taget rundt omkring i Danmark for at fremme
cykel-, vandre- og rideruter af national og regional betydning.
Den giver et godt indtryk af, hvad der rører sig.
Og så indeholder den – og det er nok det vigtigste – en masse idéer og gode råd om, hvordan vi
kan komme videre med de mange planer.

DE NATIONALE CYKELRUTER

3

10 års arbejde med Nationale Cykelruter
For et par uger siden offentliggjorde jeg 18 initiativer om ”Fremtidens Grønne Hovedstad.”
Der har været diskussion om at vi ikke kan flytte penge rundt for at lave miljøinitiativer andre
steder i landet. Vi må ikke lade os stoppe af beslutningsudygtighed - København trænger og så
gør vi selvfølgelig en indsats.
Her kunne jeg fortælle, at den første grønne plan for Hovedstaden faktisk blev udarbejdet af
Ingeniørforeningen allerede i 1928.
I 30’erne var man meget opmærksom på friluftslivets betydning for folkesundheden; og i 1940
vedtog man en særlig lov om stier omkring København.
En del af formålet var ganske vist at sætte beskæftigelses-arbejder i gang, så man undgik
tvangsudskrivelse af danske arbejdere til Tyskland. Men der blev lavet stier; - og i 1980érne blev
der faktisk igen lavet stier i Hovedstaden som beskæftigelsesarbejder.
Der blev skabt mange nye stier rundt om i landet. Men mange steder hang de ikke sammen.
Det bad Skov- og Naturstyrelsen ”De Frie Fugle” om at se på, tilbage i 1987-88.
Resultatet var en rapport, der helt uforpligtende blev kaldt ”Amternes Stiplaner”. Heri blev det
foreslået, at de amtslige cykelruter blev koblet sammen i et nationalt cykelrutenet.
Og der skete det glædelige, at både amterne og Trafikministeriet syntes, at det var en rigtig god
ide !
Det førte derfor til, at der i 1993 blev etableret et nationalt cykelrutenet.
Visionerne for fremtiden
Den nye rapport, gør status over udviklingen siden da og kommer med nye visioner om bl.a.
ruter for vandrere og ryttere.
Det ville være dejligt, hvis de mange idéer forslag kan sætte lige så meget i gang som initiativet i
1988 !
Og det tror jeg, de kan. For regeringen arbejder målrettet med samarbejde og lokal forankring –
som er helt afgørende for en vellykket naturpolitik og holdbare løsninger.
Der er en almindelig erkendelse af, at cykling, vandring og ridning er afgørende for vores sundhed, for vores forståelse af naturen og vores glæde ved det danske landskab.
Samarbejde og partnerskab er nøgleord og Miljøministeriet rækker hånden frem til begge dele.
Naturbeskyttelsesloven
Lige nu arbejder vi på højtryk med ændringer af Naturbeskyttelsesloven.
Høringen over regeringens forslag er netop overstået, og jeg regner med snart at lægge et forslag
frem i Folketinget.
Ændringerne skal dels sætte os i stand til at gennemføre EU's naturdirektiver fuldt ud; - og det
er omfattende! og dels gennemføre den aftale om adgang til naturen, som jeg indgik med
Landboforeningerne, Friluftsrådet, Dansk Skovforening, Danmarks Naturfrednings-forening og
Dansk Familielandbrug for et år siden.
Et vigtigt element heri er muligheden for hindre nedlæggelse af markveje og stier i det åbne
land, som er så vigtige for adgangen til vore naturområder. Der kommer også regler om nedlæggelse af veje og stier, der giver adgang til skoves vejsystem.
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Nogen siger det skulle være sket for mange år siden – men nu sker det altså!
Et andet element er, at muligheden for færdsel til fods og på cykel på veje og stier i det åbne
land og i skove udvides. Der må dog kun cykles på stier, hvis de fremtræder som egnet hertil
(for almindelige cykler!).
Et tredje element som er vigtigt i denne sammenhæng er, at det har været lidt uklart, om man
må ride på private veje og stier i det åbne land.
Her bliver det nu præciseret, at det er tilladt, medmindre ejeren har skiltet mod ridning. Amtet
kan i særlige situationer tilsidesætte forbud mod ridning på private, gennemgående fællesveje.
Der kommer tilsvarende regler for private fællesveje, der løber gennem private skove; og endelig
bliver der bedre muligheder for at ride i havstokken.
Miljøministerietsarealer
Som én af landets allerstørste jordejere, har Miljøministeriet naturligvis en særlig forpligtelse
overfor offentligheden.
Naturoplevelser og friluftsliv har derfor høj prioritet i de områder, vi administrerer: 200.000 ha
skove og andre naturområder ud over hele landet.
2 milliarder kvadratmeter af Danmark, der får 75-100 millioner besøg hvert år; - mere end
halvdelen af alle naturbesøg.
Vi har allerede mere end 10.000 km afmærkede cykle-, vandre- og rideruter.
Og vi har et aktivt samarbejde rundt om i landet om at få etableret flere. F.eks. har vi flere steder overladt det til rideklubber at udpege ridestier og hjulpet med til at lave dem.
Men I må meget gerne hjælpe mig med at etablere flere. Vi stiller meget gerne jord til rådighed
og – hvis der er mulighed for det – også gerne andre faciliteter.
Konkret opfølgning
Fra Miljøministeriets side har vi allerede skelet til de idéer og overvejelser, der er i strategiplanen. Det har blandt andet resulteret i støtte til to projekter, som jeg kort vil omtale: Møn rundt
og hærvejen til hest.
1. Cykel- og vandrerute på Møn

Møns Kommune har længe haft en ide om at lave en samlet rute øen rundt. Enhver ved, at Møn
er fyldt med spændende naturområder og kulturhistoriske minder: Fra Møns Klint, Liselund og
Ulfshale Skov til Stege byport og kirkerne med deres kalkmalerier.
Det var derfor oplagt – da kommunen bad os - at støtte ved at stille ministeriets arealer til
rådighed; - og vi lagde vægt på, at det var kommunen, der selv havde førertrøjen på.
Resultatet er, at der nu er kommet en afmærket sti for cyklister og gående rundt om øen – med
overnatningspladser og en omfattende turbeskrivelse, til de besøgende.
Og kommunen og ministeriet arbejder fortsat på at udvide tilbuddene med flere stiforløb og
overnatningspladser.
Alt det skal jo også bringes til at spille sammen med de aktiviteter, der nu går i gang i pilotprojektet for Høje Møn som nationalpark.
Nu er der 5 pilotprojekter for nationalparker. Også andre steder tager vi initiativer, f.eks. med
statens overtagelse af Magisterkogen, hvor området gøres mere åbent for befolkningen
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2. Hærvejen til hest
I dag kører vi ad motorveje, når vi skal køre langt.
Middelalderens ”motorvej” i Jylland var Hærvejen. Her vandrede man på pilgrimsrejse, drev
stude til Nordtyskland, eller red på hest, når man var i hæren eller havde råd til en hest.
I begyndelsen af 1990’erne støttede Miljøministeriet et initiativ fra Hærvejens 5 amter med at
etablere cykel- og vandreruter langs det gamle hærvejsstrøg. Også ved at stille arealer til rådighed.
Fra ridefolket har der gennem flere år været rejst ønske om at tilsvarende ruter. Her er opgaven
ikke så meget at lægge selve rideruterne ud, men at få etableret de fornødne faciliteter, - folde,
vandingssteder og så videre.
Skov- og Naturstyrelsen har arbejdet på at samle de mange kræfter, og der er nu formuleret et
spændende oplæg. Friluftsrådet støtter med et væsentligt økonomisk bidrag.
Så nu er vi der, hvor samarbejdspartnerne skal have lagt projektet fast i detaljer – og i gang med
at realisere det.
Strategiplanen fra ”De Frie Fugle” lægger er et godt grundlag for at komme videre med de
regionale og nationale stisystemer – for gående, cyklende og ridende.
Nu må de mange parter finde sammen – myndigheder og brugere - og tage de nødvendige,
konkrete initiativer. Nogle af initiativerne kan sættes hurtigt i gang. I løbet af et års tid eller to.
Andre vil det tage nogen tid at realisere.
Nogle af idéerne bliver måske aldrig gennemført. Fordi der bliver fundet bedre løsninger eller
måske fordi man ender med at prioritere anderledes, end rapporten lægger op til.
Der er idéer til ganske store investeringer, og der skal naturligvis prioriteres, som på alle andre
områder.
Det afgørende er, at alle interessenter går med ind i arbejdet – både myndigheder og de mange
brugere. Det er den måde, vi får idéerne til at blive til noget. I samarbejde, - som mine to
eksempler viser.
Jeg opfordrer til at se rapporten som en invitation til borgere, foreninger og myndigheder om
at være med.
Realiseringen af nogle af de mange gode idéer i rapporten vil give et mærkbart bidrag til, at det
bliver lettere at komme ud i naturen og bevæge sig rundt i den.
Det vil give flere gode naturoplevelser til flere, og jeg ser
frem til samarbejdet om at virkeliggøre dem.
Samarbejde mv. medfører gode resultater. Det bliver selvfølgelig til gavn for os selv, men især for vore efterkommere, for naturen osv.
Jeg ønsker jer alle en god konference.
Tak for opmærksomheden.
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Mere vind til cykeloplevelser
af Poul Weber, repræsentant for Amtsrådsforeningen

Tak fordi jeg er inviteret til at tale på vegne af de danske amter. Til daglig er jeg udvalgsformand for Trafik- og Miljøudvalget i Fyns Amt. Men i dag optræder jeg fordi jeg også sidder i
Amtsrådsforeningens Trafik- og Miljøudvalg. Jeg må jo nok indrømme, at det ikke er så ofte vi
diskuterer cykelruter. Derfor må I bære over med mig, hvis der er nogle amter, der ikke helt
føler sig repræsenteret ved det jeg siger.
Mit indlæg vil blive delt op i følgende hovedafsnit: Cykelruternes fødsel hvor jeg vil omtale de
oprindelige formål med at etablere et cykelrutenet, baggrunden herfor og de erfaringer, der var
gjort forud for at det samlede rutenet blev etableret. Herefter vil jeg sige noget om ruternes
etablering og status, herunder vedligeholdelse, nye ruter – ruter med navne, internationale
ruter, forbedringer, cykelrutekort, brugen af ruterne og lidt om den første markedsføring. Så
har jeg tænkt mig at sige lidt om de fynske erfaringer med samarbejde med turisterhvervet. Til
sidst vil jeg komme ind på fremtiden, herunder mål, vækstpotentiale og ønsker til yderligere
forbedringer.
Konferencen handler om de nationale cykelruter, men jeg vil generelt ikke skelne mellem nationale og regionale cykelruter, fordi de i praksis i amterne bliver behandlet ens. Vi taler om cykelruter.
Til grund for en del af det jeg kommer ind på er der indhentet oplysninger fra de andre amter.
Formål med cykelruternes etablering
Cykelruterne i Danmark er blevet en rigtig god succes. Men hvad var nu formålet den gang
med at etablere et sammenhængende cykelrutenet. Lad mig nævne de formål, vi i Fyns Amt
lagde til grund
• at få flere turister
• at få turismen spredt ud og gavne bredt i lokalsamfundet
• at lette adgangen til naturoplevelser
• at støtte den lette turisme
• at skabe et produkt og etablere et netværkssamarbejde mellem turisterhvervet og amtet
omkring udvikling og markedsføring af temaet cykelturisme
Baggrund
Hvad var det for en baggrund, vi gik ud fra? Vel over hele landet var der på dette tidspunkt
store forventninger til turisterhvervets vækst, og i mange dele af landet – og også på Fyn – var
man i brede kredse enige om en væsentlig del af denne vækst ville være baseret på frilufts-/og
naturoplevelse. Derfor opstod behovet for at etablere et cykelrutenet netop på denne tid.
Mange amter havde allerede fra 1980ernes første regionplaner beskæftiget sig med rekreative
stiruter og derfor var problemstillingen som sådan ikke ny.

DE NATIONALE CYKELRUTER

7

Tidligere erfaringer
Som med mange andre nye ting, der udvikles, var der også på dette område et amt, der var
foran. Det var naturligt nok Bornholms Amt – naturligt, fordi turismen betyder så meget for
hele det bornholmske samfund. Derfor etablerede Bornholms Amt cykelruter allerede nogle år
inden vi andre for alvor tog fat i 1992. På Bornholm blev cykelruterne straks fra starten en stor
succes. På Fyn havde vi forud for etableringen af det samlede cykelrutenet, i samarbejde med
kommunerne på Ærø etableret et cykelrutenet øen rundt – også her var der straks fra starten
meget stor begejstring både for ruterne og for de tilhørende cykelrutekort, der blev udgivet.
Ruternes etablering – status
Derfor var det ikke ukendt, det vi skulle i gang med, og det var da også så vidt jeg har kunnet
vurdere inden for imponerende kort tid, at vi fik skiltet de nationale og mange steder også
regionale cykelruter. Hele rutenettet blev dog ikke etableret straks. Bornholm havde alle deres
ruter på plads i 1993, mens nogle af de store amter som Nordjylland og Ringkøbing ikke havde
så stor del af rutenettet på plads dengang. Her er der siden sket en væsentlig udbygning. I flere
amter er ruterne omlagt på kortere eller længere strækninger for at give bedre ruteforløb.
Amterne var fælles om at etablere de nationale cykelruter. Der blev holdt nogle fællesmøder om
hvordan ruterne skulle skrues sammen, og der var endda et fælles layout på cykelrutekortet de
første år. De nationale cykelruter blev etableret i 1992/1993 og blev indviet ved fælles indvielse i
Odense i 1993.
Vedligeholdelse
I næsten alle amter kører vedligeholdelse af skiltningen efter faste rutiner og volder ikke det
store besvær. Altså mener jeg, at jeg kan konkludere at afmærkningen og skiltningen er i orden.
Nye ruter – ruter med navne
Limfjordsruten er den eneste nytilkomne nationale cykelrute siden etableringen. Nordjylland,
Viborg og Ringkøbing amter har tilsammen skiltet 610 km ny cykelrute omkring Limfjorden,
som har fået rutenummeret 12. Men denne nummerering af ruterne har jo vist sig kun at have
betydning for planlæggerne – brugerne husker ikke numre, men derimod navne.
Limfjordsruten kan vi alle straks se for os som en tur i smuk og varieret natur, mens rutenummeret ingenting siger.
Et andet navn er Fjordstien, der er på vej. Det er en 375 km lang cykel- og vandresti rundt om
Roskilde Fjord og Isefjord. Ruten løber til dels i eget tracé. Fjordstien forventes at blive et stort
plus for de mange mennesker i Hovedstadsområdet.
Det klassiske eksempel på en rute med navn er Hærvejs-ruten, som var den første rute herhjemme, der skilte sig ud med eget navn. Oven i købet et historisk navn, som de fleste kendte i
forvejen. I alle årene har der været et godt samarbejde amterne imellem om skiltning og markedsføring af Hærvejs-ruten.
Østersøruten er endnu et eksempel på mange forskellige rutenumre, der med et fælles navn via
undertavle i dag bliver markedsført som en samlet oplevelse. Udviklingen af Østersøruten sker i
et samarbejde mellem de regionale turistudviklingsselskaber i Vejle, Sønderjylland, Fyn og
Storstrøms Amt. Som formentlig sidste rute med navn, har Fyns Amt her i efteråret indviet en
rute rundt om Odense Fjord, som hedder Odense Fjord.
Det at cykelruter med navn huskes bedre kunne give anledning til at overveje om der var flere
ruter, som hensigtsmæssigt kunne gives navn.
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Internationale ruter
I amterne bliver der også arbejdet med internationale ruter, hvor det igen er en fælles skiltning,
der får ruter med forskellige numre til at hænge sammen. Nordsøruten går hele vejen langs den
jyske vestkyst, rundt om ”toppen” og ned til ”næsen” for at tage færgen til Sverige. Østersøruten
løber indtil videre kun i Danmark, men hensigten, er at den i fremtiden skal være en del af den
internationale rute, der løber hele vejen rundt om Østersøen.
Det er nok ikke så mange, der benytter disse ruter igennem fra ende til anden, men jeg tror de
har et stort markedsføringspotentiale, som vi bør udnytte.
Forbedringer langs ruterne
Mange amter har udført eller medvirket til forbedring af faciliteter langs cykelruterne. Det drejer sig om f.eks. overnatningspladser, skiltning til seværdigheder i nærheden af ruterne, opholdspladser og rastepladser. Nogle amter har mange primitive lejrpladser med vand langs ruterne.
Cykelrutekort
Alle amter udenfor Hovedstadsområdet på nær Vestsjællands Amt udgiver stadig cykelrutekort.
Hovedstadsområdet bliver dækket af et kort, som Dansk Cyklist Forbund udgiver.
For de fleste amter gik salget af kort strygende de første år, men siden er det gået ned ad bakke.
Dog er det lykkedes Bornholm at holde salgstallene og for Fyn er det lykkedes at få salgstallene
til at stige igen efter en bølgedal. Siden 1993 er der i alt solgt næsten 400.000 cykelkort – det må
siges at være imponerende og må have givet mange gode cykeloplevelser.
Flere af cykelrutekortene udgives også af det østrigske forlag, Verlag Esterbauer, der er cykelspecialist og også udgiver cykelrutekort med danske cykelruter. Det gælder ”På cykel rundt om
Limfjorden”, ”På cykel langs Jyllands vestkyst” og ”Østersøruten. Danmarks smukkeste cykelrute. 800 km cykelparadis”. Forlaget har gjort guidebøgerne tilgængelige for en stor kundegruppe i
Tyskland, Østrig og Schweiz.
Salg af antal cykelrutekort for de forskellige amter giver også et fingerpeg om hvilke amter, der
har prioriteret cykelturismen højt og lagt penge i et samarbejde med turistorganisationerne.

Cyclineguide for Limfjordsruten
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Bornholm og Fyn har tæt samarbejde med den regionale turistorganisation om at gøre de to
områder til stærke cykeldestinationer. Et par amter samarbejder i mindre udstrækning med
turistfolkene, men for de fleste amter gælder, at turistorganisationerne blot er salgsorgan.
Erfaringerne fra Bornholm og Fyn viser, at det kan betale sig, at der regionalt er et godt samarbejde mellem amtet og turisterhvervet for at optimere effekten af cykelruteproduktet.
Markedsføring
Den nationale markedsføring af cykelturisme forsvandt efter de første år, hvor Danmarks
Turistråd producerede en stor flot brochure i flere sprog sammen med amtsrådsforeningen. I
flere år har der intet fælles været fra turistsiden, og det kan ikke udelukkes, at det generelt
dalende salg i antallet af cykelrutekort bl.a skyldes, at der ikke er en samlet national markedsføring. Det bliver der forhåbentlig rettet op på de næste år – jeg glæder mig til at høre hvad
Anders Sørensen fra Dansk Cykelturisme har med i tasken.
Det eneste fælles produkt, der findes er den årlige Cykelguide, som amterne i Danmark udgiver
sammen med Vejdirektoratet. Oplaget er på 200.000 og uddeles gratis. Guiden giver et fint overblik og jeg må sige at det var godt Vejdirektoratet holdt fast i denne publikation, da Danmarks
Turistråd holdt op med at lave fælles information. Det kunne være spændende at få målt effekten af Cykelguiden – det har vi til gode.
Hvem bruger ruterne
Der er ikke lavet så mange undersøgelser af hvem der bruger cykelruterne. For ganske nylig har
Nordjyllands Amt lavet en undersøgelse og evaluering af, hvordan det rekreative stinet bliver
brugt. Undersøgelsen giver nogle fingerpeg, som kan have betydning, når der planlægges cykelruter og faciliteter langs ruterne
• 60 % cykler mellem 11 og 50 km
• næsten 70 % er på endagsudflugt
• 75 % benytter stinettet årligt dvs. et par gange om året
Størstedelen af brugerne var danske, mens de fleste cykelturister er fra udlandet. Tallene viser, at
der er mange ikke ”professionelle” cykelturister, der bruger cykelruterne – det kan være nogen
der er på ferie, som bruger en enkelt dag på at cykle rundt i ferieområdet og det må selvfølgelig
indgå i beslutningerne om ruternes udstyr. Der er dog formentlig brug for mere grundigere
undersøgelser af hvem brugerne af cykelruterne er.
Fyns som eksempel på samarbejde med turisterhvervet
Nu kender jeg bedst til Fyns Amt og kan fortælle, hvorfor vi har valgt at støtte cykelturismen i amtet.
Det primære formål for cykelprojektet er at fremme turisterhvervet. Turisterhvervet i Fyns Amt
består af mange små virksomheder. De investerer gerne i produkter, de kan se et umiddelbart
afkast fra, men det er svært at få dem til at betale for udviklingsprojekter. Derfor har amtet
påtaget sig en vigtig rolle med at give midler til at udvikle bestående produkter og udtænke nye.
Fyns Amt har derfor gennem 12 år støttet cykelruteprojektet med 400.000 kr. årligt.
Tilskuddet fra Fyns Amt virker som katalysator på den fynske cykelturisme og medfører en
aktivitet, der langt overstiger den beskedne udgift, der er forbundet med at støtte cykelprojektet.
Vi har på de meldinger vi får, grund til at tro, at cykelruteprojektet kaster mange mio. kr. af sig,
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Cykelturisme på Ærø.

vidst i samme størrelsesorden som Fyns Amts havørredprojekt, der er grundigere undersøgt, og
hvor afkastet er omkring 40 mio. kr. årligt. Og det fulde potentiale i cykelruteprojektet er endda
langt fra udnyttet endnu.
Samarbejdet med turisterhvervet har resulteret i at campingpladser har indrettet cyklistvenlige
afsnit og kroer og hoteller lægger sig i selen for at vise, at de er cykelturistvenlige osv. – alt sammen noget som i høj grad må tilskrives samarbejdet mellem turisterhvervet og amtet.
Visionen er, at Fyns Amt i samarbejde med Fyntour fortsat er lokomotiv for mere cykling, men
også at alle kommuner, foreninger og lokalråd bidrager med deres projekter, således at såvel
turister som fynboer får mange muligheder for at komme rundt i landskabet og få gode naturog kulturoplevelser.
På Fyn er vi politikere også blevet meget optaget af at få flere til at bosætte sig på Fyn.
Undersøgelser viser, at gode rekreative muligheder i stigende grad bliver en vigtig parameter,
når vi vælger bolig. Cykelruteprojektet er med til at skabe nye stiforbindelser og i forbindelse
med ruterne opkøber amtet arealer, der bliver indrettet med stort naturindhold og rekreative
faciliteter. Derfor er gode cykelruter kommet højere op på dagsordenen i vores amtsråd. Vi har
just en ny bevilling på 500.000 kr. pr. år de næste tre år til fortsat at fremme cykelturismen på Fyn.

Fremtiden
Hvis vi hæver os fra et amt til hele Danmark, mener jeg, at har vi savnet en fælles målsætning
om hele tiden at udvikle cykelruterne og deres omgivelser. Derfor er det kærkomment at flere
landsdækkende organisationer har tage initiativet til denne konference, så vi kan få pejlet os ind
på nye fælles mål for cykelturismen.
Vi må jo sande at det for de fleste amter er en forholdsvis lille investering vi har lavet ved at
skilte bestående småveje.

DE NATIONALE CYKELRUTER
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Mål
Formålet med forsat at udvikle cykelturismen er at fastholde og gerne forbedre Danmarks placering som et godt sted at holde ferie for cykelturister – Danmark tror jeg – har naturlige kvaliteter, som gør at det kan placere sig som et af de allerbedste cykelferie-lande, og det må vi forstå
at udnytte.
Potentiale
Der er stadig et stort udviklingspotentiale i cykelturisme. Det er nødvendigt fortsat at udvikle
produkter og faciliteter. De offentlige investeringer er afgørende for private virksomheders lyst
og vilje til også at investere i både produktudvikling og markedsføring.
Amternes rolle
Det offentlige, især amterne har en vigtig rolle i at medvirke til at udvikle cykelruternes kvalitet.
De forholdsvis beskedne investeringer, der skal gøres, virker som en katalysator for investeringerne i cykelturisme som en helhed og medfører en aktivitet, der langt overstiger den offentlige
investering. Det er vigtigt at fastholde udviklingen i cykelruteprojektet og også få turisterhverv
og kommuner til at tage lokale initiativer.
Ønsker til cykelruter
Danmark kunne blive et endnu meget bedre land at cykle i hvis:
• De rutestrækninger, der stadig forløber på meget trafikerede veje flyttes eller anlægges i eget
tracé. Vi har på Fyn et par af slagsen.
• Rutestrækninger, der fortsat forløber gennem kedelige landskaber i størst muligt omfang
ændres og lægges gennem indholdsrige landskaber. Også af denne slags har vi eksempler på
Fyn.
• Der er gode faciliteter langs ruterne – rastepladser, primitive overnatningspladser, cykelvenlige
campingpladser og andre cykelvenlige overnatningssteder, hvor man har en bevidst service
overfor cyklisternes behov som f.eks. at få tørret og vasket tøj mv.
• Det er let at komme til en region med sin cykel – altså cykel med bus og tog uden alt for
meget besvær og til en rimelig pris
• Der er god og vedvarende markedsføring på lands- og regionalt niveau og god formidling af
cykleruterne, herunder gode cykelrutekort og guider. Det er vigtigt, at markedsføringen er
vedvarende, idet der bare ved et års svigt tabes meget på gulvet, men det kan være at Anders
Sørensen kommer mere ind på dette.
Afsluttende bemærkninger
Hvis der ikke forsat sker en udvikling betyder det jo reelt en afvikling. Mange af de lande
Danmark konkurrerer med på cykelturistområdet vil forsat udvikle sig. Så hvis vi vil fastholde
eller endnu bedre styrke Danmarks placering som cykelturistmål er det en afgørende nødvendighed, at vi fortsat udvikler cykelruterne mod større kvalitet – altså landsdækkende samarbejde om at udvikle cykelruteproduktet og landsdækkende markedsføring.
Det er mit håb, at alle der er involveret i cykelruterne på en eller anden måde vil være med til
tage denne opgave op, og det er mit håb, at amterne kan afse de nødvendige midler til fortsat at
løfte denne vigtige opgave med at udvikle cykelruter af høj kvalitet.
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The development of The National Cycle Network in the UK
by John Grimshaw MBE, Sustrans Director & Chief Engineer,November 2003

The UK National Cycle Network has been proposed, devised, promoted and co-ordinated by
Sustrans, a registered charity formed to deliver practical demonstration projects to encourage
walking and cycling.
You might well ask how could it possibly be that a 16,000km long network was initiated by a
small organisation heavily reliant on volunteers and its members? Even we are surprised – at
times!
Sustrans started building local traffic-free routes as disused railways and canal paths in 1979. At
this time in the UK there was almost no public policy to promote cycling. Many, if not most,
towns and cities had not a single metre of cycle route. Cycling had fallen to just 2% of all journeys.
The popularity of our early work was such that we soon adopted an aspiration to build a long
traffic-free route in every town in the country as the one place where the public could learn to
cycle again, and where the politicians could see that the public would cycle if only they were
given the chance.
Then in 1992 I came over to meet Jens Erik and see your new National Network, and as they
say the rest is history!

The National Cycle Network
The UK Government
introduced a National
Lottery in 1994 and we
prepared an immediate
application for 62m to
open 4,000km of route by
2000. Such was the popularity of the project that
this target was doubled by
2000.

We see the National Cycle Network as a catalyst for change at a local level. We aim to run
through the centre of every town along the way, we aim to try to achieve the triple objectives of
routes being suitable for novices to learn to cycle, so attractive and memorable that people want
to cycle more, and useful for everyday journeys.
We see these routes as catering for every sort of journey – to school, for work and for leisure.
We are particularly focussed on how to persuade the public to start cycling again, probably not
a problem for you in Denmark.
DE NATIONALE CYKELRUTER
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We also see the NCN as a framework for further initiatives: Safe Routes to Schools, TravelSmart
and Active Travel, for example.
The NCN in the UK is 30% traffic-free and the remainder on roads with less than 1,000 vehicles per day (target) or measures on the highway, particularly in urban area, such as cycle lanes,
traffic-calming etc.
The NCN has been delivered through the work and programme of 450 local authorities and
councils. These of course vary and a good deal of Sustrans effort has gone into co-ordinating
the Councils’ work to a common standard.
Signing, mapping and maintenance are considerable on-going issues.
The signing is based on your numbering and should be erected by Councils. We reinforce this
with smaller informal, quasi-official signs erected by our team of 1,500 Voluntary Rangers. Each
Ranger looks after a section of NCN and attends to continuity of signing and keeping trafficfree sections clear of rubbish and brambles etc.
Sustrans itself owns over 700km of the NCN, which we maintain in a combination of ways:
Councils, our own teams, volunteers and sometimes it is a real struggle. But this ownership
gives us a means and a legitimacy to our forcing the route through.
Our Information Department provides a central repository of all maps and promotional material, and now more and more of this information is available on our website www.nationalcyclenetwork.org.uk.
And finally, we are just opening a new National Cycle Network Centre that will house all our
headquarters staff and is to be devoted to extending, developing, maintaining and promoting
the Network. We are aiming to achieve a quadrupling of use by 2012 and to date we are on
course to meet this target. In 2002 there were 48 million walking trips and 49 million cycling
trips on the NCN.
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Cycling in Switzerland: From Concept to Comprehensive offer
by Martin Utiger (CH)

The «Cycling in Switzerland» Foundation
«Cycling in Switzerland» was launched on 30 May 1998 after a brief three-year planning and
implementation period. «Cycling in Switzerland» is backed by the «Cycling in Switzerland»
Foundation. The Foundation is composed of all partners with an interest in the comprehensive
and touristic promotion of cycling. These include all cantons (represented by the Conference of
Swiss Construction, Planning and Environmental Protection Directors), the Swiss Olympic
Association SOV, Swiss Tourism ST, the Swiss Tourism Association STV, Swiss Federal Railways
SBB, Touring Club Switzerland TCS, the Swiss
Transport and Environment Association VCS/ATE,
the Cycling Club of Switzerland IG Velo Schweiz,
Club Swiss Cycling, the Association for Transport,
Sport and Recreation ATB, the Swiss Advisory
Bureau for Accident Prevention bfu, the Association
of Swiss Manufacturers, Wholesalers and Importers
in the Two-Wheel Trade VFGI and the national
energy-saving action programme EnergieSchweiz.
The offers
«Cycling in Switzerland» today offers:
• 3,300 km of signposted national cycle touring routes
• over 3,000 km regional signposted cycle touring routes linked to national routes
• close links with public transport and publication of the world’s first special «Cycling Timetable»
• partnership with some 800 catering institutions, such as hotels, restaurants, youth hostels,
camp sites, bed & breakfast establishments and farmhouses
• an information system with around 300 information panels along the nine national routes,
publication of nine official route guides, a national general map and an Internet-based information system
• all-inclusive offers bookable through private organizations
• a marketing programme by Swiss Tourism, especially in Germany, the Benelux countries and
the home market.
Three examples of cooperation between private and public organizations to illustrate how
«Cycling in Switzerland» functions.
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Public-private partnerships
The planning and realization process was carried out in a partnership between public authorities and private organizations. Cycling in Switzerland’s project team (private organization) submitted a proposal for the planning and realization of nine national routes to the cantons
(public authorities). The project team worked out route suggestions, realization standards and
communication & marketing concepts. For example in route planning: the project team worked
out a suggestion for a route based on existing signposted routes, plans and own reconnaissance
and submitted it to the appropriate canton – usually to the Cantonal Civil Engineering Offices.
For its part, the canton then called upon other cantonal authorities (Town & Country
Planning, Department for the Environment etc.) and municipal authorities to approve the
route. The route was then determined based on the results of these consultations, sometimes
having to be adjusted at various locations. The project team had a purely advisory role, with
decisions taken by the cantonal and municipal authorities. A similar procedure was chosen for
the realization of signposting. This division of responsibilities remains valid in today’s operational phase.
Private-private partnerships
The partnership with accommodation providers is a purely private initiative from «Cycling in
Switzerland», whereby accommodation providers commit themselves to offering certain services to their cycling customers. For its part, «Cycling in Switzerland» offers accommodation providers suitable advertising opportunities (flags, signs) at the location and in Foundation communication material (route guides, Internet).
Partnerships with public transport
In the case of partnerships with public transport companies, the project team requested the
companies to offer customers suitable options for bicycle transport, if these were not already
available. The project team anticipated that as nine national routes were being offered, an increasing number of bicycles would be carried by public transport. In cooperation with the
Foundation, Swiss Federal Railways (SBB) have issued a special Cycling Timetable listing all
departure times for bicycle transport by train, bus and boat. The Cycling Timetable contains
transport sections designed to overcome height differences or avoid dangerous stretches of
road. The transport sections in the Cycling Timetable are also included in Foundation communication material (route guides, Internet).
Cycling in Switzerland: a comprehensive offer
«Cycling in Switzerland» can provide a comprehensive range of services from route to marketing. This is possible because all partners involved in the «Cycling in Switzerland» Foundation
are represented and have declared themselves prepared to carry out their respective tasks.
www.cycling-in-switzerland.ch www.veloland.ch www.suisse-a-velo.ch www.svizzera-in-bici.ch
Author: Martin Utiger, Project Management of «Cycling in Switzerland» Foundation, October
2003
Contact: Stiftung Veloland Schweiz, Postfach 8275, 3001 Bern, Tel ++41 (0)31 307 47 40, Fax
++41(0)31 307 47 48, E-Mail info@veloland.ch
Author: Stiftung Veloland Schweiz, c/o Velobüro, Solothurnerstrasse 107, 4600 Olten, Tel ++41
(0)62 205 99 00, Fax ++41 (0)62 205 99 01, E-Mail martin.utiger@velobuero.ch
Futher information: www.MySwitzerland.com
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Aktiv Ferie: De nationale cykelruter som turistprodukt
og fremtidige visioner
Af Anders Sørensen Fyntour

Baggrund og deltagere
Sammen med kystnær turisme, city breaks og erhvervsturisme er aktiv/temaferie et af de fire
prioriterede hovedforretningsområder for dansk turisme. Hidtil har de enkelte regioner og
Danmarks Turistråds markedskontorer iværksat selvstændige kampagner for diverse temaer
under aktiv ferie, men disse indsatser vil i fremtiden blive samlet under Aktiv Ferie Alliancen.
Efter grundige overvejelser har en styregruppe for aktiv/temaferie besluttet at arbejde med temaferie inden for foreløbig cykel, gastronomi, golf, lystfiskeri og wellness.
Aktiv Ferie Alliancen består af
• Danmarks Turistråd
• Brancheforeninger (Campingrådet, Danhostel, HORESTA og Feriehusudlejernes brancheforening)
• Kædesamarbejder (Danparcs og Danske Kroer & Hoteller)
• Rederier (Stena Line, Fjord Line)
• Foreningen af danske Turistchefer (FdT) og regionale turismeudviklingsselskaber
Formål
Forstudier har vist, at internationale aktører med størst succes inden for aktiv ferie har arbejdet
målrettet med mærkningsordninger, der tager udgangspunkt i temamålgruppernes behov og
forventninger. Dette sker gennem standarder og kriterier for faciliteter, aktiviteter og informationssystemer, der skal matche forventningerne og behovene hos feriegæsten med interesse for
et bestemt ferietema.
Desuden er de enkelte temaer under aktiv ferie særdeles profilskabende for det samlede danske
turistprodukt, men også for den enkelte virksomhed.
Aktiv Ferie Alliancen igangsatte i foråret 2004 derfor et udviklingsprojekt med følgende formål:
• Struktur omkring Aktiv Ferie Alliancen (opbygge struktur og arbejdsform)
• Indholdet i mærkningsordninger (produkt- og kompetenceudvikling)
• Profil for Aktiv Ferie (markedsføring og branding)
Målsætning
Overordnet skal temaerne leve op til følgende målsætning:
• For udvalgte temaer skal dansk tematurisme være kendt på de europæiske nærmarkeder som
destinationen med den bedste kvalitet i temaprodukterne (kundeorienteret).
• At styrke indtjeningen og værdiskabelsen hos de deltagende virksomheder samt profileringen,
synligheden og tilgængeligheden af Danmark som aktiv/tema destination for attraktive målgrupper på nærmarkederne gennem et tværregionalt samarbejde, der tager udgangspunkt i en
udvikling af eksisterende regionale styrker (erhvervsorienteret).
DE NATIONALE CYKELRUTER
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Organisation
For hvert tema er der nedsat en arbejdsgruppe, som har været med til at udarbejde temaets
strategi med udgangspunkt i ovenstående formål. I foråret 2004 vil disse arbejdsgrupper blive
etableret som foreninger. Aktiv Ferie Alliancen vil også blive dannet under en selskabsform.
Opgavefordelingen vil være således, at Aktiv Ferie Alliancen tager sig af problemstillinger, der
går på tværs af alle temaer (f.eks. kvalitetssikring), mens temaforeningerne vil have udstrakt frihed over deres budget- og handlingsplaner. Aktiv Ferie Alliancen sætter dermed de bedst mulige rammebetingelser, som temaforeningerne kan arbejde ud fra.
Tidsplan
På grund af forsinkelse i udviklingsprocessen er flere af aktiviteterne udskudt. Det betyder, at
2004 vil have fokus på præsentation af og hvervning til Aktiv Ferie Alliancens temaer, således
temaforeningernes aktivitetsniveau vil være på maksimalt niveau fra 2005.
Dansk Cykelturisme
Arbejdsgruppen inden for cykeltemaet består af overnatningsvirksomheder, turistbureauer,
amter, regionale turismeudviklingsselskaber, cykelkonsulenter, Dansk Cyklist Forbund og turoperatører. Arbejdsgruppen og den senere temaforening kaldes ”Dansk Cykelturisme”.
Produkt
Aktiviteterne i Dansk Cykelturismes består af
• Ruter: F.eks. Berlin – København, Østersøruten, Nordsøruten, Limfjordsruten og
Hærvejsruten
• Områder: Områder/baser, der har en speciel cykelvenlig infrastruktur. Det kunne f.eks. være
Møn, Ærø, Viborg-egnen, Bornholm mm.
• Overnatningsmuligheder
• Pakkerejser
• Event/større motionsløb
• Transport med færge, bus og tog
Målgruppe(r) og produkt
Cykelturister kan deles op i målgrupper mht. cykelaktivitet på ferien.
• Hard core
· Basecyklister (anvender samme overnatningssted i et givent område).
· Karavanecyklister (skifter overnatningssted flere gange under deres cykelferie).
• Soft core cyklister
· Lejlighedscyklister, der minder om basecyklister, men som ikke bruger cyklen hver dag under
ferien.
Lande
• Primær: Danmark, Tyskland og Sverige (2004 og 2005)
• Sekundær: Norge (2006)
• Tertiær: Holland og England (endnu ikke besluttet).
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Mærkningsordning
Der er udarbejdet mærkningsordninger for overnatningssteder (hhv. camping, feriehuse og
fælles for vandrerhjem, hoteller og b&b). Rollefordelingen omkring mærkningsordningen er:
• Udvikling: temaforeningen for cykel
• Hvervning: temaforeningens projektleder og ruterne/områder, der deltager
• Kontrol: Brancheforeningernes kontrollanter
Markedsføring
Kun deltagende ruter og områder markedsføres. Der igangsættes følgende aktiviteter
• Katalog med deltagende områder/ruter
• Egen hjemmeside og elektronisk nyhedsbrev
• Presseture
• Annoncering, som ofte følger redaktionelle
• artikler
• Indsats rettet mod lejrskoler
• Agentbearbejdning
• Kundetilfredsanalyser
Finansiering 2004-2006 (estimat)

Privat finansiering
Offentlig finansiering
Samlet finansiering

2004
200.000
1.200.000
1.400.000

2005
750.000
675.000
1.425.000

2006
800.000
1.200.000
2.000.000

Ny mærkningsordning vdr. cyklist venligt overnatning
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Dansk Cyklist Forbunds forventninger til de nationale
cykelruter i fremtiden.
Af Nanna Salicath, Dansk Cyklist Forbund

Lad os først slå fast, at DCF er glad for de nationale cykelruter.
Når jeg skal beskrive vore forventninger til disse cykelruter i fremtiden, er det vigtigt at kigge på
målgruppen:
Målgruppen mener jeg først og fremmest er turister, danske og udenlandske, som cykler en hel
rute eller på en del af en cykelrute. Jeg har ikke set nogen analyse af, hvilke turister, der cykler i
Danmark, men jeg tror at de kan opdeles i følgende grupper:
a. unge (par) omkring de 20 år
b. par med mindre børn
c. ældre motionister omkring de 50 – 60 år.
Det er alt andet lige en uhomogen gruppe, men det har betydning for de forventninger, vi har
til de nationale cykelruter. Forventningerne omhandler primært:
1. ruter og kort
2. skiltning
3. faciliteter på ruterne
Ad. 1
Da målgruppen primært er turister, er det mindre vigtigt, at det er den korteste rute
mellem fastlagte mål. Vigtigere er det, at ruten går gennem smukke, rekreative
områder. Nutidens turister forventer dog også oplevelser og seværdigheder, så ruterne
skal ikke være alt for “langt ude på landet”.
Det er vigtigt, at man på kort over ruten kan se, om ruten er let tilgængelig eller ej
(grusveje, smalle stier, o.lign.), da mange medbringer bagagetrailer og/eller trailer til børn,
samt at der findes oplysninger om, at der er kørsel på meget befærdede veje (til børnefamilier,
hvor børnene cykler selv).
Ad. 2
Udover at ruterne naturligvis skal være godt afmærkede, savner jeg ofte skiltning til
overnatningssteder så som campingpladser – gerne med kilometerangivelse – når man cykler
ind i en større by (f.eks. Århus), skiltning mod indkøbsmuligheder, seværdigheder og cykelværksteder.
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Ad. 3
De nationale cykelruter ligger ofte langt fra alfarvej (det er jo netop pointen).
Men – det betyder også, at man nemt savner nogle bekvemmeligheder: rastepladser med
borde/bænke og toiletter. Det har ofte undret mig, at rastepladserne langs de danske veje ligger
tæt op ad de store landeveje, hvor bilerne kører. Cyklister har også brug for at holde pauser og
træde af på naturens vegne – og vi medbringer ikke alle stole, spader og papir! Cyklister er
selvfølgelig meget sporty – men mange af os er ved at komme op i årene – og ville elske et bord
med bænke til frokosten!
Der skal også tænkes på indkøbsmuligheder i nærheden af ruterne – rugbrødsmotoren
skal holdes i gang.
Til sidst vil jeg nævne overnatningsmuligheder. Når vi igen tænker på målgruppen, ville det
være ideelt med flere primitive overnatningssteder (shelters) til de unge, og måske også til
børnefamilierne, men der skal også være muligheder for den ældre generation, som måske foretrækker kroer, “bed and breakfast” eller pensionater.

Det kan godt lyde som om vi cyklister både vil blæse og have mel i munden, når det gælder de
nationale cykelruter! Vi vil gerne ud i den smukke danske natur – men ikke for langt ud! Vi vil
gerne have fred og højt til loftet – men også seværdigheder og oplevelser! Vi vil gerne leve på
naturens præmisser – men ønsker også en smule komfort! Sådan er det – og jeg tror ikke vi
adskiller os så meget fra andre turister, når det kommer til stykket. Dog går vi ofte på kompromis med det danske vejr! Vi forventer hverken medvind på ruterne eller en ferie uden regntøj –
for ikke at tale om overdækkede cykelstier. I så fald havde vi ikke valgt at cykle i Danmark.
Til sidst vil jeg gerne foreslå, at man prøver at afdække, hvem målgruppen er. Samt at brugerne
spørges til råds med hensyn til fremtidens nationale cykelruter.
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Verdens bedste vejvisning på cykelruter – i teori og praksis
Af Jens Erik Larsen, Idéværkstedet De Frie Fugle.

En cykelrute er ifølge ”Vej- og trafikteknisk Ordbog” (Vejdirektoratet):
”En vejvist strækning beregnet for cyklister. Den kan forløbe ad stier i eget tracé, ad stier langs
veje, ad mindre befærdede veje, herunder mark- og skovveje.”
Vejvisningsskilte er således et meget vigtigt værktøj for overhovedet at kunne etablere cykelruter.
Vejreglernes historie
Den første vejregel om ”stivejvisning” fra 1991 gjorde det muligt, at benytte samme skilt på
såvel separate forløb som på offentlige veje og herved sammensætte den type cykelruter, vi kender i dag. Det var også heri, at skiltene til de nationale ruter, så dagens lys med de nationale farver rød og hvid og skabte herved værktøjet til etablering af det nationale cykelrutenet.
Vejvisningsvejreglen har muliggjort udvikling af lokale, regionale og nationale cykelrutenet, og
den har forhindret anarkistisk udvikling af vidt forskellige skilte lokalt. Infrastrukturen for
cyklister er vokset op nedefra og kombineret med overordnet planlægning betyder det, at der i
Danmark i dag er over 11.500 km skiltede ruter.
Vejreglen blev så revideret i år 2000 på baggrund af den faktiske udvikling og en lang række
praktiske erfaringer blev integreret. Det gælder bl.a. en klargøring af infrastrukturens opdeling i
3 kategorier af cykelruter: Nationale ruter med numrene 1-15. Regionale 16-99. Lokale 100-999.
Endvidere skal der nu være en ramme omkring rutenumre for alle 3 typer af ruter, så ingen forveksler nummeret med afstandsangivelse. Det tillades desuden supplerende at benytte et navn.
For lokale ruter kan man nøjes med et navn, og man kan endog benytte et logo i stedet for navnet – f.eks. en gris for Grisestien osv. Vejreglen sikre dog, at farverne holdes “neutrale” med
hvidt logo på blå baggrund.
Ruteskiltningen skal også anvendes i byområder, hvor såvel nationale som regionale ruter går
gennem bycentre, ligesom lokale ruter kan hedde “Pendlerruten, Centrumsruten” m.v. og f.eks.
forbinde boligområder med bycentre.

Fig. 1. Rutetavler for nationale, regionale og lokale cykelruter.
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Status i dag
Værktøjet for en god skiltning er tilstede, men det kniber mere med anvendelsen heraf – det
gælder i hvert fald i kommuner og med hensyn til turistorganisationernes initiativer. Man ser
således mange skilte i praksis, som slet ikke opfylder funktionskravene i vejreglen.
Endvidere har turistverdenen slet ikke benyttet de nye muligheder for at få skiltet til turistattraktioner og service faciliteter. I vejreglerne er således beskrevet, hvordan man vejviser til
seværdigheder, teltpladser, strande, stationer, færger osv. Der kan i princippet anvendes alle de
gængse servicesymboler (M-tavler). To nye symboler er kommet til, nemlig primitiv teltplads
og cykelfærge.
Når det gælder de nationale ruter trænger de også til tilsyn og forbedringer – mange skilte har
stået der i 10 år og nogle af dem var oven i købet midlertidige lappeløsninger af gamle skilte.

Fig. 2. Servicetavler for teltplads (M 30) og cykelfærge (M 10) og Pilvejviser,.

Lad 10 års jubilæet blive starten til bedre vedligeholdelse, men også til nye visioner!
Forslag til ændringer af de nationale cykelruter (fra Rutestrategirapporten):
Rute 2 – Hanstholm – Helsingør (i stedet for København)
På Sjælland foreslås national rute 2 flyttet op til Nordkysten på regionalrute 47, som forbedres
visse steder, og således skulle ende i Helsingør i stedet for i København. Det passer med amtets
planer om at lave sti på en del af Strandvejen. Med en investering i en bedre rute langs
Nordkysten, vil der kunne opnås et turistmæssigt meget attraktivt forløb og en oplagt turistattraktion tæt på Hovedstaden og det svenske marked. Endelig bliver maskevidden i nettet lidt
større, når ikke alle ruter skal til København.
Rute 4 – Søndervig – København
Bør omlægges i forbindelse med Skjern Å projektet og indgår i projekt ”Jylland på tværs”.
Kunne evt. navngives ”Jylland og Sjælland på tværs” eller Vikingeruten. Det foreslås at ruten
lægges over Samsø – det gælder om at opleve de smukke steder. Dette passer endvidere godt
med projekt ”Jylland på tværs”, hvor 3 økomuseer incl. Samsø knyttes sammen. Ruten skal således ramme Hov i stedet for Århus og efter en rundtur på Samsø sejles fra Kolby Kås til
Kalundborg. En yderligere variation omkring Hammer Bakke: Følg rute 43 syd om Roskilde
Fjord og dernæst et sving mod nord over Lyndby, Sæby, Biltris, Egholm, Vellerup, Orø, Holbæk
m.v. Dette vil gøre ruten mere spændende og mere vikingeagtig.
Rute 6 – Esbjerg – København
De nationale cykelruter, som ikke har et tema – bør gives et, for at de bedre kan markedsføres.
Et eksempel på en rute, som ikke er blandt de mest attraktive er rute 6 fra Esbjerg til
København. Man kunne kalde den ”Den grimme ælling” – den går gennem H.C. Andersens
Odense og så kunne man sætte skulpturer op, der har H.C. Andersens eventyr som tema. I
England benyttes meget skulpturer/landart på cykelruter.
På Fyn lægges ruten over Kerteminde og Bogense, som hermed får glæde af turisterne, som til
gengæld får en flottere rute, der ikke er meget længere og stadig går over Odense (Nyborg –
Kerteminde rute 40 til Odense ad rute 45 og til Bogense – Middelfart rute 30).
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Rute 8 – Ny Østersørute
Sydhavsruten foreslås omlagt til en rundtur og omdøbt til Østersøruten, som den vil indgå i.
Rundture som rute 10 Bornholm rundt og rute 12 Limfjordsruten har stor turistmæssig interesse. Længden vil blive 800 km. Der er allerede sat skilte op i Vestsjællands Amt med navnet
”Østersøruten” og plads til at sætte rutenummer 8 ind, og projektet har gennem nogle år været
markedsført af de regionale turistselskaber. (Bikeline guide på da. og ty.) Det betyder at
strækningen af nuværende rute 8 langs grænsen i Sønderjylland overgår til at blive regional
rute. (Eller del af ny grænserute).
Rute 11 – Sjælland Rundt – Ny national rute
Sjælland rundt foreslås som en ny rute, der kunne overtage det ledige nummer 11. Der er herefter næppe brug for flere nationale ruter i Danmark – og det ender så med et passende tal 12 stk.
Nordkyststien, Fjordstierne og Lagunestien vil indgå. Ruten skulle også planlægges for vandrere.
Kystnære teltpladser i Vestsjælland kunne indgå i overnatningsmulighederne. De regionale
turistgrupper på Syd- og vestsjælland er slået sammen til Østdansk Turisme. Dette kunne så
være et fælles projekt, der knyttede området sammen.
Vejregler for vejvisning på cykel- og vandreruter kan læses på: www.vejregler.dk.
Strategiplan for cykel-, vandre- og rideruter af national og regional betydning: www.sns.dk

Forslag til ændring af nationale ruter
Uændret forløb af nationale ruter
Strækning udgår eller ændres til regional rute
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Forslag til ændringer af det nationale cykelrutenet
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Verdens bedste cykelturistportal på Bornholm
Af Niels Feerup, Destination Bornholm

Hvem, hvad, hvorfor og hvordan?
• Hvor er vi nu?
• Hvordan bruger turisterne cyklen på Bornholm?
• Hvorfor lave en cykelturistportal?
• Hvem henvender den sig til?
• Hvad skal den indeholde?
• Når portalen er færdig – visioner
Hvor er vi nu?
• Den gamle jernbane
• Skiltning (94% bruger skiltningen)
• 7 cykelruter: 1 national, 6 regionale
• Cykelrutenettet er 235 km langt
· Heraf:
• 72 km alm. vej
• 65 km alm. vej med cykelsti
• 63 km selvst. cykelvej med asfalt
• 35 km selvst. cykelvej med grus
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Hvordan bruger turisterne cyklen på Bornholm?
• 22% cykler i 1-2 dage
• 21% cykler i 3-4 dage
• 32% cykler i 5-8 dage
• 25% cykler i min. 9 dage
• Gennemsnit 6,7 dage
Turisten besøger i snit Bornholm i 8,9 dage
• 70% egen cykel
• 22% lejer cykel
• 8% låner cykel
• 30% af alle henvendelser i Velkomstcentret handler om cykelferie …

Om cykelturisten
Nationalitet
• 57% danskere
• 26% tyskere
• 13% svenskere
• 3% nordmænd
• 1% andre
Overnatning
• 25% feriehus
• 24% hotel
• 18% venner/ familie
• 16% camping (telt el. campingvogn)
• 5% feriecenter
• 4% vandrehjem
• 2% gård
• 1% B&B
• 6% andet
Alder
Gennemsnitsalder for den bornholmske cykelturist er 41,5 år
Hvorfor lave en cykelturistportal?
Få flere cykelturister til Bornholm => Fremme turisterhvervet på Bornholm
• Udviklingspotentiale for cykelferie som en del af markedet for korttidsferie
• Skabe flere arbejdspladser
• Styrke økonomien
• Forbedre udnyttelsen af cykelvejene
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Hvem henvender portalen sig til?
• Transportcyklisten (hard core)
• Endagscyklisten (soft core) Herunder motionisten og træningscyklisten
• Børnefamilier
• Unge og ældre par
• Fællesnævner: Oplevelser, livsstil og wellness
Hvad skal portalen indeholde?
ALT hvad cykelturisten har brug for at vide! Blandt andet:
• Cykler og udstyr
• Træning
• Booking
• Temaruter
• Børnenes side
• Kost og motion
• Tests
• Ruteplanlægning
• Højdekurver
• Videoklip
• SMS-service
• Hovedsprog
• 3G
Når portalen er færdig …
• Kan man alt undtagen at holde selve ferien!
• Åbning 2004
• Færdig 2006
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Trafikantservice for cyklister
Af Jørgen Valentiner, Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har siden 1993 – da 3.000 km skiltede nationale cykelruter blev åbnet – stået for
en vigtig del af informationen omkring ferie- og turismecykling i Danmark. Det skete med
udgivelsen af ”CykelGuide – Danmark rundt på cykel”, som blev lanceret som den officielle
guide til cykelturen i Danmark – en vejviser til de nye nationale cykelruter, de regionale skiltede
cykelruter og cykelstier langs de store veje. Et initiativ, der blev vel modtaget, idet guiden hurtig
blev udsolgt på turistkontorer og biblioteker og måtte genoptrykkes i det følgende år. Fra 1995
blev udgivelsen af CykelGuide en årligt tilbagevendende begivenhed, og i 1996 blev den udsendt
på engelsk. Fra 2001 fik folderen en medudgiver, idet Amterne i Danmark koblede sig på projektet, så Vejdirektoratet og Amterne i fællesskab stod for redaktion og udgivelse.

Det var ikke den oprindelige tanke, at folderen skulle opdateres hvert år, men interessen hos
turismeaktører, brugere og annoncører var så stor, at projektet delvis lod sig finansiere med
annoncer. Efter 10 år med CykelGuide må vurderingen, ud fra hvad formidlere og brugere fortæller, være, at det er en vigtig informationskilde, når man vel at mærke sammenholder den
med Cykelferiekortet fra DCF og Amternes cykelrutekort. CykelGuiden giver således et godt
overblik og en appetitlig og opdateret indgang til cykelmulighederne i oversigtskort, fotos og en
kort, velskreven tekst, hvilket præcis er intentionen. Distributionen af de 200.000 eksemplarer,
der årligt trykkes, er rundhåndet, men vurderet efter interessen, bliver der ikke trykt for mange.
I foråret 2001 åbnede Vejdirektoratet sit internet-site www.trafikken.dk, og fra starten oprettede
vi et såkaldt knudepunkt under navnet ”For cyklister”. Punktet indeholdt væsentlige dele af
CykelGuiden, nemlig: Kort over cykelruterne, Nationalruterne, Praktiske råd til turen, Skiltning,
Danske og internationale cykellinks, Cykelkort og litteratur og Detailbeskrivelse af nationalruterne. Denne information har haft en overraskende stor, og konstant stigende, søgning på trafikken.dk. I juni 2003, hvor trafikken.dk havde ca. 110.000 klik, var over 8.000 af disse på ”For
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cyklister”. Og i juli 2003 med ca. 117.000 besøgende, var over 10.000 på ”For cyklister”. Eller sagt
med andre ord: ca. hver 12. af vores internet-kunder går efter cykelstoffet, når de klikker ind på
trafikken.dk. Det er ret flotte tal i betragtning af, at cykelsiderne konkurrerer med dynamiske
trafikkort, web-cams og andre aktuelle vejinformationer.
En vedvarende efterspørgsel fra udenlandske – især engelsktalende – cyklister om cykelinformation om Danmark vil snart blive løst ved, at vi laver en engelsk oversættelse af CykelGuide 2003
og publicerer den på trafikken.dk i en PDF-fil. Så kan de mange turisme- og andre aktører, som
får spørgsmål om cykelmulighederne i Danmark, linke direkte til trafikken.dk for nærmere
information – i første omgang på engelsk.
Vejdirektoratet ønsker at spare på de dyre papir- og trykudgifter mod til gengæld at bruge
internettets muligheder, og det vil generelt være CykelGuide-udgivernes holdning at være åbne
overfor at styrke netbaserede løsninger, og gerne i partnerskaber inden for vej-, natur- og turismenetværket.
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Cykelruteplan på Internet
Af Peter Rald

I stil med den velkendte ruteplanlægger fra www.krak.dk, har Kraks Forlag nu udviklet
et interaktivt cykelstikort til Kommuner. Brugerne har her mulighed for – ved at indtaste
start og slutadresse – at vælge den optimale cykelrute, udenom de mest trafikerede veje.
Det interaktive cykelkort er adressebaseret, hvorfor brugeren indtaster start og slutadresse og evt.
via punkt. Cykelruteplanen er opbygget som Kraks ruteplanlægger med rutelængde som afgørende parameter – for bilister på www.krak.dk bruges rejsetid. Brugeren skal foruden indtastning af
start og slutadresse markere om det er den korteste eller den anbefalede rute, der skal angives.
Den anbefalede rute tager hensyn til familier, børn og ældre. Derfor vil ruten fortrinsvis vælge
at køre på cykelstier, hvilket kan betyde, at brugeren skal køre længere end den korteste rute,
men at ruten vil være mere behagelig og ikke mindst mere sikker.
Det er muligt at få præsenteret ruten på to måder – enten som rutevisning på kort eller som
rutebeskrivelse på tekst. Rutebeskrivelse via kort er et grundkort, hvor ruten er indtegnet, hvorimod rutebeskrivelse via tekst sker via en beskrivelse af vejnavne, afstande og svingbevægelser.
”Det har vist sig at en cykelruteplan er mere komplekst end bare det at tilpasse vores ruteplan
til biler. Det skyldes flere forhold, ikke mindst reglerne for hvor man må cykle. Fx må man ikke
cykle på motorveje og visse broer, omvendt må man godt cykle på skovstier, hvor motorkøretøjer er forbudt”, siger Peter Rald, produktchef hos Kraks Forlag.
Aalborg og Odense har Danmarks første Internet baseret cykelruteplan, men Kraks Forlag forventer, at det også vil blive en succes i flere andre af landets kommuner, og at det en dag vil
blive udviklet til brug på de nationale cykelruter.
For yderligere information kontakt Produktchef Peter Rald, tlf. 45 95 66 65
Den korteste rute

-se nærmere på www.aalborg-trafikinfo.dk
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Den anbefalede rute

Baggrunden for ”Projekt Bedre Cykelruter”
Af Simon Wrisberg

De nationale ruter har en længde på 4.110 km, de regionale ruters længde udgør 5.225 mens de
lokale ruter strækker sig over 2.151 km. I alt består cykelrutenettet af 11.486 km afmærkede
cykelruter. (Tal fra 2003).
Det nationale cykelrutenet blev etableret for 10 år siden som det første sammenhængende
cykelrutenet i verden. Siden da har mange lande fulgt efter, med det danske cykelrutenet som
eksempel. Beklageligvis fremstår ruterne ikke længere som et forbillede. De er ikke blevet
videreudviklet eller vedligeholdt, og lever derfor ikke op til den standard, cyklister forventer i
dag. Salget af cykelrutekort er halveret og amterne og Cyklistforbundet får et stigende antal kritiske henvendelser angående cykelruternes beskaffenhed.
Cykelruterne er det fysiske grundlag for at få flere cyklister ud i naturen på en sund og miljørigtig måde. Der er i dag bred politisk enighed om at cykling og cyklisme skal fremmes fordi det er
en miljøvenlig transportform, fordi den øger mobiliteten i alle aldersgrupper og fordi den fremmer folkesundheden. Cykelturisme er samtidig en turistform med et højt og stigende forbrug i
lokalområderne.
For at få flere til at bruge cykelruterne er det afgørende, at skiltningen er til at køre efter, vejbelægningen er god og at der ved ruteføringen er lagt vægt på trafiksikkerhed, fremkommelighed
og oplevelser. I dag er mange af ruterne forsømte og trænger til en gennemgående renovering af
skiltning, ruteføring og belægning. En væsentlig grund er, at der mangler standarder for hvordan cykelruter evalueres og vedligeholdes.
Formål
Formålet med projektet er at udvikle et redskab som både kan anvendes til den tekniske evaluering af cykelruterne og til en prioritering af vedligeholdelse og videreudvikling.

Vej bliver til sti nord for Viborg.
DE NATIONALE CYKELRUTER
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Deltagere
Projektet Bedre Cykelruter er et samarbejde mellem Idéværkstedet De Frie Fugle og Dansk
Cyklist Forbund.
Der vil desuden blive søgt organiseret et samarbejde med udvalgte amter og kommuner,
Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening og Danmarks Turistråd.
Målgruppe
Målgruppen er amter og kommuners teknikere, planlæggere og politikere, som arbejder med og
er ansvarlige for anlæg, drift og vedligeholdelse af cykelruter.
Projektbeskrivelse
I projektet udvikles redskaber til registrering og vurdering af ruterne samt redskaber til at udarbejde vedligeholdelses- og udviklingsplaner og til prioritering af investeringer. På baggrund
heraf kan der udarbejdes handlingsplaner for cykelruternes vedligeholdelse og udvikling, som
sikrer størst mulig cykelrutekvalitet for pengene.
Der udvælges en række parametre til registrering af cykelruternes tilstand. Parametrene vælges
på baggrund af de kvaliteter som cyklister forventer af en cykelrute og på baggrund af udenlandske erfaringer. Foreløbig er følgende parametre valg: Skiltning, trafiksikkerhed, belægning,
overnatnings- og provianterings muligheder, oplevelser og informationsmateriale.
Kravene til skiltningen er, at ruten skal kunne køres igennem uden brug af kort. Alle skilte skal
med andre ord være synlige og retvisende. Og der skal skiltes ved alle valgmuligheder.
Trafiksikkerhed måles på ruteføring i forhold til adskilt cykelsti, biltrafik hvor der ikke er adskilt
cykelsti, kryds, bomme og rutens/stiens bredde.
Belægningen registreres i forhold til asfalt, grus, skov- eller markvej, men også på kvalitet/vedligeholdelses niveau af de forskellige underlag.
Proviantering måles på afstand mellem indkøbsmuligheder med et minimum af udbud (mad
og drikkevarer, toiletforhold, vand), og af disses afstand til ruten/omveje.
Overnatningstederne skal ligeledes ligge med passende intervaller og der skal være et varieret
udbud mht. pris og kvalitet og afstand til ruten. Oplevelse drejer sig både om seværdigheder og
natur/landskab. Tæthed og kvalitet, afstand og skiltning. Ruteføring i forhold til seværdigheder
og landskabelige oplevelser. Information drejer sig først og fremmest om kort og guider. Kort
for hele ruten og kort/kortbøger eller guider med alle relevante oplysninger.
For at kunne gennemføre en ensartet og sammenlignelig registrering skal parametrene gøres
målbare. Dette er en væsentlig del af udviklingsarbejdet og grunden til at der er indlagt en
afprøvningsfase i forløbet.
Det er vigtigt at registreringssystemet er overskueligt og håndterbart i marken. Registreringerne
skal endvidere kunne anvendes på forskellige måder. F.eks. skal hele ruten kunne vurderes for
en enkelt parameter. Og der skal kunne gennemføres en helhedsvurdering, hvor alle parametre
vægtes i forhold til hinanden. Tilsvarende vurderinger skal kunne foretages for rutens delstrækninger.
Perspektiver
Når metoden er udviklet skal den anvendes. Alle amters cykelrutenet bør evalueres. Både de
nationale, de regionale og de lokale net. Tempo og omfang vil afhænge af den faglige og økonomiske kapacitet.
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Formidling
Projektets resultater fremlægges i en rapport. Desuden vil der blive skrevet artikler til tidsskrifter som ”Danske Kommuner”, Danmarks Amtsråd”, ”Cyklister” og andre relevante tidsskrifter.
De færdige resultater vil blive lagt frem på et efterfølgende seminar. Endelig vil arbejdet blive
fulgt op af en opfordring til amter og kommuner om at anvende redskabet.
Finansiering
Projektet har fået tilsagn om støtte fra Friluftsrådet. Der søges yderligere finansiering fra diverse
fonde.
Tidsplan
Projektet forventes afsluttet 2005. Derefter følger en metodeafprøvning i samarbejde medinteresserede amter.
Kontakt
Kontaktperson Simon Wrisberg, Idéværkstedet De Frie Fugle, Tlf: 33 11 11 75.
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Cykelruten København - Berlin
Af Glen Polano, Østdansk Turisme

To pulserende europæiske metropoler, 630 km på cykel og en kort sørejse over Østersøen – den
nye internationale cykelrute København-Gedser-Rostock-Berlin forbinder den danske og den
tyske hovedstad, tre idylliske regioner og mange venlige mennesker. Den byder på en masse
uspoleret natur, rig lejlighed til at bade og nyde livet, til at lade sig forbavse og til at gå på opdagelse. Globetrottere kan glæde sig til 15 (eller flere) dage fulde af oplevelser i København, på
Sjælland, Møn og Lolland-Falster og i Mecklenburg-Vorpommern, i Brandenburg og i Berlin.
Sådan indledes velkomsten til de turister der finder vej ind på www.bike-berlincopenhagen.com som er starten på en, for de fleste, spændende og stor udfordring, nemlig
cykelturen fra Berlin til Købehavn eller omvendt.
Siden introduktionen i 2001 har der været en årlig stigning i efterspørgslen efter cykelruten og
dens informationsmaterialer. For initiativtagerne har det været afgørende at 2 forlag har valgt at
udgive cykelruten på bog. Det betyder en omfattende distribution og markedsføring af ruten.
Ruten som kendetegnes ved det internationale samarbejde har løbende sine udfordringer. Der
er stor forskel på kvaliteten af cykelvejene, der er stor forskel på den øvrige infrastruktur med
overnatnings- og spisemuligheder en route, der er stor forskel på skiltepolitikken i de to lande.
Et udtalt ønske fra tyskernes side er, at ruten kan skiltes med logo hele vejen. En fremtidig trussel er indskrænkning i færgefarten mellem Stubbekøbing og Bogø. En stadig udfordring er
penge til kvalitetsløft, vedligeholdelse og ikke mindst markedsføringen. En anden fremtidig
mulighed er opgradering af togforbindelsen København – Berlin via Gedser og Rostock.
Cykelrutens succes er uomtvistelig. Efterspørgslen efter brochurer, besøgene på internettet samt
turisterhvervets anerkendelse af at ruten kaster flere gæster af sig. Det kan bl.a. spores
gennem interessen for at være tilgængelig i brochurer o.l.
En international alliance mellem:
www.visiteastdenmark.com, www.auf-nach-mv.de, www.reiseland-brandenburg.de
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København – Berlin ruten – en del af europaruterne
Af Jens Erik Larsen, Idéværkstedet De Frie Fugle.

En af de 12 europæiske cykelruter går fra Nordkap til Malta (Middle Europe Route - 6.000 km)
og passerer København og Berlin og forløber først et lille stykke på rute 6 over Amager og
dernæst hele vejen til Gedser på rute 9. (255 km i Danmark).

Fahrradstrasse - ny interessant teknisk udformning hvor eksisterende veje forbeholdes
cykeltrafik.

DE NATIONALE CYKELRUTER

35

36

DE NATIONALE CYKELRUTER

Konferencen sluttede med uddeling af gaver fra og til udenlandske oplægsholdere.
Her fra venstre Jens Erik Larsen, Martin Utiger (CH), Sissel Jenseth (N) og John Grimshaw (UK).

Omtale i Horsens Folkeblad før konferencen
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Deltagerliste

Anni Agerbæk
Åbent Land Vejle Amt

Lars Hammer
Tegnestuen på Amtsgården

Gerda Bladt
Naturafd. Sønderjyllands Amt

Asger Rahbek Hansen
Nordjyllands Amt Amtsvejvæsnet

Arne Bondo-Andersen
Skov- og Naturstyrelsen

Jonna Hansen
Åbent Land Vejle Amt

Jørgen Bunde
JBu/consult

Michael Hansen
RST

Gästa Bäckström
Vejkontoret Storstrøms Amt

Charlotte Helsted
Roskilde Amt

Linda Brix Christensen
Nordjyllands Amt Tekn.og Miljø

Torben Herborg
Århus Amt Erhvervsafd.

Karl-Erik P. Christiansen
Fyns Amt

Nanna Holmgaard Offentligt Krak

Poul Damgaard
Fyns Amt
Bo Dellensten
Cykelfrämjandet
Stella Fare
Cykelfremjändet
Niels Feerup
Destination Bornholm
John Grimshaw
Sustrans
Jesper Groftved
Politikens Rejsebøger
Palle Grønlund
Sønderjyll.Amt

Hans Jørgen Hvideland
Åbent Land Vejle Amt
Gun Hägglund
Cykelfremjändet
Trine Isø
Skanderborg Turistbureau
Claus Højlund Jensen
Ribe Amt
Lars Jensen
Samsø Turistbureau
Niels Jensen
Idéværkstedet De Frie Fugle
Sissel Jenseth
Syklistens Landsforening
Svend Johansen

38

DE NATIONALE CYKELRUTER

Merete Jørgensen

Jens E. Pedersen
IDA Vej- og Byplanforeningen

Thomas Jørgensen
Trafikministeriet

Torben Pedersen
TTS A/S

Ove Knudsen
Vejkontoret Storstrøms Amt

Dan Persson
MEGA ANCHOR ApS

Bodil Konradi
Ribe Amt

Søren Petersen

Thomas Krag

Glen Polano
Østdansk Turisme

Jens Erik Larsen
Idéværkstedet De Frie Fugle

Lars Bendix Poulsen
Skov- og Naturstyrelsen

Jesper Lassen
TTS A/S

Peter Rald
Kraks Forlag AS

Birgit Bjerre Laursen
Fyns Amt

Jann Ribergaard
Viborg Amt

Jan Grubb Laursen
DTU CTT

Mogens Richter
Nordjyllands Amt

Ole Lund
Sø-Lund Design ApS

Mette Rohde
Østjyllands Turistudviklingsf.

Lefi K. Lyngsø
Buderupholm Statsskovdistrikt

Nanna Salicath
Dansk Cyklist Forbund

Anker Madsen
Friluftsrådet

Søren Sattrup
Politikens Rejsebøger

Mikael Mikkelsen
Horsens Kommune Park & Vej

Erik Schjeldal
Bornholms Regionskommune

Kaj Jensby Mortensen
K.J.M. Consult

Hans Christian Schmidt
Miljøministeriet

Annette Nissen
Ribe Amt

Søren Skaarup
Idéværkstedet De Frie Fugle

Lone Nissen
Vojens Turistbureau

Erik Skibsted
Ringkøbing Amt

Anna Marie Nørgård
Naturafd. Sønderjyllands Amt

Ole Olesen
Viborg Amt
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Lone Skøtt

Jørgen Valentiner

Midtsønderjyll.Turistbureau

Vejdirektoratet

Birthe Snedker

Henriette Voigt

Samsø Turistbureau

Kbh’s Amt Natur og Miljø

Torben Stæhr

Poul Weber

Nordjyllands Statsskovdistrikt

Fyns Amt og Amtsrådsforeningen

Anders Sørensen

Simon Wrisberg

Dansk Cykelturisme

De Frie Fugle

Claus Buhl Sørensen

Margit Østergaard

Sø-Lund Design ApS

Odsherreds Turistbureau

Karen-Sofie Therkildsen
Ringkjøbing Amt

Martin Utiger
Veloland Schweiz

Denne slutrapport fra cykelkonferencen er støttet med tilskud fra
tips- og lottomidler til friluftsliv fra friluftsrådet.
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