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BEDRE VILKÅR FOR CYKELTURISMEN I DANMARK 

Cyklen er for mange turister et naturligt middel til at komme rundt i landskabet og 
ud i naturen. I de senere år har man med nye cykelruter og skilte investeret i den 
basale cykelinfrastruktur i Danmark. 

Langt størstedelen af Danmarks officielle cykelrutenet er dog skabt med det formål at 
kunne komme fra a til b. Mange af ruterne er derfor ikke relevante for en cykelgæst, 
der har de gode oplevelser og fleksibilitet for øje.  

Vi står derfor over for en grundlæggende, national udfordring med at udvikle 
sammenhængende cykeloplevelser, som i servicekvalitet kan måle sig med de 
bedste cykellande, som Danmark er i konkurrence med. 
 

Projekt ’Bedre vilkår for cykelturismen i Danmark’ er søsat for at løse denne 
udfordring og gennemfører over de næste 3 år følgende aktiviteter: 

 Kortlægning af infrastruktur for rekreativ cykling. 

 Design og udvikling af et netværk baseret på cykelknudepunkter. 

 Demonstration i udvalgte områder. 

 Udrulning af systemet i flere kommuner. 

 National driftsmodel og organisering. 

Dansk Kyst- og Naturturisme er projektejer, og Foreningen Dansk Cykelturisme er 

partner i projektet. 

Projektperioden er 2020-2023, og der er bevilliget 20 mio. kr. i Sommerpakken fra 

Erhvervsministeriet til gennemførelse af projektet 

Projektet understøttes af en styregruppe bestående af repræsentanter fra 
Friluftsrådet, KL, KTC, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Danske Destinationer, Dansk 
Cykelturisme og Dansk Kyst- og Naturturisme. 



 
Få yderligere information: 
https://www.kystognaturturisme.dk/dansk-kyst-og-naturturisme/indsatser/bedre-vilkaar-cykelturismen 
 
Tilmeld nyhedsbrev https://www.kystognaturturisme.dk/dansk-kyst-og-naturturisme/nyheder/nyheder  
 
Følg os på: 
https://www.linkedin.com/company/dansk-kyst--og-naturturisme/  

 

 

MÅLSÆTNING 

 

HVAD ER ET KNUDEPUNKTSNETVÆRK? 

Et knudepunktsnetværk giver cykelgæster mulighed for at planlægge lige netop den 
cykeltur, de ønsker. Destinationer og turismeaktører kan på den baggrund lave 
skræddersyede ruteforslag tilpasset bestemte sæsoner eller målgrupper.  

Et netværk af knudepunkter skal skabe bedre kobling mellem, eller træde i stedet for, 
de eksisterende lokale og evt. regionale cykelruter og skal integreres med de 
nationale cykelruter og supercykelstierne.  
Her er et eksempel på, hvordan et knudepunktsnetværk kunne se ud på Bornholm: 

Et netværk af knudepunkter er en systematik 
at navigere efter.  

Det kan bedst beskrives som et spindelvæv. 
Der, hvor trådene mødes, er der et 
knudepunkt. Man cykler derfor fra 
knudepunkt til knudepunkt og kan følge en 
på forhånd fastlagt rækkefølge af 
knudepunkter.  

Knudepunktsnetværket designes med 
udgangspunkt i brugernes behov og med 
hensyn til grundlaget for planlægning.  
 
 

Netværket af knudepunkter udvikles som et fleksibelt netværk baseret på 
internationale erfaringer. Der er fokus på at skabe en systematik, der tager højde for  
og stimulerer til udvikling af den rekreative infrastruktur i mange år frem. 

LOKAL BETYDNING OG DELTAGELSE 

Alle kommuner og destinationer vil blive informeret om projektets udvikling gennem 

hele projektperioden. Det er målsætningen, at netværket på sigt udrulles i hele 

landet med bred deltagelse for at sikre forankring. 

Der annonceres et åbent call medio 2021 til ansøgning om deltagelse som 

demonstrationsområde. Demonstrationsperioden vil være 2022-2023, hvor konceptet 

skal afprøves. En række kriterier vil være grundlag for udvælgelse af 2-3 områder. 

Alle kommuner og destinationer i Danmark kan holde sig opdateret om projektet og 

det kommende call på Dansk Kyst- og Naturturismes hjemmeside. 

Cykelvenlig infrastruktur  

20.000 km 
kortlægges nationalt 

Netværk af knudepunkter 

5000 stk. 
primært digitalt - påbegyndt analogt 


