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Danskerne som cykelturister

Vidensbehov
Dansk Cykelturisme står over for at skulle gennemføre en
undersøgelse af det danske marked for cykelturisme.
Undersøgelsen tager afsæt i en lignende undersøgelse, som er
gennemført i Tyskland.
Dansk Cykelturisme har defineret kriterier for relevante deltagere
i undersøgelsen. Målgruppen omfatter personer, der i 2016 eller
2017:
• Har været på cykelferie, hvor det at cykle var hovedaktivitet
eller primært formål med ferien. Med ‘cykelferie’ menes en
ferie med mindst en overnatning uden for eget hjem, hvor
cyklen var primært transportmiddel
• Har været ude at cykle under et ferieophold. Det at cykle var
en aktivitet blandt flere, men ikke hovedformålet med
ferieopholdet
• Har været på en eller flere halv- eller heldagsudflugter fra
hjemmet i cykel. Med halv- eller heldagsudflugter menes en
længere tur på cykel, der går uden for egen by eller område.
Der er ingen overnatning undervejs.
• Undersøgelsen belyser ovenstående gruppers aktiviteter,
holdninger, kendskab til ruter, mm.
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Metode
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Metode

Metode

Interviewperiode & dataindsamlingsmetode

Vejning af data

Undersøgelsen er gennemført i perioden 5.-10. oktober 2017 via
internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark.

Data er ikke vejet, da der ikke findes et ideal for målgruppen.

Offentliggørelse af resultater
Målgruppe
Undersøgelsen er gennemført blandt 18+ årige, der har været på
cykelferie, cykeltur på ferien eller halv- eller heldagsudflugter på
cykel.
Der er udsendt invitationer via e-mail til personer, der opfylder disse
krav i YouGov Panelet.
I alt er der gennemført 5,034 interviews, hvoraf 1.013 var i
målgruppen.
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Ved enhver offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal YouGov
angives tydeligt som kilde.
Ved pressemeddelelser skal dette ske i henhold til reglerne fra
ESOMAR, hvorfor en tekst som følger skal inkluderes:
”Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i
perioden 5.-10. oktober 2017 i alt gennemført 1.013 CAWI-interview
med 18+ årige, der har været på cykelferie, cykeltur på ferien eller
halv- eller heldagsudflugter på cykel”.

Metode

Statistisk usikkerhed
Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Eksempel på læsning af tabellen:

usikkerheder) der er ved forskellige stikprøvestørrelser, når totalpopulationen
er kendt. Det vil sige, at tabellen bruges til at finde ud af, hvor sikre I kan være

Data i en given undersøgelse viser, at 75% ud af 1.000 adspurgte borgere i en

på et givent resultat.

given kommune på et tidspunkt har besøgt den pågældende kommunes
hjemmeside. Hvor sikkert svaret er, finder man ud af ved først at finde

procentsatsen i tabellens venstre række og vælge linjen, dvs. i dette tilfælde
rækken, hvor 75% indgår.

Stikprøvestørrelse
(antal svar)
Procent
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5 eller 95%

4.3

3.0

2.5

2.1

1.9

1.7

1.6

1.4

1.1

1.0

0.9

10 eller 90%

5.9

4.2

3.4

2.9

2.6

2.4

2.2

1.9

1.6

1.4

1.3

15 eller 85%

7.0

4.9

4.0

3.5

3.1

2.9

2.7

2.2

1.9

1.6

1.5

20 eller 80%

7.8

5.5

4.5

3.9

3.5

3.2

3.0

2.5

2.1

1.8

1.7

25 eller 75%

8.5

6.0

4.9

4.2

3.8

3.5

3.2

2.7

2.3

2.0

1.8

30 eller 70%

8.9

6.4

5.2

4.5

4.0

3.7

3.4

2.8

2.4

2.1

1.9

35 eller 65%

9.3

6.6

5.4

4.7

4.2

3.8

3.5

3.0

2.5

2.2

2.0

40 eller 60%

9.6

6.8

5.5

4.8

4.3

3.9

3.6

3.0

2.6

2.3

2.0

45 eller 55%

9.8

6.9

5.6

4.9

4.4

4.0

3.7

3.1

2.6

2.3

2.1

50%

9.8

6.9

5.7

4.9

4.4

4.0

3.7

3.1

2.6

2.3

2.1
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Herefter kører man hen ad den vandrette linje, der kører ud fra de 75%, og
finder i dette tilfælde stikprøvestørrelsen på de 1.000 svar. Tallet, som i
denne kolonne er 2,7 procentpoint, henviser til, at fejlmarginen/afvigelsen for

procentsatsen på 75% er plus/minus 2,7 procentpoint. Det betyder, at den
reelle andel af de 1.000 respondenter, der har besøgt hjemmesiden, ikke er
præcis 75%, men kan svinge 2,7% til hver side. Således befinder den reelle
andel af de 1.000 borgere, der har besøgt hjemmesiden, sig med 95% sikkerhed
mellem 72,3% og 77,7% (dvs. 75 procentpoint plus/minus 2,7 procentpoint).

Opsummering af nøgletal
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Opsummering af nøgletal

20% af danskerne har været cykelturister inden for de seneste to år

4%

Været på cykelferie

*

13%

Ferie med mindst én
overnatning, hvor man
var ude og cykle

• 62% har cyklet på ferien i Danmark
• 35% har cyklet i udlandet på ferien

• Hver femte dansker er cykelturist

*
• 5% tog afsted med en organiseret gruppe
• 71% var afsted i sommermånederne (juni-august)

*
• 75% arrangerede selv cykelferien
• 27% kørte hele eller dele af en officiel cykelrute

*

10%
• 29 km i snit om dagen
• 216 km cykling i gennemsnit på ferien

*
• Gennemsnit: 6,5 overnatninger
• Gennemsnit: 2 forskellige overnatningssteder

Cykeludflugt(er) uden
overnatning
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*Blandt cykelturister med overnatning:

Resultater
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Danskerne som cykelturister
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Cykelformer i Danmark

20% af danskerne har været cykelturister inden for de seneste to år

9%

4%
Været på cykelferie

13%

10%

Ferie med mindst én
overnatning, hvor man var
ude og cykle

Cykeludflugt(er) uden
overnatning

Cykeltrænet på landevej/MTB
spor

50%
Cyklet mindre ture i
lokalområdet

42%
Har ikke cyklet i en ferie
eller fritiden inden for de
seneste to år

20% cykelturister
(nogle har været på flere typer ture)
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Sp.1 Hvilke af følgende har du foretaget dig i din fritid/ferie inden for de seneste to år? Marker
venligst alle svar, der passer på dig
Base: 5034

Cykelferie – hvem er turisten?

Hvem tager på cykelferie?

4%

Husstandsindkomst

5%

Været på cykelferie

Nordjylland

Under 300.000
kr: 3%

3%
Midtjylland

2%

6%

kvinder

mænd

Bor i storby/ikke storby

Storby

5%
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300.000 699.999 kr: 4%

4%
Hovedstaden

4%

5%

Syddanmark

700.000 kr og
derover: 4%

Sjælland

Dem der tager på cykelferie, har også været…

Ikke i storbyen

3%

Været på ferie med
mindst én
overnatning, hvor jeg
var ude og cykle

52%

Været på længere
cykeludflugt(er) uden
overnatning

51%

Jeg har cyklet mindre
ture i mit lokalområde

71%

Cykeltrænet på
landevej/MTB spor

5%

4%

4%

3%

(18-34 år)

(35-49 år)

(50-64 år)

(65+ år)

31%

Sp.1 Hvilke af følgende har du foretaget dig i din fritid/ferie inden for de seneste to år? Marker venligst
alle svar, der passer på dig
Base: 5034

Hvem cykler på ferien?

Hvem cykler på ferien?

13%
Ferie , hvor man
var ude og cykle

Husstandsindkomst

11%
Nordjylland

Under 300.000
kr: 10%

13%
Midtjylland

11%

14%

kvinder

mænd

Bor i storby/ikke storby

Storby

15%

14

300.000 699.999 kr: 12%

14%
Hovedstaden

13%

11%

Syddanmark

700.000 kr og
derover: 17%

Sjælland

Dem der cykler på ferien, har også været…

Ikke i storbyen

12%

Været på cykelferie
med mindst én
overnatning

16%

Været på længere
cykeludflugt(er) uden
overnatning

35%

Jeg har cyklet mindre
ture i mit lokalområde

74%

Cykeltrænet på
landevej/MTB spor

15%

13%

14%

9%

(18-34 år)

(35-49 år)

(50-64 år)

(65+ år)

22%

Sp.1 Hvilke af følgende har du foretaget dig i din fritid/ferie inden for de seneste to år? Marker venligst
alle svar, der passer på dig
Base: 5034

Hvem tager på længere cykeludflugt(er) (halv- eller heldagsudflugt) uden overnatning?

Hvem tager på længere cykeludflugter?

10%
Cykeludflugt(er)
uden overnatning

Husstandsindkomst

7%
Nordjylland

Under 300.000
kr: 8%

10%
Midtjylland

Bor i storby/ikke storby

Storby

14%

15

9%

12%

kvinder

mænd

300.000 699.999 kr: 10%

12%
Hovedstaden

10%

10%

Syddanmark

700.000 kr og
derover: 14%

Sjælland

Dem der tager på længere cykeludflugter, har også været…

Ikke i storbyen

9%

Været på cykelferie
med mindst én
overnatning

19%

Været på ferie med
mindst én
overnatning, hvor jeg
var ude og cykle

43%

Jeg har cyklet mindre
ture i mit lokalområde

85%

Cykeltrænet på
landevej/MTB spor

13%

11%

11%

6%

(18-34 år)

(35-49 år)

(50-64 år)

(65+ år)

28%

Sp.1 Hvilke af følgende har du foretaget dig i din fritid/ferie inden for de seneste to år? Marker venligst
alle svar, der passer på dig
Base: 5034

Cykelferie og cykeltur på ferien
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Lande man cykler i

Danske cykelturister rejser i hele verden
Øvrige lande i verden: 22%

Norge: 2%
Sverige: 7%
Danmark: 63%

England: 2%

Holland: 2%
Tyskland: 12%

Frankrig: 7%
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Schweiz: 1%

Østrig: 4%

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Argentina
Bali
Belgien
Bolivia
Bosnien
Bulgarien
Cambodia
Canada
Chile
Costa Rica
Cuba
Cypern
Ecuador
Finland
Fjernøsten
Fuerteventura
Grækenland
Irland
Italien
Japan
Kreta
Kroatien
Lichtenstein
Litauen

Sp.5 I hvilket land var din seneste ferie med cykel (enten cykelferie eller ferie, hvor du cyklede)?
Hvis du var i flere lande, så marker venligst alle de lande du var i
Base: Har været på cykelferie eller cyklet på ferien: 737

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mallorca
Mallorca
Mexico
Montenegro
New Zealand
Peru
Polen
Porto Santo
Portugal
Rhodos
Rumænien
Seychellerne
Skotland
Slovenien
Spanien
Sydkorea
Tenerife
Thailand
Tyrkiet
Uganda
Ungarn
USA
Vietnam

Områder man cykler i - i Danmark

Danskernes foretrukne cykelferieområde er Nordjylland
Steder man har været på den seneste cykelferie/cykeltur under ferien

Hvor flest tager hen, hvis man bor i en given region

Folk i region Nordjylland
tager oftest til Nordjylland,
dernæst Øst-. og Sydjylland

Nordjylland: 24%

De fleste er dog på
cykelferie/ture i deres
lokalområde

Vestjylland og
Limfjordslandet: 12%
Østjylland: 18%

Folk i region Midtjylland
tager oftest til Østjylland,
dernæst Nordjylland

Nord- og
Vestsjælland (inkl.
København): 16%

Sydjylland: 19%
Bornholm: 11%

Fyn og øer: 13%

Folk i region Syddanmark
tager oftest til
Syddanmark og Fyn og
øerne

Sydsjælland, Møn og
Lolland-Falster: 11%
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Sp.6 Hvor i Danmark var du på den seneste cykelferie eller ferie hvor du cyklede? Hvis du var
flere steder, marker venligst alle de steder, hvor du var
Base: Har været på cykelferie eller cyklet på ferien i Danmark: 465

Folk i region Hovedstanden
tager oftest til Nord- og
Vestsjælland (inkl.
København) og Bornholm

Folk i region Sjælland
tager oftest til
Sydsjælland, Møn og
Lolland-Falster

Attraktioner besøgt på cykelferien eller cykelturen

Danskerne besøger et stort udvalg af attraktioner og steder på deres cykelferie
Udvalgte eksempler på attraktioner og steder besøgt på cykelferien/cykelturen
• Aggersborg
• Hammershus, Ekkodalen, Svaneke, Sandvig, Gudhjem
• Bindeballe købmandsgård
• Hammershus, hammeren, rundkirke, dynddalen, ekkodalen,
• Kronborg, Gilleleje, Hornbæk, Louisiana m. fl.
almindingen, rokkestenen,....
• Bornholms sommerfuglepark
• Hammershus, Opalsøen,
• Brunkulslejr, Sandfigurer, Træskærerarbejde, Høvlemuseum,
• Hammershus. Ekkodalen
Bunkermuseum, Naturoplevelse, Zoologiskhave, Dyrpark, Tange Sø,
• Hammershus. Travbanen Balka Strand, Dueodde
• Bunkermuseet i Hirtshals. Sæby havneby
• Helligdomsklipperne, Østerlars rundkirke
• Cykelmuseum
• Hillerød slot
• Den lille havfrue, Bispebjerg have, papirøen
• Himmelbjerget
• Den store grusgrav og HAMMERSHUS
• Hvide Sande havn, Sandskulpturerne i Søndervig.
• den tilsande kirke i Skagen
• Jellingestenene
• Djurs sommerland
• Jesperhus
• Egeskov og Æbelø
• Kannestederne
• En kirke og den tilhørende præstehave, isbod, Læsø Saltsyderi,
• Klitmøller, Thy nationalpark, vorupøre,
strand, statuer, skove
• Knuthenborg safaripark
• Fanø Bryghus
• Koldinghus, Trapholt Museum
• Fiskefestival i Hirtshals
• Kronborg Fredensborg slot
• Flensburg Museumswerft, Overfart med færge på Nord-Ostsee Kanal,
• Legoland
Glücksburg Slot, Schleswig Havn og park, Frilandsmuseum i Angel
• Lille havfrue
• Forskellige kirker, museer på Bornholm samt Hammershus
• Lodbjerg fyr
• Frederik d.7. kanal Løgstør, og Vingården Glennfarm Løgstør og
• Læsø Saltsyderi
Løgstør by
• Middelaldercentret - Knuthenborg - Lalandia - Vordingborg
• Fur Bryggeri, Fur molergrave
slotsruiner
• Fårup Sommerland
• Moesgaard, DoKK1, Aros, Den Gamle By
• Gjern Bilmuseum
• Moesgård, Aarhus, den gamle by
• Grenen, Legoland, Den tilsandede kirke, Råbjerg mile, Rubjerg
• Møns Klint, Liselund Slot, Stege, diverse kirker og gravhøje etc. på
knude, Nordsøen Oceanarium
Møn
• H C Andersens hus.
• Mønsted kalkgruber, Skive kirke, hvor frue kirke, tarok museum
• Hammershus
• Nordsøcentret
• Hammershus, Almindingen, Rytterknægten, Åkirkeby Kirke, Ny Kirke,
• Oldtidsminder, kalkmalerier, egnsmuseer, den Fynske landsby,
Nylars Kirke, sandflugtsskoven, Dueodde.
Tønder museum

• Roskilde domkirke
• Rubjerg Knude
• Rundetårn
• Rundkirken på Djursland
• Rundkirker, Hammershus ruiner og meget andet
• Råbjerg Knude
• Samlermuseet på Møn, Knuthenlund,
• Schackenborg slot
• Silkebog museum
• Skagen by, den tilsandede kirke, gammel Skagen
• Skagen, Råbjerg mile, Grenen...Og en masse natur!
• Skovsgaard, koldkrigsmuseet på Langeland. Egeskov slot. Tranekær
slot.
• Smukfest
• Spøttrup borg og fur
• Stevns klint, stevnsfortet og Stevns fyr
• Svendborg Sund, Lundeborg, Nyborg Slot, Skovsøen, Odense Å,
Odense Fjord, Hasmark Strand, Glavendrup stenen, Langesø.
• Sønderborg Slot, Historiecenter Dybbøl, Hjerl Hede
• Thyborøn, Bovbjerg fyr, Lemvig
• Tilsandede kirke mv
• Tivoli friheden,
• Tranekær slot
• Tårnborg Kirke
• Valdemar slot, Tåsinge ruten
• Valdemarslot, Drejø. Museum
• Vordingborg borgruin, Stege, Nykøbing, Nakskov, maribo
• Vordingborg slot

Sp.7 Hvilke attraktioner så du/besøgte du på din seneste cykelferie eller ferie hvor du cyklede?
Base: Har været på cykelferie eller cyklet på ferien i Danmark: 465
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Primære transportmiddel

Halvdelen af cykelturisterne tager bilen til der, hvor cykelturen starter

En tredjedel (32%) af dem, der tager på
cykelferie, starter direkte på cyklen,
mens dette kun gælder for 9% af dem,
der cykler på en ferie

48%

15%

Bil

20

Fly

13%

Cykel

11%

Tog/S-tog

4%

3%

3%

2%

0%

1%

1%

Til fods

Færge

Bus

Autocamper

Motorcykel

Andet

Ved ikke

Sp.8 Tænk igen på din seneste cykelferie eller ferie hvor du cyklede. Hvad var dit primære
transportmiddel for at nå frem til der, hvor du begyndte din cykeltur?
Base: Har været på cykelferie eller cyklet på ferien: 737

Hvornår tager man på cykelferie og med hvem

Højsæsonen for cykelturisme er i sommermånederne og oftest tager man med sin partner
Sæson for cykelturisme
Januar

1%

Februar

1%

Marts

1%

April

Hvem tager man på cykelferie med?

Partner
59%

4%

Maj

8%

Juni

14%

Juli

34%

August

24%

September
Oktober

10%
1%

November

1%

December

0%

Ved ikke/husker ikke

2%

Sp.9 Hvornår på året foregik din seneste cykelferie eller ferie hvor du
cyklede? Angiv venligst den måned, hvor ferien startede
Base: Har været på cykelferie eller cyklet på ferien: 737
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Venner
18%

Børn
19%

Anden
familie
17%

Alene
6%

Org.
gruppe
5%

Sp.10 Hvem tilbragte du din seneste cykelferie, eller ferie hvor du
cyklede, sammen med? Du kan markere flere svar
Base: Har været på cykelferie eller cyklet på ferien: 737

Overnatningssteder

De fleste cykelturister bor på hotel, lejet hus eller campingplads/telt

Overnatningssteder
29%

18%

Hotel,
hotellejlighed
eller kro

18%
13%

Lejet feriehus
eller feriebolig

9%

Campingplads
/ telt
Hos
familie/venner

22

12%

Bed &
Breakfast

Eget
sommerhus
eller feriebolig

5%
8%

Vandrerhjem

Sp.13 Hvilke af følgende steder overnattede du på din seneste cykelferie eller ferie hvor du
cyklede? Du kan markere flere steder
Base: Har været på cykelferie eller cyklet på ferien: 737

6%

3%

Andet
Shelter

Feriecenter

Overnatningssteder

Folk på cykelferie overnatter oftere i shelter og på vandrerhjem end folk, der cykler på
deres ferie

Overnatningssteder

27%

30%

20%
13%

18%
15%

17%
12%

11%

10%

Bed & Breakfast

Cykelferie
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Eget sommerhus
eller feriebolig

10%

7%

5%

Hotel,
Lejet feriehus eller Campingplads/telt Hos familie/venner
hotellejlighed eller
feriebolig
kro

17%

16%

15%

4%

Vandrerhjem

Ferie, hvor man cyklede

Sp.13 Hvilke af følgende steder overnattede du på din seneste cykelferie eller ferie hvor du
cyklede? Du kan markere flere steder
Base: Har været på cykelferie eller cyklet på ferien: 737

Shelter

2% 2%
Feriecenter

5%

Andet, notér
venligst:

Varighed af ferie og overnatningssteder

De fleste holder mindre end en uges cykelferie – oftest det samme sted

Antal overnatninger

Antal overnatningssteder

Gennemsnit: 6,5 dage

Gennemsnit: 2 steder

Op til 1 uge: 74%

1-2 uger: 16%

Mere end 2 uger: 7%
Mere end 1 overnatningssted: 40%
57%

23%

18%

24%

9%
1

2-3

4-5

6-7

7%

8%

8-11

12-14

15%
4%

4%

15-21 Mere end Ved ikke
21

Sp.11 Hvor mange overnatninger havde du i alt på din seneste cykelferie
eller ferie, hvor du cyklede?
Base: Har været på cykelferie eller cyklet på ferien: 737

24

3%
1 – samme
sted hele
ferien

2

9%

9%

8%

3

4-5

Mere end 5
forskellige
steder

2%
Ved ikke

Sp.12 Hvor mange forskellige steder overnattede du på din seneste
cykelferie eller ferie, hvor du cyklede?
Base: Har været på cykelferie eller cyklet på ferien: 737

Mål for cykelferien

Motion, ro, samvær og specifikke steder nævnes som mål for cykelferien
Udvalgte eksempler på mål for cykelferien
• Afslapning med en aktiv dagsplan.
• Familiefest med indlagte cykelruter - børn/svigerbørn og børnebørn
• Alperne- Galibier, Telegraphé, Glandon, Madeleine, Mollard mm
• Fanø
• Alsace
• Ferie, frisk luft og ro i hovedet
• At besøge Bretagne. Samvær med venner
• Fra Aalborg til Paris med Team Rynkeby
• At besøge Samsø
• Fredericia
• At følge Hærvejen ned til grænsen
• Gardasøen
• At få motion og hygge
• Himmelbjerget
• At holde ferie, besøge fam. og venner
• Hygge og Djurs sommerland
• At hygge os sammen og være aktive
• Højskoleferie med daglige cykelture
• At komme ud og være aktiv og besøge familie
• Ingen. Bare ud og cykle
• Barcelona, Nice og Milano. Mulighed for bjergkørsel
• Jeg cyklede Bornholm rundt og så de mest spændende
• Bare at cykle langt
seværdigheder undervejs - herunder Hammershus og de andre, jeg
• Bare en tur ud i det blå
nævnte tidligere.
• Besøg hos venner og familie + udflugt til udvalgte steder
• Kyst til kyst tur
• Besøge familie
• L2017 gymnastiklandsstævne
• Besøge Tour France med Team Rynkeby
• Langeland, Rudkøbing, Bagenkop, Skovsgård m.m.
• Bindeballestien
• Lille Vildmose og omegn
• Bjerge og naturoplevelser
• lokalområdet i Nordjylland
• Blokhus og tilbage til Løkken
• Mallorca
• Bornholm
• Malmø og Ystad
• Cykelferie for at kunne køre sammen med vennerne på racercykel.
• Maria ZellerBahn og MariaZell, Wien, Wörthersee
• Cykelture om formiddagen. Bridge om aftenen om bord på skib, som
• Mental afslapning
sejlede fra ø til ø i Kroatien
• Mosel - Rhinen
• Cykle fra København til Jylland
• Målet var 1. dag at cykle fra Svendborg til Nyborg så tæt på kysten
• Cykle nogle smukke ture i bjergene og nyde varmen
som muligt. 2. dag ville vi cykle fra Odense op langs fjorden og så
• Cykle til København
tæt på den Nordfynske kyst som muligt.
• Cyklede med team Rynkeby fra Ålborg- Paris
• Målet var at køre fra Rudbøl i syd til Skagen i nord, så
• Cykling i bjerge omkring Harzen
vestkystruten/Cykelrute 1
• Danmark til Paris
• Målet var at se noget mere af det rigtige Thailand i "øjenhøjde", som
• Det var cyklingen, der var det primære og sightseeing som noget
det bliver, når man cykler rundt.
sekundært
• Nationalpark Thy
• En tur til Sønderjylland
• Naturen undervejs på cykelturen
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• Nedlagte jernbaner
• Nogle gode dage sammen med venner
• Nyde naturen
• Opleve DK
• Opleve Korsika, spise dejligt franske mad, være sammen med
cykelentusiaster, nyde vejret
• Rundt på syd Fyn
• Rute: København, Præstø, Karrebæksminde, Stillinge Strand,
København.
• Samsø rundt
• Se landet og dets ypperlige MTB spor
• Se Samsø
• Se vadehavet med sluserne og små grænseovergange.
• Seværdigheder, såsom Dannevirke, Hedeby, Lybæk oh andre
historiske tyske byer
• Shelter på Ærø
• Sommerferie og familie hygge
• Støtte for Herbalife Family Foundation
• Sydvestlige Irland - naturoplevelser
• Udendørs ferie
• Uplanlagt "tour de Jylland"
• Vennebesøg og kultur indkig Dansk landsbrugsmuseum
• Vi ville se grænseegnen omkring Frankfurt an der Oder
• Vildmarksferie
• Weekendtur på budget
• Ærø
• Øland, Sverige

Sp.14 Hvad var det eller de specifikke mål for din seneste cykelferie? Notér, hvis der var
specifikke steder, ruter, seværdigheder eller andre aktiviteter, der var målet for dine cykelferie
Base: Har været på cykelferie: 195

Mål for cykelturene på ferien

Oftest cykles der til seværdigheder i lokalområdet, når man er på ferie
Udvalgte eksempler på mål for ferien, hvor man cyklede
• At opleve nye områder i København: Krydstogtkajen, Nordhavnen, St.
• Helligdomsklipperne, Østerlars rundkirke
Annae Plads, Amager Fælled.
• Hygge og samvær
• At plukke svampe
• Jazzfestival
• At se Fur, dens seværdigheder og omegnen
• Jeg ville se 7 rundkirker på Bornholm på to dage
• At se hele Ærø
• Jesperhus
• At se Italiens bjerge, landskab og byen oppefra. Og komme ud af byen
• Krigsmonumenter fra 1. verdenskrig koncert og campingferie
• Besøge fyrtårne i Tyskland, Holland, Frankrig og Spanien
• Langeland fortet
• Bjergområder og lokale naturområder
• Læsø saltsyderi
• Byer på Tåsinge, Valdemar slot,
• Mallorca og bjergene
• Byture i Wien - sightseeing
• Mandø/Vadehavet. Øen har mange ruter på cykel og til fods. Mandø
• Cykel tur i Østrig og Kroatien
museum, fotoudstilling ved Redningsstationen
• Cykeloplevelser I Pyrenæerne med erhvervs netværk
• Maribo by, Knuthenborg, skov
• Cykeltur på Manhatten
• Mountain bike rute - Rubjerg knude
• Cyklede langs med en biflod til Rhinen. Så på lokalområder nær
• MTB ned af Rainbow Mountains
campingpladserne
• MTB spor ved Fjerritslev
• Cykling i Sälen fjeldene, Dataene, Sverige
• MTB-sporet i Rebild Bakker
• En planlagt rute fra Frankrig (Pau) over Pyrenæerne i Spanien til
• Natur og motion og morgenbrød
Londres
• Natur, frokost Hjorts Hotel. Cykler fra Skagen og tilbage
• Fanø Bryghus , i mens konen var på strikkefestival
• Nordfyn - Kerteminde og Fynshoved
• Ferie i Toscana området, mange seværdigheder, Sienna,etc..
• Området omkring Alghero ( Sardinien ) - naturreservat
• Folkemøde
• Området omkring Middelfart. Sønderjylland og Flensbürg
• For at få noget motion, og se hvad der var i området
• Rhinen, Ridersheim
• Forskellige øer i det sydfynske.
• Ribe by, Ribe Domkirke
• Fotografering af tog og jernbaner
• Rismarker. Øen rundt
• Fra Skagen by til Grenen og tilbage igen
• Rundkirker møller
• Frisk luft og motion
• Rundt i Blokhus Gateway og som transportmiddel til og fra
• Fur Bryghus og naturrute
campingplads til Blokhus by
• Færgen fra Kalvehave til Stege
• Rundt på Fyn familiebesøg
• Grenen, Hanstholm fæstning, Ørnereservat, kunstmuseum
• Rundt på Rømø
• Grenen, Løkken
• Rundture i grænselandet mellem Sverige og Norge
• Harzen og Rhinlandet
• Rømø
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• Rørvig Havn
• Saltsyderi, minigolf, skov, strand, frokostrestaurant, åbent landbrug
• Se København fra en anden vinkel
• Skagen, den tilsandede kirke, Råbjerg mile
• Skagen, Mols Bjerge
• Smukfest
• Sommerferieafvikling
• Sydfyn
• Sønderho
• Tisvildeleje
• Tour de France
• Trier
• Tværs over Sverige til Stockholm og langs den svenske østkyst til
Ystad og så en uge på Bornholm
• Udflugt/dagstur langs Göta-kanalen. Ud og hjem samme vej
• Vadehavet
• Var med min spanske familie i Zaragoza
• Vejers, Løkken
• Ven
• Venø rundt
• Vesterhavet
• Vesterhavet, Jesperhus blomsterpark, museum Hanstholm
• Vi har to forskellige ruter i Korsørområdet. Enten 23 eller 27 km. Vi
skulle rundt og se på kunst som var opstillet forskellige stedet i
byrummet.
• Vi var 4 gutter, der havde lyst til at prøve noget andet end at ligge
ved stranden. Vi lejede derfor 4 cykler og udforskede lokalområdet –
ca. 50 km
• Vi var nede og se flere etaper af Tour de France. Samtidig besøgte vi
vinbyer som bourgogne og champagne for at smage og købe

Sp.15 Hvad var det eller de specifikke mål for din(e) cykeltur(e) på din seneste ferie? Notér, hvis der var
specifikke steder, ruter, seværdigheder eller andre aktiviteter, der var målet for din(e) cykeltur(e)
Base: Har cyklet på ferien: 643

Organisering af cykelferie/ferie hvor man cyklede

Langt de fleste planlægger selv deres cykelferie

76%
71%

13%
8%

8%

Jeg/mine rejsepartner(e) stod Jeg/mine rejsepartner(e)
selv for planlægning, transport købte en færdig (cykel)pakke
og booking af overnatningssted med overnatning inkluderet

6%

Kombination – stod selv for
dele af ferien og andre dele
var købt som en pakke

Cykelferie

7%

4%
Andet

Ferie, hvor man cyklede

Sp.16 Hvordan var din seneste cykelferie/ferie, hvor du cyklede, organiseret/arrangeret?
Base: Har været på cykelferie eller cyklet på ferien: 737
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4%

3%

Ved ikke

Cykeltyper brugt på ferien

Der er ikke én bestemt cykeltype, der anvendes af cykelturister
17%

Klassisk cykel

18%
19%

Mountainbike
Racercykel

11%

Racercykel og citybike bruges oftest til cykelferie

19%

12%
10%

Turcykel

Lånte, lejede eller brugte egen cykel på ferien

6%
6%

El-cykel

Ladcykel/kassecykel

Den klassiske ”bedstemorcykel” bruges oftest til på ferier, hvor man cykler

19%
21%

Citybike

Single speed / basic (cykel med ét gear)

24%

74%
57%

2%
3%

17%

1%
1%
Egen cykel

Anden cykel, notér venligst:
Ved ikke

3%
4%

Lejede en cykel

7%

15%

Lånte en cykel

Sp.18 Benyttede du din egen cykel, lånte du eller lejede
du cyklen (på din seneste cykelferie/ferie hvor du
cyklede)? Du kan markere flere svar
Base: Har været på cykelferie eller cyklet på ferien: 737

2%
2%
Cykelferie

Ferie, hvor man cyklede

Sp.17 Hvilken cykel benyttede du primært under din seneste cykelferie/ferie hvor du cyklede?
Base: Har været på cykelferie eller cyklet på ferien: 737
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29%

Måder at cykle på

En tredjedel af cykelturisterne har cyklet på en officiel cykelrute

61%

37% har cyklet på en officiel cykelrute

49%

24%

26%

32%

10%
4%
Jeg cyklede uafhængigt
af officielle cykelruter

Jeg cyklede hele eller
Jeg cyklede hele eller
dele af en officiel
dele af en officiel
cykelrute ud fra samme cykelrute og overnattede
overnatningssted (uden
forskellige steder
overnatning langs ruten)
undervejs
Cykelferie

29

4%

Jeg cyklede på
afmærkede MTB-spor

4%

7%

Andet

Ferie, hvor man cyklede

Sp.19 Hvilke af følgende måder at cykle på, benyttede du på din seneste cykelferie/ferie hvor du
cyklede? Du kan markere flere svar
Base: Har været på cykelferie eller cyklet på ferien: 737

3%

3%

Ved ikke

Forplejning undervejs på turen

Cykelturister spiser på restaurant, medbragt mad eller handler i supermarkedet undervejs

48%
45%

Spiste på restaurant/kro
Spiste medbragt mad (egen mad)

42%

Spiste mad fra et supermarked undervejs

18%

Spiste hos familie, venner og bekendte
8%

Spiste mad fra en tankstation/rasteplads

6%

Andet, notér venligst:

6%
5%

Ingen af disse
Ved ikke

11%
12%

7%
3%
3%
Cykelferie
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32%

17%

11%

Spiste ved en pølsevogn/madbod

49%

Ferie, hvor man cyklede

Sp.20 Hvordan spiste du undervejs på din seneste cykelferie/ferie hvor du cyklede? Du
kan markere flere svar
Base: Har været på cykelferie eller cyklet på ferien: 737

Hvor langt og hvor længe cykler cykelturisterne

Cykelturister cykler gerne længe og når ofte flere hundrede kilometer på deres tur

Cykel ferie:
Antal timer man cykler om dagen

Ferie hvor man cyklede:
Antal timer man cykler om dagen
52%

30%
2%

Mindre end 1 1-2 timer om 2-4 timer om
time om
dagen
dagen
dagen

Gennemsnitligt antal feriedage:

Mindre end 1 1-2 timer om 2-4 timer om
time om
dagen
dagen
dagen

Mere end 4
timer om
dagen

Gennemsnitligt antal feriedage:

6,2 dage

58

Gennemsnitligt antal
kilometer pr. dag

km

Sp.21 Hvor lang tid cyklede du i gennemsnit pr. dag på
din seneste cykelferie?
Base: Har været på cykelferie: 195

31

16%

14%

11%

Gennemsnitligt antal
kilometer pr. dag

38%

28%

Sp.23 Hvor mange kilometer
cyklede du i alt på din seneste
cykelferie/ferie hvor du cyklede?
Base: Har været på cykelferie eller
cyklet på ferien: 737

Mere end 4
timer om
dagen

7,7 dage

24
km

Sp.22 Hvor lang tid cyklede du i gennemsnit pr. dag på din
seneste ferie, hvor du cyklede?
Base: Har cyklet på ferien, men ikke været på cykelferie: 542

Antal kilometer kørt på cykelferien

Cykelferieturister cykler dobbelt så langt som dem, der blot cykler ture på deres ferie

360

Gennemsnitligt antal
kilometer på hele ferien

km

184

51%

km
35%

19%

1%

3%

7%
1%

5%

9%

10% 11%

14%
8%

9%

10%
2%

0-10 kilometer 11-25 kilometer 26-50 kilometer 51-100 kilometer

Cykelferie

101-200
kilometer

201-500
kilometer

501-1000
kilometer

Ferie, hvor man cyklede

Sp.23 Hvor mange kilometer cyklede du i alt på din seneste cykelferie/ferie hvor du cyklede?
Base: Har været på cykelferie eller cyklet på ferien: 737

32

5%

2%

Mere end 1000
kilometer

Ved ikke

Inspiration og informationssøgning

Inspiration og information søges nogenlunde lige meget online og offline
Generel søgning på internettet (fx Google)

19%

Anbefalinger fra venner og bekendte

17%

Turistinformation (fysisk sted)

13%

Fysiske/trykte kort

12%

Online turistinformation

11%

Digitale kort/ruteplanlægning på internettet (fx…

11%

Guidebøger

8%

Rejsebureau eller rejsearrangør

6%

Omtale på sociale medier

5%

Omtale i aviser og tidsskrifter

5%

Rejseblog på internettet

4%

Reklamer og annoncer
Denmarkbybike.dk
Andre steder, notér venligst

4%
1%
8%

Ingen af disse
Ved ikke
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25%
7%

Sp.24 Hvorfra fik du inspiration og information til at tilrettelægge din seneste cykelferie/ferie hvor du
cyklede? Du kan markere flere svar
Base: Har været på cykelferie eller cyklet på ferien: 737

Navigation på cykelturen

Skilte undervejs bruges stadig oftest i navigationen på cykelturen
Skilte med vejvisning

34%

Digitale kort eller andre apps på mobiltelefon

28%

Fysiske/trykte kort

25%

Kendte ruten i forvejen

23%

GPS modtager/cykelcomputer med GPS

20%

Lokal turistinformation

17%

En rejseleder eller guide
Andet, notér venligst

7%
2%

Ingen af disse

Ved ikke

34

8%
2%

Sp.25 Hvilke af følgende brugte du undervejs på din seneste cykelferie/ferie hvor du cyklede? Du kan
markere flere svar
Base: Har været på cykelferie eller cyklet på ferien: 737

Længere cykeludflugter

35

Mål for cykelturen

Mange tager på cykeltur for motionen og naturens skyld og ser gerne ting undervejs
Udvalgte eksempler på mål for den længere cykeludflugt
• Apartment crawl = vi cyklede i stor flok rundt i Århus og besøgte
hinanden, hvor der hvert sted var et tema med mad/snack, drink og
aktivitet. Vi kom omkring Frydenlund, Åbyhøj, Højbjerg, Langenæs,
Trøjborg og Midtbyen.
• At besøge familie
• At cykle hjemmefra (Odense) til Kerteminde for at spise frokost og
ligge ved stranden
• At cykle, at være sammen,
• At fange pokemoner via pokemon go :D og samtidigt nyde det gode
vejr og naturen omkring Odense
• At følge et bestemt stykke af Sjællandsleden, og at se de forskellige
seværdigheder undervejs.
• At ha det hyggeligt og opleve nye steder
•
• Bare ud i naturen ofte til Hjarbæk og Finderup, Hald Ege
• Bisonerne ved Gudenåen i Randers
• Bytur København
• Cykel ferie på Bornholm
• Cykel rundt om Silkeborg op til Himmelbjerget. Flot natur og god
hård cykeltur
• Cykeltur langs Kattegat 25 km frem og 25 km tilbage.
• Cykeltur langs Odense Å / kanal / fjord
• Cykeltur rundt i Skagen og se seværdigheder
• Den gamle troldhedebane. Ferup Sø
• Dragør - Roskilde
• En del af et større mål om at cykle til samtlige større byer/landsbyer
på Fyn indenfor et år.
• En tur i Dyrehaven
• En tur i Gribskov for at se hvor der skulle være poster til et
spejderløb
• En tur til Hasmark strand
• Fodsporruten mellem Slagelse og Næstved. Derefter en anden tur var
fra Malmø i Sverige til Helsingborg og til Helsingør og retur til KBH.

• Frederiksborg slot
• Naturen - Odsherred
• Furesø shelter
• Nordjylland rundt
• Gåtur og picnic ved Dyrehaven efter lang cykeltur
• Nordsjælland
• Hadsten til Silkeborg langs en gamle jernbane
• Odense zoo
• Heldagsudflugt rundt i det svenske landskab
• Op i Vendsyssel og se vildmosen
• Hillerød-Gilleleje-Helsingør
• Poulstrup sø
• Himmelbjerget, Øm kloster
• Randers - Mariager
• Hundested, Bastrup Sø, Køge
• Randers til Silkeborg langs gl jernbane
• Husker ikke jeg cykler så ofte
• Ree Park
• Hærvej rutens
• Rundt i Københavns havn tur og Amager rundt lange heldagsture
• Højer
nordpå
• Isefjord rundt
• Rundt om Furesøen på Mountain Bike
Jeg hentede en ladcykel langt fra min bopæl. I den forbindelse kørte
• Slagelse
jeg forbi Roskilde domkirke og Roskilde fjord
• Stige Ø, et rekreativt naturområde lidt nord for Odense, hvor vi bor.
• Jeg skulle besøge bekendte ca. 30 km hjemmefra i løbet af en
• Svinklovene, Nordjylland
weekend og lavede en cykeludflugt ud af turen samt retur senere på
• Sønderho, sightseeing, familiehygge
weekenden.
• Tur rundt i Avedøre Holme og Hundige Strandpark.
• Jeg tog mine børn med, så vi cyklede 46 km for at komme ned til
• Ture på 20 til 30 km i nærområdet som træning til 1 uges
deres farmor og farfar
højskoleophold, hvor vi cyklede ialt 200 km
• Jungshoved rundt
• Tøserunden 112 km, træning til tøserunden,
• Kalø slotsruin
• Ude at nyde dagen med hunden. Vi cykler af og til en formiddags• Kultur. Så på slotte på Fyn
eller eftermiddagstur. Udflugt med vores cykelklub. Vi cykler hver
• Langs Strandvejen/ kysten i Nordsjælland
torsdag aften i sommerhalvåret og 1 gang i året arrangerer vi en
• Louisiana
længere udflugt.
• Lære mit nye bosted Nørresundby / Ålborg bedre at kende.
• Udflugt til Trustrup-bagelsesøer med medbragt frokost
• Læsø
• Udfordre mig selv
• Læsø for at se øen - havde lejet cyklerne
• Udforskning af naturområde, der ikke er så praktisk med bil
• Moesgaard
• Valby-Herfølge t/r
• Mål :Skagen. Cykelruterne er mange i området
• Østerbølle
• Målene var de visuelle oplevelser, frisk luft og motion. Cykler fra
• Ø-tur, vi cyklede Fanø rundt
København op ad Strandvejen så langt jeg orker.
• Natur Vestegnen bytur København

Sp.26 Hvad var det eller de specifikke mål for din seneste længere halv- eller heldagsudflugt på cykel?
Base: Har været på længere cykeludflugt uden overnatning: 276

36

Varighed og længde på cykelturen

En længere cykeludflugt varer ofte mere end 4 timer og der køres næsten 50 kilometer

48

Gennemsnitligt antal
kilometer pr. tur

53%

km

35%

37%

23%
15%
11%
9%

3%

1%

Mindre end 1
time

3%

0%

1-2 timer

2-4 timer

Mere end 4
timer

Ved ikke

Sp.27 Hvor lang tid varede din seneste længere halv- eller heldagsudflugt på cykel?
Base: Har været på længere cykeludflugt uden overnatning: 276

37

9%

0-10
kilometer

11-25
kilometer

26-50
kilometer

51-75
kilometer

76-100
kilometer

Mere end
100
kilometer

Ved ikke

Sp.28 Hvor mange kilometer cyklede du i alt på din seneste længere halv- eller
heldagsudflugt på cykel?
Base: Har været på længere cykeludflugt uden overnatning: 276

Cykeltyper brugt på cykelturen

Udover citybike, kører kvinder typisk på en klassisk cykel og mænd vælger mountainbike eller
racercykel
27%
28%

Citybike
Klassisk cykel (fx "bedstemorcykel")

7%

Mountainbike

El-cykel

Anden cykel, notér venligst:
Ved ikke

14%

5%

Turcykel

Single speed / basic (cykel med ét gear)

20%

6%

Racercykel

Ladcykel/kassecykel

38%

14%

4%

10%
8%

4%
2%
1%
2%
3%
1%
1%

4%
Kvinde

Mand

Sp.29 Hvilken cykel benyttede du primært på din seneste længere halv- eller heldagsudflugt på cykel?
Base: Har været på længere cykeludflugt uden overnatning: 276

38

Transportmidler benyttet på seneste cykeltur

2 ud af 3 bruger ikke andre transportmidler end deres cykel på cykelturen

65%

34% benytter andre transportmidler end cyklen

13%

13%

11%
5%

Kun cyklen

39

Bil

Til fods

Tog/S-tog

Færge

1%

1%

1%

1%

Bus

Fly

Andet

Ved ikke

Sp.30 Hvilke andre transportformer benyttede du som en del af din seneste længere halv- eller
heldagsudflugt på cykel? Du kan markere flere svar
Base: Har været på længere cykeludflugt uden overnatning: 276

Hvornår tager man på cykeltur og med hvem?

De fleste seneste cykelture har været i sommerperioden – enten med sin partner eller alene
Seneste cykeludflugt
Januar

0%

Februar

1%

Marts

0%

April

Partner
35%

1%

Maj

9%

Juni

21%

Juli

24%

August

22%

September
3%

November

0%

December

0%
5%

Sp.31 Hvornår på året foregik din seneste længere halv- eller
heldagsudflugt på cykel?
Base: Har været på længere cykeludflugt uden overnatning: 276

40

Børn
19%

Alene
29%

14%

Oktober

Ved ikke/husker ikke

Hvem tager man på cykeludflugt med?

Anden
familie
9%

Venner
16%
Org.
gruppe
3%

Sp.32 Hvem cyklede du sammen med på din seneste længere halv- eller
heldagsudflugt? Du kan markere flere svar
Base: Har været på længere cykeludflugt uden overnatning: 276

Inspiration og informationssøgning

Næsten halvdelen benytter sig ikke af inspirations - eller informationskilder
Anbefalinger fra venner og bekendte

15%

Digitale kort/ruteplanlægning på internettet (fx…

12%

Generel søgning på internettet (fx Google)

9%

Fysiske/trykte kort

9%

Online turistinformation

5%

Omtale i aviser og tidsskrifter

4%

Turistinformation (fysisk sted)

4%

Guidebøger

3%

Reklamer og annoncer

3%

Omtale på sociale medier

2%

Rejseblog på internettet

1%

Andre steder, notér venligst

11%

Ingen af disse
Ved ikke
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39%
5%

Sp.33 Hvorfra fik du inspiration og information til at tilrettelægge din seneste længere halv- eller
heldagsudflugt? Du kan markere flere svar
Base: Har været på længere cykeludflugt uden overnatning: 276

Navigation på cykelturen

De fleste kender ruten i forvejen, når de tager på en cykeltur
Kendte ruten i forvejen

30%

Skilte med vejvisning

27%

Digitale kort eller andre apps på mobiltelefon

25%

GPS modtager/cykelcomputer med GPS

16%

Fysiske/trykte kort

13%

Lokal turistinformation

5%

En rejseleder eller guide

2%

Andet, notér venligst

2%

Ingen af disse

Ved ikke
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12%
2%

Sp.34 Hvilke af følgende brugte du undervejs til at orientere dig på din seneste længere halv- eller
heldagsudflugt? Du kan markere flere svar
Base: Har været på længere cykeludflugt uden overnatning: 276

Generelt om cykelturister
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Hvad er vigtig for en god cykeloplevelse

Flotte landskaber og cykelegnede veje er de vigtigste ting for cykleturister
Flotte landskaber
Veje med lille trafikmængde
At der er cykelstier

1% 3%

18%

1% 4%
3%

40%
28%

8%

6%

Nem adgang til indkøb af mad og drikke

7%

20%

At der er information om seværdigheder langs ruten

8%

19%

32%

14%

31%

At der er en eller flere officielle cykelruter at vælge
imellem

13%

Adgang til faciliteter for cykelreparation undervejs

13%

21%

Slet ikke vigtigt

20%

34%

19%
32%

20%

10%

32%
20%

ikke vigtigt

30%
Hverken/eller

40%
Vigtigt

14%

7%

4%

7%

4%

7%

5%

50%
Meget vigtigt

60%
Ved ikke

70%

6%

6%

6%

7%

24%

Sp.35 Hvor vigtige er følgende for at du får en god cykeloplevelse, når du er på cykeltur/cykelferie?
Base: 1013
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4%

6%
12%

24%

27%
0%

2%

22%

32%

Udfordrende/krævende rute

28%

22%

38%

26%

3%

16%

40%
21%

At man kan overnatte på cykelvenlige overnatningssteder

27%

29%
40%

10%

3%

37%
27%

At cykelturen går til interessante byer eller
seværdigheder

Rastepladser / pausesteder

36%

8%
80%

9%
4%

90%

5%
100%

Kendskab til Bed & Bike

Kendskabet til Bed & Bike er størst blandt dem, der tager på cykelferie

63% 65%

Kendskab: 13%

53%

Cykelferie: 19%

24%

Cykeltur på ferie: 14%

18% 20%
13%

10%

9%

4%
Har aldrig hørt om

Hørt navnet, men kender
ikke

Har været på cykelferie

45

Længere cykeltur (ikke ferie) : 12%

Kender lidt til

2%

3%

Kender nogenlunde

Har cyklet på ferien, men ikke været på cykelferie

3%

1%

1%

Kender godt

4%

5%

3%

Ved ikke

Har været på længere cykeludflugt uden overnatning

Sp.36 Hvordan vil du beskrive dit kendskab til mærkningsordningen for cykelvenlige overnatningssteder
– 'Bed & Bike'?
Base: 1013

Kendskab til officielle cykelruter

Bornholm rundt er den mest kørte rute, men Hærvejsruten er lige så kendt
N10 Bornholm rundt

16%

N3 Hærvejsruten (Frederikshavn-Padborg)

11%

47%

36%
25%

N1 Vestkystruten (Rudbøl-Skagen)

9%

N12 Limfjordsruten

8%

N8 Østersøruten (rundtursrute i det sydlige Danmark)

7%

N9 Helsingør – Gedser (del af København-Berlin ruten)

6%

13%

19%

N5 Østkystruten (Frederikshavn-Sønderborg)

5%

14%

19%

N7 Sjællands Odde - Rødbyhavn

5%

15%

19%

N6 Esbjerg - København

4%

14%

N2 Hanstholm - København

3%

14%

N4 Søndervig - København 3%

45%

29%

16%

29%

21%

26%

19%

13%

Kender og har cyklet den/dele af den

18%
17%
15%

Har hørt om/kender, men har ikke cyklet den

Sp.37 Hvordan vil du beskrive dit kendskab til følgende cykelruter?
Base: 1013
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➢ Kendskab og brug af de forskellige
cykelruter er højest blandt dem, der
har været på cykelferie

Cykelferie inden for de næste 3 år

Fremtidige cykelturister i høj grad dem, der tidligere har været på cykelferie
Hvem tager på cykelferie i Danmark inden for de næste 3 år?
Husstandsindkomst

45%

Under 300.000
kr: 47%

Nordjylland

36%

37%

af cykelturisterne regner
med at tage på
cykelferie inden for
de næste 3 år

Været på cykelferie med
mindst én overnatning

64%

33%

41%

kvinder

mænd

Midtjylland

37%

Været på længere
cykeludflugt(er) uden
overnatning

42%

32%
Hovedstaden

44%
Syddanmark

Været på ferie med mindst
én overnatning, hvor jeg
var ude og cykle

Jeg har cyklet mindre ture i
mit lokalområde

39%

36%

700.000 kr og
derover: 36%

Sjælland

Cykeltrænet på
landevej/MTB spor

47%

Sp.38 Hvor sandsynligt er det, at du vil tage på en cykelferie i Danmark inden for de næste 3 år?
Base: 1013
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300.000 699.999 kr: 38%

35%

33%

41%

41%

(18-34 år)

(35-49 år)

(50-64 år)

(65+ år)

Cykelfrekvens i hverdagen

Cykelturisterne er også aktive cyklister i hverdagen

➢ I Danmark cykler 48% mindst ugentligt*

71% af cykelturisterne cykler mindst ugentligt

40%
31%

15%
9%

Hver dag eller næsten hver
dag

48

Et par gange om ugen

Et par gange om måneden

Sjældnere end månedligt

2%

3%

Aldrig

Ved ikke

Sp.39 Hvor ofte cykler du i hverdagen, når du også medregner cykelture i forbindelse med faste
hverdagsaktiviteter, fx transport til og fra arbejde, indkøb, fritidsaktiviteter osv.?
Base: 1013

*Kilde: www.cyklistforbundet.dk

Inspirerer cykelferien til mere cykling i hverdagen

En cykelferie kan være med til at få flere til at cykle i hverdagen

57% cykler mere i hverdagen efter en cykelferie

34%
26%
19%
10%

8%
3%

Slet ikke [1]

I mindre grad [2]

I nogen grad [3]

I høj grad [4]

I meget høj grad [5]

Sp.40 I hvilken grad har dine cykeloplevelser på ferien og fritiden fået dig til at cykle mere i hverdagen?
Base: 1013

49

Ved ikke

