
Opfølgning på strategiproces 

Generalforsamling i Dansk Cykelturisme 2019

VERDENS BEDSTE 

CYKELFERIESERVICE



Et smut til Holland

Oplæg ved Eric Nijland, direktør i 
Fietsplatform



Strategiproces - tidslinje

Opstart: Generalforsamling d. 23. 
marts 2018

Bestyrelsesseminar d. 11. september 
2018

Medlemsseminar d. 19. november 
2018

Formulering af projekt -
igangværende



Hvordan ser fremtiden ud?

Generalforsamling 
2018



DCT 2019-
2025

Større fokus på vores 
formål

Mindre afhængighed af 
projekter

Mere sikkerhed ift. 
økonomi og ansættelser

Mere tid og flere ressourcer 
til at koordinere og udvikle



Koordinations- og 
videncenter for 
cykelturisme i 
Danmark



Lettere 
opdateret 

vision

I 2025 er Danmark:

• Foregangsland i udnyttelse af 
infrastruktur til ferie-, fritids- og 
hverdagscykling

• Et fuldt tilgængeligt cykelland for alle 
uanset alder, forudsætninger og 
præferencer

• Verdenskendt for en levende og 
nyskabende cykelkultur, der er åben for 
alle

Medlemsønske: 
Bæredygtig turisme…



Hver 5. turist
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…hvad er så problemet?



1) Vi halter efter EU
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2) Vi cykler mindre



Verdens bedste 
cykelferieland?



Verdens bedste 
cykelferieland?



Verdens bedste 
cykelferieland?



Verdens bedste 
cykelferieland?



Vores rutenet - rygraden

Afmærkningen er af meget svingende kvalitet, 
fra ikke eksisterende til lige efter bogen. 

Kun halvdelen af de regionale ruter vurderes at 
være kontinuerligt afmærket (82 ud af 153)

Ingen har overblikket over de lokale ruter (det 
gælder typisk også den kommune, de hører 
hjemme i)



Udfordring #1: 
Rutesystemet er ikke i 
overensstemmelse med, hvordan 
flertallet af de rekreative cyklister 
cykler



Cykelturisterne i 1998

42% rundture 58% a til b



Cykelturisterne i 2018

80% rundture 20% a til b



Udfordring #2:
Rutesystem og myndighedsstruktur 
hænger ikke sammen (og det har det 
ikke gjort siden 2007)





Udfordring #3: 
Rutesystemet er vanskeligt at 
implementere i praksis og ufleksibelt 
ift. at optage nye ruter



2 m?



Udfordring #4: 
Rutesystemet er ikke nemt at 
anvende for aktører og operatører



https://www.visitflanders.com/de/typisch-flandern/radfahren-in-
flandern/radfahren/routen/das-radroutennetze-der-knotenpunkte/
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https://www.visitflanders.com/de/typisch-flandern/radfahren-in-flandern/radfahren/routen/das-radroutennetze-der-knotenpunkte/


Fra statiske ruter til fleksible 
knudepunkter



Et 5-årigt projekt

Koncept, test, skilteplaner, digitale værktøjer, kortlægning af 
cykelvenlige veje, forretningsudvikling, indgåelse af 
lodsejeraftaler, projektledelse m.m.: 20 mio. kr.

Anlægsomkostninger: 60 mio. kr.

Oprydning af eksisterende ruter: 20 mio. kr.



En god forretning

VERDENS BEDSTE CYKELFERIESERVICE = 20 
MIO. KR/ÅR OVER 5 ÅR 

DRIFT OG KOORDINERING DEREFTER = 10 
MIO. KR/ÅR

CYKELTURISMENS OMSÆTNING = 7,8 MIA. 
KR/ÅR (2017)



Opgaver at løse

POLITISK 
OPBAKNING

FINANSIERING ÆNDRING AF 
BEKENDTGØRELSER


