Nem adgang til vandre- og
cykelture i hele Danmark
”Fremtidens rekreative netværk”
Dansk Cykelturisme står i spidsen for et projekt, der skal udvikle og teste nye
måder at aktivere rekreativ infrastruktur på. Det er første skridt på vejen mod
et landsdækkende, lettilgængeligt og fleksibelt netværk af høj kvalitet, som
dækker behovet til hverdag, i fritiden og i ferier. Målet er at give flere mennesker nem adgang til alt det, Danmark har at byde på, når man vandrer eller
cykler.
Projektet er todelt:

1. Vi afprøver et ’knudepunktsnetværk’ for vandrere og cyklister i tre dele af
landet: Bornholm, Vordingborg-Næstved og Vejle-Billund.

2. Vi fastlægger en strategi og udarbejder modeller for, hvordan vi kan kortlægge, organisere og forankre et landsdækkende knudepunktsnetværk og
formidle det analogt og digitalt.

Samarbejdspartnere
– Dansk Cykelturisme, Dansk Vandrelaug og Dansk Kyst- og Naturturisme
– Kommuner: Bornholm, Vordingborg, Næstved, Vejle og Billund
– Destinationsselskaber: Bornholm, SydkystDanmark, Trekantomraadet
Projektfinansiering
Friluftsrådet har støttet projektet med 5 mio. kr.

En vigtig del af en større indsats
”Fremtidens rekreative netværk” er koblet tæt sammen med den nationale
indsats ”Bedre vilkår for cykelturismen”, som er forankret i Dansk Kyst- og
Naturturisme og har en bevilling på 20 mio. kr. frem til 2023. De to projekter deler visionen om at skabe et sammenhængende rekreativt netværk i
Danmark: Lidt forenklet baner vi vejen for, at det nationale projekt kan eta
blere den virtuelle udgave af netværket. Samtidig er vi med til at sikre, at der
både er fokus på cykelturister, borgere, vandrere og andre friluftsbrugere.

Fremtidens rekreative netværk er til gavn for alle
– Kommuner: aktivering af allerede eksisterende infrastruktur, sundhedsfremme, bosætning, klimavenlig turisme og øgede skatteindtægter

– Regioner: sundhedsfremme og regional udvikling
– Stat: sundhedsfremme, branding, klimavenlig turisme, Danmark i balance og
øgede skatteindtægter

– Private aktører: tilbud til deres gæster, forretningsudvikling og større omsætning

– Borgere: rekreative muligheder i nærområdet, sundhed og samvær
– Turister: rekreative aktiviteter, sundhed og møder med lokale.

Vi aktiverer den rekreative infrastruktur, så flere
vandrere og cyklister oplever et tilgængeligt og
fleksibelt netværk af høj kvalitet.
Hvad er knudepunktsnetværket?
Forestil dig et sammenhængende netværk af naturskønne cykel- og vandreruter. Netværket er bundet sammen af knudepunkter, hvor du kan vælge,
i hvilken retning du vil fortsætte. Du planlægger din tur, kort eller lang, og
navigerer via knudepunkterne, der fungerer som afmærkning på ruterne.
Brugervenlige kort gør det nemt at tilrettelægge turen, og hvis vejret er med

Møn

dig på dagen, er det lige så nemt at forlænge oplevelsen.
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