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Introduktion

Skov- og Naturstyrelsen har bedt Idéværkstedet De Frie Fugle om at skabe et overblik over eksiste-
rende cykel-, vandre- og riderutenet af national og regional betydning. Allerede i 1988 udarbejdede
Idéværkstedet De Frie Fugle for Skov- og Naturstyrelsen rapporten Amtskommunernes stiplaner –
som blev grundlaget for det nationale cykelrutenet. Dette er siden blevet fulgt op med udbygning af
regionale cykelrutenet.

Idéværkstedet De Frie Fugle blev også bedt om at foreslå tiltag, der kan forbedre de respektive 
rutenet og udnytte investeringer bedst muligt, samt komme med andre ideer til, hvordan sammen-
hængende rutenet i øvrigt kan fremmes.

Myndighederne har gennem årene gjort et stort arbejde for at etablere cykel- og vandrestier i natu-
ren. Målet har været at give befolkningen mulighed for at bevæge sig gennem det danske landskab
på en trafiksikker måde og samtidig tilbyde gode naturoplevelser.

Et nyttigt redskab i forbindelse hermed er en samlet oversigt over omfanget, karakteren og liniefø-
ringen af de eksisterende cykel-, vandre- og riderutenet.

Som led i udarbejdelsen af denne rapport har Idéværkstedet De Frie Fugle afholdt møder med alle
amter og en række brugerorganisationer og har i den forbindelse indsamlet oplysninger til rappor-
ten. Selvstændigt bilag foreligger og kan findes på www.skovognatur.dk. Ideværkstedet vurderer at
selve møderne har været en vigtig del af projektet, idet disse møder flere steder har givet anledning
til, at forskellige afdelinger i amterne har sat sig sammen og fået mulighed for at diskutere fremtidi-
ge strategier for udvikling af cykel-, vandre- og rideruter. Amter og interesseorganisationer har haft
lejlighed til at rette faktuelle fejl i mødereferaterne og i omtalen af deres aktiviteter (kapitel 2 og 3).
Vurderingerne er Idéværkstedet De Frie Fugles ansvar.

Der har været afholdt et midtvejsseminar. Et udkast til forslag og anbefalinger fungerede som bag-
grundspapir for diskussionerne, og der var indlæg fra amter og brugerorganisationer. Selvstændigt
bilag foreligger og kan findes på www.skovognatur.dk.

Idéværkstedet De Frie Fugle takker amter og interesseorganisationer for deres bidrag til udviklingen
af en strategi for cykel-, vandre- og rideruter i Danmark.

Idéværkstedet De Frie Fugle
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RESUMÉ

Som det fremgår af oversigten i afsnit 2.1, er der nu ca. 9.500 km afmærkede nationale og regionale
cykelruter i Danmark fordelt på nationale (ca. 4.000 km) og regionale ruter (ca. 5.500 km) – med
planer i amter mv. om yderligere ca. 1.000 km i de kommende år. Der er langt færre vandreruter af
regional betydning, godt 1.300 km eksisterende og ca. 1.000 km planlagte. Selvom der findes en del
lokale rideruter er der kun 5-600 km af regional og national karakter; rideorganisationerne har
mange ideer til etablering af rideruter, mens der endnu kun er planlagt ca. 300 km. Opgørelsen af
de tre net hver for sig giver nok anledning til en vis undervurdering af vandremulighederne, idet en
del cykelruter mere eller mindre egner sig for vandring.

I forbindelse med udarbejdelsen af ”Strategiplan for cykel-, vandre- og rideruter”, er der sket en
indsamling af viden om eksisterende og planlagte cykel-, vandre- og rideruter amt for amt samt
konsultationer med brugerorganisationer m.fl. Disse konsultationer har givet et godt grundlag for
at stille en række forslag til rutestrategier. Forslagene vedrørende cykel-, vandre- og rideruter må
nødvendigvis få en ret forskellig karakter. Det skyldes bl.a., at cykelruterne har eksisteret i længere
tid end vandreruter og specielt rideruter. Endvidere er cykling populær både som daglig transport
og rekreation, og endelig stiller de tre transportformer forskellige krav til anlæg (se afsnit 1.3).

I kapitel 2 gennemgås de mest inspirerende rutestrategier for hvert amt og i kapitel 3 gives et over-
blik over organisationernes synspunkter på planlægning for cyklister, vandrere og ridende.

Rapportens forslag sammenfattes i kapitel 4. Forslag for cyklister, vandrere og ridende præsenteres
hver for sig i forslagskapitlet.

Der foreslås en konference om de nationale cykelruter, der har 10 års jubilæum i 2003; det er oplagt
at foretage en evaluering og udstikke retninger for den videre udvikling af det nationale cykelrute-
net. Der bør endvidere skaffes en bedre viden om feriecyklister og de nationale cykelruter bør koor-
dineres bedre. Det foreslås, at kvaliteten af det nationale og de regionale cykelruter forbedres. Det
har vist sig, at færger er en sårbar del af cykelruterne, ligesom bedre kapacitet for cykelmedtagning
i tog er væsentlig for at dem der ønsker det, kan holde cykelferie i Danmark. En hotlineservice hen-
vendt til cyklister vil også kunne være med til at fremme brugen af cykelruterne. Der foreslås en
række konkrete ændringer af de nationale og regionale cykelruter, så disses forløb kan komme
bedre i overensstemmelse med de muligheder, der har vist sig i de seneste 10 år, men som der
endnu ikke er blevet fulgt op på.

Det foreslås at gennemføre de to internationale vandreruter gennem Danmark – specielt savnes der
en forbindelse over Fyn. Der foreslås flere landsdelsplaner for vandreruter, bl.a. jyske vandreruter
med Hærvejen som rygrad. Et landsdelsrutenet på Sjælland vil have en stor interesse for den store
befolkning i Københavnsområdet. Informationer om vandremuligheder bør intensiveres f.eks. ved
at udgive en VandreGuide. Amternes cykelkort kunne suppleres med information om vandremulig-
heder.

Der findes kun få rideruter i Danmark; de fleste ligger i statsskovene. Et organisationsinitiativ har
næsten fordoblet længden af regionale rideruter (Hestekastanjeruten). De generelle adgangsforhold
for ridende får derfor en uforholdsmæssig stor betydning. Der kan anes omridset af et net, der er
ved at vokse op fra det lokale niveau; dette græsrodsarbejde kunne støttes aktivt af myndighederne.
Det kunne overvejes at lave en ordning, så lokale ridekort kan benyttes landsdækkende i forbin-
delse med en ferieridning gennem andre ”ridekort-områder”. Der er brug for kampagner for rid-
ning. Der bør igangsættes en planlægning af rideruter i nærheden af byer og af længere rideruter i
særligt attraktive områder med udgangspunkt i landsdele. En ”fyrtårnsrute” er vigtig som et pejle-
mærke for hvad der på sigt vil kunne nås flere steder i landet; der gives en række forslag til konkrete
initativer, herunder en længere riderute gennem Jylland: ”Dagmarruten” fra Randers til Ribe.
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1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLINGER

1.1 Historik
Der har i 20-30 år – og nogle steder endnu længere – været arbejdet seriøst med cykelruteplanlæg-
ning/rekreative stier. Vandreruter har haltet noget bagefter, men har i nogle amter været behandlet
i 10 år. Længere sammenhængende rideruter er først i de senere år ved at komme på dagsordenen.

Adgang til naturen
Udover egentlige anlæg som cykelruter/-stier, har de generelle adgangsregler og oplysning herom
meget stor betydning for befolkningens friluftsmuligheder.

Historien viser, at de generelle adgangsregler til landskabet kan ændres, omend det er sket meget
langsomt. Eksempelvis har cykling ”altid” været tilladt i statsskovene, mens der har været restriktio-
ner i private skove begrundet i faren for krybskytteri. Først med Naturbeskyttelsesloven blev det i
1992 tilladt at cykle i private skove.

Adgangsudvalget har gennemgået de generelle adgangsregler til landskabet (Adgangen til naturen)
og i enighed foreslået en række ændringer. Miljøministeren og organisationerne bag Adgangsud-
valgets forslag har i november 2002 aftalt, at nogen af udvalgets forslag gennemføres (Adgangsaftale).
Det drejer sig bl.a. om at forhindre nedlæggelse af veje og stier i det åbne land og til skove. Bedre
ridemuligheder i det åbne land behandles også. Det forventes, at ændringerne vil blive gennemført
i forbindelse med revisionen af Naturbeskyttelsesloven, der er planlagt at ske i løbet af 2003.
Regeringen har afsat midler til gennemførelse af frivillige projekter, der skal fremme adgangen til
naturen samt til velfærdsfremmende initiativer især for unge (www.mim.dk).

Skov- og Naturstyrelsen har udarbejdet Redegørelse om de rekreative færdselsmuligheder på veje og
stier i det åbne land og i 2002 udsendtes Skov- og Naturstyrelsens Velfærdsprofil, der lægger op til
stærkere folkeligt engagement i styrelsens arealforvaltning, flere friluftsmuligheder på styrelsens
arealer end tidligere og en generel forbedring af almenhedens adgang og ophold på statens natura-
realer. Endelig har Friluftsrådet i 2002 udgivet Planlæg for friluftslivet – Idékatalog for friluftsstrategi-
er om, hvordan mulighederne for friluftsliv kan fremmes i region- og kommuneplanlægningen,
f.eks. gennem aktiv inddragelse af befolkningen.

Cykelrutestrategier
Allerede i 1970’erne blev det klart, at der manglede en oversigt over stier i Danmark. Det førte i
1975 til Cirkulære om stifortegnelser. Som et led i at sikre stierne, skulle alle vejbestyrelser udarbejde
en fortegnelse over eksisterende stier. Det er kun sket i begrænset omfang.

I 1980’erne blev der gennemført en del stier som beskæftigelsesarbejder. Statslige puljer til stier var
især til etablering af cykelstier langs veje. Muligheden for at etablere stier som beskæftigelsesarbejde
har også været med til at fremme sagen, men mulighederne er efterhånden begrænsede.

På forskellige danske forlag er der i tidens løb udgivet bogserier med turforslag: Ud at cykle på…
med P. Dahl, Høst og Søn, Cykelture i… på Skarvs Forlag samt Cykelture Danmark Rundt på
Skarv/Høst og Søn. Senere kom Politikens forlag også med en cykelbog, Cykelture i Danmark.
Dansk Cyklist Forbund har igennem en årrække udgivet Cykelruter i Danmark og Cykelferiekort.

Disse bøger angiver forslag til cykelruter på eksisterende biveje, skovveje m.v. og har været forløbere
for amternes regionale cykelrutenet, hvor Ribe Amt som det første – med dispensation fra vejreg-
lerne – i 1986 skiltede et helt rutenet primært på kommuneveje. Siden har alle amter og en del
kommuner skiltet ruter og udgivet kort.
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En del ruter er også decideret blevet anlagt. Det gælder f.eks. på nedlagte jernbaner, der er omdan-
net til cykelruter samt stier i og omkring større byer. Langt de fleste cykelruter er, af økonomiske
grunde, alene skiltede forløb ad eksisterende småveje. Den seneste udvikling (Limfjordsruten, afsnit
2.3) har givet anledning til en diskussion af, om det i højere grad kan blive nødvendigt at etablere
stier fremfor at benytte delstrækninger med meget biltrafik.

Både Miljøministeriet  og Trafikministeriet (Vejdirektoratet) har udgivet ret omfattende vejlednin-
ger om planlægning for cyklister. Planlægning for cykeltrafik blev således i 1985 taget op af
Miljøministeriet i Planlægning for cyklister – hverdag og fritid. Vejledningen påpegede bl.a. over-
gangen mellem by og land som et svagt led i mange stiplaner (planlægning af ruter/stier i byområ-
der forudsætter samarbejde mellem amt og bykommune). Vejledningen indeholdt også den første
skitse til et net af nationale cykelruter. I 1988 blev dette konkretiseret i rapporten Amtskommu-
nernes stiplaner – med oplæg til nationalt cykelrutenet. Vejdirektoratet udgav i 1990 rapporten
Nationale cykelruter, hvor en række organisationer medvirkede, og som førte til etableringen af de
nationale cykelruter i 1993. Vejdirektoratet udgav i 1996 for første gang en CykelGuide til brug for
cyklisterne, og dette informationsarbejde fortsatte fra 2001 i samarbejde med amterne. I Vejdirek-
toratets Idékatalog for cykeltrafik fra 2000 behandles både cyklingens transportmæssige og rekreative
aspekter.

Den statslige udmelding til regionplanrevision 2001 anbefalede amterne at  fremme den rekreative
stiplanlægning. Den seneste udvikling i rutestrategier er en aktuel interesse i amterne for at udar-
bejde friluftsstrategier, hvor ruter vil have en naturlig plads. Miljøministerens ønsker om partner-
skaber vil kunne give en række lokale organisationer – f.eks. rideorganisationerne – nye muligheder
for  at få gennemført nogle af deres ideer.

Danmark var vist det første land, der realiserede et helt net af nationale cykelruter (1993). Siden
har flere andre lande lavet nationale ruter og netværk. I flere lande har man særlige institutioner,
der tager sig af udvikling og vedligehold af nationale ruter: Det Hollandske Landelijk Fietsplatform
(www.fietsplatform.nl), Veloland Schweiz (www.veloland.ch) og det britiske Sustrans (www.national-
cyclenetwork.org.uk). Disse og andre europæiske lande er nu stille og roligt ved at overhale
Danmark indenom på cykelrute- og cykelturisme området.

Vandre- og riderutestrategier
Der findes kun meget få publikationer om planlægning af vandre- og rideruter i Danmark. Der er
imidlertid publiceret brochurer for de enkelte stier og ruter.

Der er ikke udgivet officielle planlægningsvejledninger for vandre- og rideruter. Organisationerne
har dog arbejdet hermed, og Dansk Vandrelaug har publiceret Håndbog i planlægning for vandrere.
En tilsvarende publikation om planlægning af rideruter Udvikling af ridemuligheder i Danmark,
støttet af Friluftsrådet, blev udarbejdet af Idéværkstedet De Frie Fugle, men er ikke publiceret.
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1.2 Problematikker i ruteplanlægning

Myndigheder
Planlægning for cykling, vandring og ridning foregår, dels i forbindelse med den sammenfattende
planlægning i region- og kommuneplaner, dels i mere eller mindre sektoropdelt planlægning i
amter og kommuner. Tidspunktet (ultimo 2002) for en status over ruteplanlægningen i amterne er
gunstigt, fordi de nye regionplaner netop er udkommet og naturligt har opdateret planlægnings-
grundlaget. Mange steder arbejdes nu med friluftsstrategier, hvor planlægning for cyklister, vandre-
re og ryttere indgår som et naturligt led.

Den sektoropdelte ruteplanlægning (hidtil først og fremmest for cyklister) foregår især i amterne,
men også til en vis grad i kommunerne. Men forbedring af adgangsforhold for ridende, vandrere
og cyklister går ofte på tværs af administrative sektorer. Emnet behandles mange steder i tre for-
skellige forvaltninger på amtsgården eller rådhuset  – ofte uafhængigt af hinanden:

• Trafikplanlægning (vejafdelingen)
• Planlægning af rekreative stier (landskabsafdelingen)
• Udvikling af turismen (regional turistgruppe, delvist uafhængig af amtets forvaltning).

Det har således ofte været vanskeligt at få koordineret såvel planlægning som vedligeholdelse af tra-
fikstier og ruter. Men den nye struktur, der i disse år indføres i mange forvaltninger – hvor teknisk
forvaltning og landskabskontorer slås sammen – har nogen steder været med til at lette samarbej-
det. Mange steder mangler der dog stadig en forståelse for, at samarbejde på tværs er nødvendigt.

Under de enkelte amter i afsnit 2.2 er nævnt interne arbejdsfordelinger og samarbejde med turist-
organisationer. Disse forhold kan have stor betydning for planlægningen og realiseringen samt for,
hvordan ruterne bliver markedsført.

Vedligeholdelse af ruter
Vedligeholdelsen af rutenet er en nødvendighed for, at de er anvendelige for brugerne og for at
sikre den investerede anlægskapital. I forbindelse med anlæggelsen og valg af standard træffes der
beslutninger, som har stor betydning for vedligeholdelsesudgifterne. Eksempelvis er asfaltbelæg-
ninger forholdsvis dyre i anlæg, men billige i drift. Det omvendte gør sig gældende for grusbelæg-
ninger.

Vedligeholdelse af skiltningen er ligeledes vigtig. Der bør foretages gennemcykling af ruterne med
henblik herpå mindst en gang om året, f.eks. forår (før hovedsæsonen).

Et særligt vedligeholdesproblem er tilgroning. Der bør især overvejes en indsats i forbindelse med
vandre- og rideruter, hvor færdselen måske ikke altid er tilstrækkelig til at holde spor farbare.

Færger
Færger er ideelle som transport for cyklister (og vandrere og ridende) mellem landsdele, som for-
bindelse til små øer og som genveje over fjorde og søer.

Der er flere eksempler på eksisterende "cykelfærger" i Danmark. Disse betyder genveje og gode
oplevelser for cyklister og vandrere. Velfungerende eksempler spænder fra Svanen på Odense Fjord
over færger til småøer til HT's vandbusser i Københavns Havn.

Tendensen er, at der nedlægges færger. Der er i de sidste 5 år nedlagt 17 større færgeruter. Hertil
kommer nedlæggelse af små færger.
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Enkelte amter har engageret sig i færgedrift, hvilket er tilfældet i Storstrøms Amt med Bogø-færgen,
som er en meget vigtig forbindelse for cyklister.

Cykler i tog
Muligheden for at medbringe cykler i tog er meget væsentlig for, hvor udbredt cykelferie kan blive,
og hvor meget cykelruterne vil blive brugt.

Der er kun plads til 2 cykler i hvert IC3 togsæt. Venlige DSB-folk har nogen gange booket en cykel
som barnevogn for at øge kapaciteten. Der skal reserveres plads til cykler i alle intercitytog. I IR4
togsæt på strækningerne København-Sønderborg og København-Fredericia kan medtages 8 cykler.
Anhængere og specialcykler kan kun komme med tog på særlige afgange. I 2001 blev der transpor-
teret næsten 13.000 cykler over Storebælt (om sommeren skal der reserveres plads til cyklen).

Kapaciteten for cykelmedtagning i tog er generelt utilstrækkelig i højsæsonen.

Viden om feriecyklister
Der er i dag ingen som ved, hvor mange der egentlig bruger cykelruterne, hvilket giver et usikkert
grundlag for fremtidig planlægning. Herhjemme har man kun på Bornholm undersøgt omfanget af
cykelturisme (Cykelprojekt Bornholm). Danmarks Turistråd har dog lavet nogle interviewundersø-
gelser (TØBBE-analyser), men har sammenblandet forskellige typer af cyklister, således at resulta-
terne ikke er særlig brugbare.

I udlandet findes flere tællinger og cost-benefit beregninger (The Market for Cycle Tourism).
Sustrans (UK) har eksempelvis monteret over 500 automatiske tællere på de nationale ruter og
andre steder. Endvidere er der lavet flere tusinde detaljerede interviews. Der har været et stigende
antal cyklister  på de nationale ruter og en tydelig tendens til, at man nu følger disse ruter fremfor
at cykle andre steder. Endelig har en direkte sammenligning mellem to ruter vist, at rutens kvalitet
med hensyn til belægning og trafiksikkerhed har stor betydning for, hvor mange der vælger den
pågældende rute. (National Cycle Network, Route Usage Monitoring Programme report).
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Viden om brug af og behov for ruterne vil kunne bruges ved udarbejdelse af regionale tidsfølge- og
investeringsplaner for cykelruter.

Overnatning
Overnatningsmuligheder er vigtige for at ruter kan fungere i forbindelse med weekendudflugter og
ferie. Nogle cyklister og vandrere baserer deres overnatning på, at der stilles en seng til rådighed og
vil derfor ikke ind imellem kunne bruge mere primitive overnatningsmuligheder. Omvendt vil de,
der satser på telt lejlighedsvis kunne overnatte på vandrerhjem, Bed & Breakfast eller hotel.

Vandrerhjemmene i Danmark ligger med en afstand, der passer fint med cykling, mens der nogen
steder er for langt mellem dem til at de kan bruges af vandrere og ridende. Overnatning i det fri er
et tilbud om billigt logi og kontakt med lokalbefolkningen. Det har efterhånden fået en stor udbre-
delse og i og med at mange af disse teltpladser har faciliteter til heste, er denne overnatningsform af
særlig interesse for ridende.

Turist-strategier
Indenfor dansk turisme er der en udbredt opfattelse af, at udvikling af cykelturisme "blot" drejer sig
om markedsføring! Men det er en grundlæggende forudsætning, at man har noget godt at mar-
kedsføre, nemlig attraktive cykelruter.

Udviklingen af cykelrutenettet samt ikke mindst vedligeholdelsen heraf ligger traditionelt hos vej-
myndighederne i stat, amter og kommuner, mens markedsføringen i de senere år i højere grad
varetages af de regionale turismeselskaber.

Sidstnævnte kan derfor risikere, at de cykelruter, de markedsfører, ikke eksisterer i fremtiden, eller
ihvertfald ikke har den kvalitet, de burde have. Med andre ord: Man mangler indflydelse på den
vare, der skal sælges.

Derfor er et tæt samarbejde med vejmyndighederne nødvendigt, ligesom det er vigtigt for turistfolk
at vide noget om hvilke rammer og regler, der gælder for udvikling af cykelruter.

Der er ikke formuleret nogen strategier for udvikling af turisme for vandrere og ridende, men til-
bud om dagsture til fods og til hest indgår ofte i turistbureauernes tilbud.
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1.3 Cyklister, vandrere og ryttere
Cyklisters, vandreres og ridendes behov for anlæg er vidt forskellige. Derfor bør man som udgangs-
punkt planlægge/anlægge separate rutenet. I praksis kan tracéerne dog godt på delstrækninger føl-
ges ad parallelt og i visse tilfælde være fælles. En dårlig kombination er dog grusstier for cyklister,
hvor ridning er tilladt.

I Roskilde Amt er der et eksempel på, at en ny grussti – hvor det ikke er tilladt at ride – er blevet
ødelagt i løbet af et enkelt år. En ridespærre generede også cyklisterne. Problemet blev løst til alles
tilfredshed, da ridefolkene forhandlede en 11 km lang alternativ rute igennem.

11

Rejse- Dagsmarch Bedste Min. bredde Frirumshøjde 
hastighed belægning

Cyklister 15 – 30 km/t 50 km Asfalt 1,5 m 2,2 m
Vandrere 3 – 5 km/t 20 km Grus 0,5 m 2,0 m
Ridende 7 – 10 km/t 30 km Sand/grus/græs 0,5 m 3,0 m

(1,5 m i 
skulderhøjde)

Nogle konflikter mellem cyklister, vandrere og ridende  kan  forebygges ved god planlægning. I den forbindelse er det

vigtigt at gøre sig klart, hvor forskellige krav de tre færdselsarter stiller til anlæg.



1.4 Nationale og regionale ruter - definitioner
På baggrund af oplysningerne i skemaet i 1.3 vedrørende cyklisters, vandreres og ridendes dags-
marcher, defineres nationale og regionale ruter som værende minimum 25 km for cykelruter, 10
km for vandreruter og 15 km for rideruter.

Cykelruter
Der findes medio 2002 ca. 9.500 km afmærkede nationale og regionale cykelruter i Danmark for-
delt på nationale ruter (ca. 4.000 km), regionale ruter (ca. 5.500 km). Dertil kommer ca. 2.000 km
lokale ruter. Se oversigt i  afsnit 2.1 samt CykelGuide 2002. Begreber og terminologi er nærmere
defineret i Vejregler for vejvisning på cykel- og vandreruter, der er et essentielt værktøj for planlæg-
ning og afmærkning af sådanne ruter. De nationale cykelruter og cykelferie er blevet en naturlig del
af Danmarks Turistråds og Vejdirektoratets markedsføring af Danmark. Det nationale cykelrutenet
administreres af amterne i fællesskab. Der er ikke foretaget ret mange justeringer og forbedringer
siden dets etablering i 1993. Den statslige udmelding til regionplanrevision 2001 anbefaler amterne at
fremme ”den rekreative stiplanlægning”.

Vejregler for vejvisning på cykel- og vandreruter definerer de tre danske typer af cykelruter.
Definitionen nedenfor af europæiske cykelruter foreslås af Idéværkstedet De Frie Fugle.

Europæiske cykelruter er ruter, som indgår i de 12 EuroVelo ruter. De er som regel skiltede som
nationale ruter, men via informationstavler, kort og guider sammenkædet til europæiske ruter.

Nationale cykelruter er skiltede med numrene 1-15 primært for danske og udenlandske feriegæster
på cykel. Kan indgå i europæiske cykelruter. Skal være farbare fra 15/4 – 15/10 i al slags vejr.
Ruteforløb fastlægges af Vejdirektoratet og amterne.

Regionale cykelruter er skiltede med numrene 16-99 for cyklister på ferie og udflugt. Samme stan-
dard som nationale ruter. Forløb fastlægges af amtet i samarbejde med kommuner og naboamter.

Lokale cykelruter er skiltede med numrene 100-999 (evt. kun navn/logo) enten for daglige brugere
(pendlerruter) eller for turister/lokale til dagsture (gerne rundture ud fra byen/feriestedet). Forløb
fastlægges af kommunerne i samarbejde med amtet.

Syklistenes Landsforenings retningslinier for evaluering af cykelruters kvalitet
1. Tilgængelighed til ruten 

Transport incl. cykel med tog, cykeludlejning herunder ”envejs”, dvs. man kan aflevere den leje-
de cykel, hvor ruten slutter, langtidsparkeringspladser til biler m.v.

2. Oplevelse
Landskab, rastemuligheder, attraktioner.

3. Service
Overnatning incl. SyklistVelkomst koncept, provianteringsmuligheder, traktørsteder, cykelrepa-
ration.

4. Trafik- og vejforhold
Stigninger, trafikmængder, tryghedsoplevelse.

5. Skiltning af ruten
6. Guider og kort

Inden for hver af de 6 parametre gives karakter fra 1 (veldig dårlig) til 5 (veldig bra), hvorefter et
gennemsnit udregnes. Ruterne testes af flere forskellige slags cyklister med forskellige cykeltyper.
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Det norske Syklistenes Landsforening (www.slf.no) har udarbejdet retningslinier for kvalitetsvurdering af cykelruter

samt gennemført test af ruter. Veiledning for testing av sykkelruter i Norge.



Mountainbikes er et forholdsvis nyt fænomen. Mens de gammeldags cyklister stort set holdt sig til
veje og stier bevæger cyklister på mountainbikes sig ofte ”offroad”, selvom dette ikke er tilladt. I
Købehavnsområdet har Skov- og Naturstyrelsen åbnet en 26 km lang mountainbikerute (På moun-
tainbike i skoven ved Værløse) og i samarbejde med Hørsholm Mountainbikeklub en 10 km lang
rute. Ved Århus er der etableret en 22 km lang mountainbikerute. I forbindelse med sidstnævnte
udtaler skovrideren, at han er tilfreds, hvis bare halvdelen af mountainbikerne bruger ruten
(Friluftsrådets konference Brug Naturen). I Silkeborg statsskovdistrikt er man med ”ti gyldne regler
for mountainbikere” gået en anden vej, idet Skov- og Naturstyrelsen her tror, at man ved dialog og
frivillige aftaler mellem skovens brugere kan løse problemerne, så man ikke behøver faste moun-
tainbikeruter (Mountainbikere slider på skovene).

Vandreruter
Der er langt færre vandreruter af regional eller national betydning i Danmark end cykelruter: Godt
1.300 km eksisterende og ca. 1.000 km planlagte vandreruter. Se oversigt i afsnit 2.1.

Dansk Vandrelaug (DVL) har ikke foreslået – eller ønsket – et nationalt vandrerutenet, men taler
om ”længere vandreruter” samt europæiske fjernvandreruter (se kortbilag til nærværende rapport).
Vandrelauget mener, at et landsdækkende net let ville få for mange kedelige strækninger. Der findes
meget få ruter, der er planlagt for vandrere, og som kan siges at have regional eller national karak-
ter. Det er imidlertid tilladt at gå på alle cykelstier i eget tracé (eksempelvis hovedstierne i
Københavns Amt) og ligeledes at følge afmærkede cykelruter.

DVL har tidligere hævdet, at stier skal findes, ikke anlægges. Det har måske både været ud fra et
bestemt natursyn, ønske om gode adgangsregler til landskabet og for at understrege, at det er billigt
at gøre noget for vandrefolket. Men i Dansk Vandrelaug snakker man nu mere om såkaldte tram-
pestier, dvs. ydmyge spor langs hegn m.v. og har dermed erkendt, at visse indgreb kan være ønskeli-
ge for at forbedre forholdene for vandrere. Der kan være vedligeholdelsesproblemer (tilgroning),
hvis stierne ikke anvendes regelmæssigt. Så vidt vides er der ikke udviklet metoder til kvalitetsvur-
dering af vandreruter under danske forhold.

Jylland er bedst forsynet med vandreruter. Hærvejen udgør rygraden med tilstødende ruter gennem
ådalene. Ruten gennem Holme og Varde Ådale fra Bække til Blåvandshuk og Trækstien langs
Gudenåen bruges af vandrefolk, der vil have gode na-turoplevelser.

I sommeren 2000 åbnede Fjernvandrevej E6 over Sjælland mellem Korsør og København på initia-
tiv af Dansk Vandrelaug. Der er tale om en del af en europæisk rute fra Grækenland til Finland. I
forbindelse med etablering heraf, har det været et problem, at DSB havde nedlagt flere overgange
over jernbanen, så vandrevejen blev forlænget. (Fjernvandrevej E6. Sjælland).
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Skiltning Belægning Biltrafik Kort Brochurer Landskab Point
Meget god > 90% asfalt Lille Meget god Meget god Ekceptionel 3

God > 50% asfalt Noget God God Smukt 2
Sporadisk Variabel Strækninger Acceptabel Acceptabel Nogle steder 1

med mange flot
biler

Mangler Dårlig Mange Intet Intet eller Få steder 0
strækninger dårlig interessant
med mange 

biler

Svenska Cykelsällskapet har også opstillet kriterier for evaluering af cykelruter, hvor nogle af kriterierne måske kan

siges at være lidt mere objektive end de norske. Der findes ikke tilsvarende danske evalueringsmetoder. På Cykel.



I samråd med Dansk Vandrelaug er opstillet følgende krav til vandreruter af regional betydning:
• være min. 10 km lange
• afmærket eller beskrevet i kortbrochure eller lign.
• være tilrettelagt for vandrere
• mindst halvdelen forløbe på grusbelægning eller tilsvarende (ikke asfalt)
• være med i regionplan
• som regel forløbe over kommunegrænse.

Almindelige krav til vandreruter:
• ikke nødvendigt med lys  
• grusbelægning
• helst blot trampesti, dvs. ydmygt tracé, der snor sig gennem landskabet langs skel m.v.
• det er ikke godt at gå mere end 5 km på asfalt med oppakning på ryggen.

Varierede overnatningsmuligheder med f.eks. 15 kms afstand er ønskelig. Ligeledes gode indkøbs-
muligheder.

I Danmark er der mange muligheder for at vandre, specielt i skovene. Skov- og Naturstyrelsen har
afmærket en lang række ture i statsskovene og udgiver gratis foldere herfor. Også for private skove
er der udgivet en del turfoldere. I kulturlandskabet er der ligeledes afmærkede "spor" med tilhøren-
de foldere i samarbejde mellem Landbrugsrådet og Friluftsrådet m.fl. (www.spor.dk). Projektet er
interessant, fordi der er lavet aftaler om adgang til private ejendomme uden betaling. Der er planer
om at kæde forskellige spor sammen, så nogle af de lokale forløb kan få regional betydning.

Rideruter
Selvom der findes en del lokale rideruter er der kun 5-600 km af regional og national karakter;
rideorganisationerne har mange ideer til etablering af rideruter, mens der endnu kun er planlagt ca.
300 km. Se oversigt i afsnit 2.1.

Ridning er en sund og bæredygtig friluftsaktivitet og en kilde til oplevelser både for den, der rider,
og den, der betragter den ridende. Det er dog et problem at mange føler sig utrygge når de møder
ryttere i landskabet. Det har de ridendes organisationer og Friluftsrådet søgt at råde bod på i en
kampagne, der kaldes ”Klap hesten”(Til hest og på cykel).

Da der kun er få anlæg for ridende (bortset fra i de offentlige skove) får de generelle adgangsregler
for ridning uforholdsmæssig stor betydning for mulighederne for at ride. I nogle private skove
udstedes ridekort mod betaling. Kortet giver imidlertid kun adgang til at ride i lokalområdet.

Ridestier er forholdsvis billigere at anlægge end cykelstier. Ridestier skal have løs/blød belægning.
Se afsnit 1.3.

Ridestier var kun nævnt i et par regionplaner før 1997 (Udvikling af ridemuligheder i Danmark), og
der har stort set ikke været nogen aktivitet på området. I regionplanerne fra 1997, er ridestier
nævnt i ca. halvdelen. Bortset fra Bornholms Amt, er behandlingen af rideruter fortsat meget ukon-
kret i den seneste generation af regionplaner fra 2001. Rideruter er imidlertid interessante på regio-
nalt niveau, da flere og flere interesserer sig for “naturridning”. Rideorganisationerne er i gang med
at kortlægge ridemulighederne i Danmark. Planlægningen bør bl.a. fokusere på beliggenhed af
rideskoler og disses adgang til rekreative arealer.
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Rideanlæg behøver ikke tage så meget plads op. Der er ofte kun brug for et spor. Derfor kan inves-
teringsudgifterne holdes lavere ved alene ved at ekspropriere en færdselsret fremfor at erhverve
areal. Dog kan arealerhvervelse være nødvendigt langs eksisterende cykel- eller vandrestier, hvor
man beslutter sig for at tillade ridning.

I henhold til lovgivningen er det ikke tilladt uden ejerens tilladelse at ride i strandkanten eller i klit-
ter, men på de strande i Nord- og Vestjylland, hvor biler har adgang, er det også tilladt at ride.
Kommuner og amter bør vurdere behovet for nogen steder at kunne komme ned til stranden på
hesteryg, eventuelt i forbindelse med planlægning af længere rideruter.

De bedste ridemuligheder findes i offentlige skove, hvor man må ride på alle veje, der er over 2,5 m
brede, samt på de markerede ridestier.

Det er lovligt at ride på offentlige stier, medmindre det er forbudt med skilte. Man må endvidere
ride på offentlige veje i enkeltkolonne i højre vejside med færdselen.

Miljøministeren har indgået en aftale med diverse organisationer, som også indbefatter lempeligere
forhold for ridning (Adgangsaftale).
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1.5 Udformning og vejvisning af ruter
Designregler
Regler for design af anlæg i forbindelse med etablering af ruter kan findes i Vejregler for Geometrisk
udformning af veje og stier i det åbne land og Vejregler for Geometrisk udformning af veje og stier i
byområder. I disse vejregler beskrives vejledende minimumsbredder (cykelsti langs vej f.eks. vejl. 2,5
m, min. 1,5 m) og vejledende skillerabat til køreareal. Som nødløsning ved lille trafik kan anvendes
kantbaner (vejl. 1,5 m, min. 0,90 m). For at biler udelukkes fra arealet kræves cykelsymbol (V41).
Som ”nød-nød-løsning” nævnes også ”cykelstrimmel” (f.eks. rødt malet felt). Stier i eget tracé har
følgende vejledende mål: 2,5 m, min. 1,5 m. For rene vandrestier er vejledende mål 1,5 m og min.
1,0 m. Fællesstier med knallert: min. 2,5 m, vejl. 3,0 m.

Cykelruter beskrives mest i generelle vendinger. I forbindelse med højklassede cykelruter i byer
fremhæves særlige krav til niveaufri kryds m.v. Samtidig nævnes at anvendelse af lokale veje som
led i hovedfærdselsnet for lette trafikanter kun må ske på veje med få og langsomtkørende biler.
Evt. fartdæmpende foranstaltninger skal udføres med hensyntagen til cyklister.

Reglerne for at lave dobbeltrettede stier i byområder er restriktive p.gr.a. trafiksikkerhedsproblemer.
Det kan begrænse mulighederne for at skabe sammenhængende cykelruter i byområder, idet den
visuelle sammenhæng ofte kunne gøres mere umiddelbart forståelig for cyklisterne ved anvendelse
af dobbeltrettede stier.

Vejdirektoratets Idékatalog for cykeltrafik fra 2000 har nogle illustrative kapitler om udformning af
færdselsarealet og et med budskabet at ”planlægning for cykeltrafik er mere end cykelstier”.

Ifølge Færdselsloven skal knallerter køre på cykelstier i byerne. På landet er det modsat. Dog skiltes
stier i eget tracé ofte med forbud mod knallertkørsel.

Ofte afskærer større trafikanlæg de lette trafikkanters færdsel eller udgør barrierer for mulige frem-
tidige ruter. I følge Vejregler for fauna og menneskepassager skal man ved planlægningen af sådanne
trafikanlæg sikre, at dette ikke sker.

Vejvisning
Vejvisningen er det kit, der binder stier i eget tracé, stier langs veje, private fællesveje, skov- og
markveje, lidet trafikerede kommuneveje m.v. sammen til ruter for cyklister. Endvidere kan vejvis-
ningsskilte benyttes uden for egentlige ruter til at vise cyklister den mest hensigtsmæssige vej til et
givet mål.

Der har været en udvikling i vejreglerne for vejvisning, hvor udgangspunktet har været cykelrute-
vejvisning. I de første regler var der ganske vist også skilte for vandreruter, men emnet blev i øvrigt
ikke behandlet. I den næste udgave havde vandreruter en mere fremtrædende plads i vejreglerne og
så var der vist enkelte rideruteskilte. I næste udgave vil rideruter sandsynligvis blive behandlet mere
grundigt. Vejreglerne kan således også bruges i forbindelse med afmærkning af vandreruter og ride-
ruter. Vejregler for vejvisning på cykel- og vandreruter kan læses og rekvireres via www.vejregler.dk.

Symbol fra Vejreglerne: Cykel – vandrer - rytter



Vejvisningsvejreglen har muliggjort udvikling af lokale, regionale og nationale cykelrutenet, og den
har forhindret anarkistisk udvikling af vidt forskellige lokale skilte. 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 cykelruter.

Vejvisningsvejreglen af 2000 klargør infrastrukturens opdeling i tre kategorier af cykelruter:
Nationale ruter har numrene 1-15. Regionale 16-99. Lokale 100-999. Det er op til amterne selv at
koordinere numrene på cykelruter.

Det tillades desuden supplerende at benytte et navn. Ruteskiltningen skal også anvendes i byområ-
der, hvor såvel nationale som regionale ruter går gennem bycentre.

Også cyklister har brug for service-vejvisning. Vejreglerne muliggør således at man vejviser til
seværdigheder, teltpladser, strande, stationer, cykelfærger osv.

Se mere detaljeret gennemgang af Vejvisningsreglerne i bilag 1.

1.6 Kort og guidebøger
Amternes og Vejdirektoratets CykelGuide 2002 er den seneste udgave af den CykelGuide Vejdirek-
toratet har udgivet siden 1996 (fra 2001 i samarbejde med amterne). Man har et meget finmasket
distributionsnet ud til biblioteker og turistbureauer m.v. Nu er guiden også tilgængelig på www.tra-
fikken.dk og kort m.v. kan udskrives. Der er endvidere links til andre relevante internetadresser bl.a.
Cykelruten København – Berlin.

Skov- og Naturstyrelsen har suppleret www.Naturnet.dk med et friluftskort, hvor man kan gå ind på
temaer og geografiske områder. Kortet findes på Styrelsens  hjemmeside www.sns.dk. Man kan også
finde vandretursforslag og enten udskrive disse eller videresende dem pr. e-mail f.eks. til en ven,
man gerne vil ud og gå en tur med! Skov- og Naturstyrelsen opbygger databasen, så alle kan lægge
data ind heri. En del af de 80 mio. kr. ekstra, der kom på finansloven i 2001 til naturformidling er
brugt på dette formidlingsprojekt.

Amternes cykelkort samt grænseoverskridende kort for udvalgte cykelruter (eksempelvis
Hærvejsruten) har udviklet sig gennem en årrække og kan nu siges at have fundet sin form bl.a. på
baggrund af Amtsrådsforeningens manual fra 1992: Fremstilling af cykelrutekort, der er videreført
som vejledning i vejreglerne for vejvisning vedr. cykelkort og informationstavler. Se Ribe Amts
ønske om kort, der går over amtsgrænserne (afsnit 2.2).
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Vejreglernes rutetavler for nationale, regionale og lokale cykelruter



Et cykelkort er vigtigt for cyklisten til at planlægge sin rute efter, finde vej med, hvis skiltningen
ikke er tilstrækkelig, og måske især af betydning når man skal uden for ruten. For turister kan det
desuden være et godt minde om turen bagefter. Endvidere kan cykelkort indeholde mange praktis-
ke oplysninger om service på ruten.

Normalt bruges målestoksforhold 1:100.000 til amternes cykelkort, ofte med mere detaljerede kort
for byområder.

I vejreglerne er foreslået kortsignaturer, som matcher med farverne på skilte osv. Eksempelvis vises
skiltede cykelruter på kortene med blå grundfarve samt med rutenummerkasser, der svarer til
afmærkningen af henholdsvis nationalrute, regionalrute og lokalrute. Dette svarer til kortbilag 5.
Endvidere benyttes symboler svarende til servicetav-lerne eller forenklede udgaver heraf, som f.eks.
M 30 Teltplads – se bilag 1.

Nogle amter mangler endnu at få hele deres regionale rutenet afmærket, men har som hjælp til
cyklisterne vist ”uskiltede cykelruter” med grøn signatur på deres cykelkort.

Udenlandske guidebøger og kort i dansk udgave
Der er en tradition for, at alle amterne selv udgiver amtsdækkende cykelrutekort. I nogle tilfælde
har amterne også (evt. med hjælp fra konsulenter) udarbejdet guidebøger og  kort til formidling
af cykelruter. Det gælder f.eks. Hærvejsruten, hvor flere amter arbejdede sammen om at udgive
Hærvejen til fods og på cykel 1-3.

I de senere år har amterne imidlertid haft vanskeligt ved at finansiere en mere ambitiøs markeds-
føring. En kortbog for den nyåbnede Limfjordsrute ville have kostet de tre Limfjordsamter i
omegnen af 0,5 mio. kr. De er derfor indgået et samarbejde med det østrigske forlag Esterbauer,
som i sommeren 2002 først udsendte en tysk udgave – og senere en dansk – af guiden til
Limfjordsruten (På cykel rundt om Limfjorden). Kortskalaen er forholdsvis detaljeret, 1:75.000. Se
også omtalen af På cykel langs Jyllands Vestkyst/Nordseeküstenradweg Teil 4 under Viborg Amt.

Forlaget Esterbauer er vant til at udarbejde kort for ikke-skiltede ruter. De er derfor meget grundi-
ge med turbeskrivelsen, også når de udarbejder kort for skiltede danske cykelruter. De anvendte
signaturer er ”udanske” og er – da der er tale om samproduktion – ens i den tyske og den danske
udgave. Forlaget må skaffe sig det nødvendige lokalkendskab f.eks. ved samarbejde med et dansk
amt. Når en tysksproget  kortbog skal udsendes i en dansk udgave er det ikke nok blot at oversæt-
te den – der skal foretages en bearbejdning. For de involverede forvaltninger er der også en større
opgave med at læse korrektur og få koordineret de mange oplysninger.

Esterbauer/Bikeline dækker hele Europa, og dermed får man en markedsføring, hvor mange fra
hele Europa kan blive inspireret til at cykle på de danske cykelruter. (www.esterbauer.com)

Bielefelder Verlag  (www.bva-bielefeld.de) er en konkurrerende kortproducent med et lidt andet
koncept end Esterbauer. Begge forlag markedsfører cykelruten København-Berlin, men kun i tyske
udgaver.

Oprettelse af nye nationale cykelruter eller ændringer af eksisterende
Det er i ovennævnte vejregel slået fast, at det er Amtsrådsforeningen og Vejdirektoratet, som tilsam-
men udpeger de nationale cykelruter. Proceduren for fremtidige ændringer er beskrevet i notatet,
Betingelser for nationale cykelruter (se bilag 2), der er godkendt i Vejregelrådet.
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De ovennævnte koordineringsproblemer søges forebygget, idet det siges at omlægning af ruter og
evt. etablering af nye ruter bør bygge på igangværende initiativer i amterne og turistgrupperne. Der
skal være et turistmæssigt dokumenteret potentiale i ruten samt sikre rammer for markedsføring
(typisk turistgrupper) og vedligeholdelse (typisk amter).

Amterne og Vejdirektoratet skal være enige om forslag til nye ruter. Der skal foreligge en konkret
ansøgning, som godkendes endeligt i Vejregelrådet. Ruten skal være af national betydning, dvs. den
skal gå gennem flere amter og være mere end 100 km lang.

Proceduren har bl.a. været benyttet i forbindelse med godkendelse af den nye nationale rute
omkring Limfjorden, der fik rutenummer 12, fordi den går mere vest-øst end nord-syd.
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2. EKSISTERENDE OG PLANLAGTE RUTER AMT FOR AMT

2.1 Oversigt for hele landet
Der findes i dag (ultimo 2002) 11.576 km afmærkede cykelruter i Danmark fordelt på nationale
ruter (3.923 km) og regionale ruter (5.507 km). Der er langt færre vandreruter af regional betyd-
ning, 1.342 km. I hele landet er der kun 553 km længere rideruter. Der planlægges 1.016 km regio-
nale cykelruter, 970 km vandreruter og 298 km rideruter.

Eksisterende ruter i amterne (2002). Opgørelsen af de cykel-, vandre- og riderutenet hver for sig giver anledning til en

vis undervurdering specielt af vandremulighederne. Det skyldes, at en del cykelruter mere eller mindre også egner sig

for vandring, selvom de ikke er skiltet som vandreruter. Specielt i byområder er en del ruter så korte, at de ikke indgår i

opgørelsen, medmindre de af planlægningsmyndigheden er udnævnt til regionale ruter.

Planlagte ruter i amterne (2002). Der er en vågnende interesse for rideruter og for at planlægge vandreruter. Relativt

set er der er ved at være nået et mætningspunkt for cykelruter.
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Amt Km nationale Km regionale Km cykel- Km vandre- Km ride-
cykelruter cykelruter ruter i alt ruter ruter

Nordjylland 705 361 1066 0 18
Viborg 635 575 1210 160 50
Ringkøbing 209 370 579 12 30
Ribe 185 375 560 115 0
Sønderjylland 375 277 652 315 0
Århus 260 1040 1300 300 275
Vejle 320 477 797 100 32
Fyn 163 944 1107 20 15
Storstrøm 370 301 671 23 20
Vestsjælland 290 139 429 90 15
Frederiksborg 83 237 320 27 90
Københavns Amt 43 221 264 30 0
Roskilde 150 54 204 40 0
Københavns Kom 30 6 36 0 0
Bornholm 105 130 235 110 8
I alt 3.923 5.507 9.430 1.342 553

Amt Km regionale cykelruter Km vandreruter Km rideruter
Nordjylland 114 300 194
Viborg 42 0 42
Ringkøbing 150 160 0
Ribe 0 60 0
Sønderjylland 0 0 0
Århus 0 350 0
Vejle 100 85 0
Fyn 15 230 0
Storstrøms 200 30 0
Vestsjælland 40 45 20
Frederiksborg 50 0 0
Københavns Amt 120 0 0
Roskilde 20 10 32
Københavns Kom 65 0 0
Bornholm 100 0 10
I alt 1.016 970 298



2.2 Ruteplanlægning amt for amt
Afsnittet giver en kortfattet gennemgang af alle amters arbejde med ruter, med fremhævelse af det
karakteristiske og inspirerende for hvert enkelt amt. Oplysningerne er indhentet ved gennemgang af
regionplaner, stiplaner mv. samt møder og interviews. Alle referater af møderne er samlet i et selv-
stændigt bilag: Strategiplan for ruter: Møder med amter og organisationer, der af den meget inter-
esserede læser kan rekvireres fra Skov- og Naturstyrelsen.
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Cykelruterplaner
Regionplan 2001 fastslår, at cykelstinettet bør fremmes og opretholdes. Der
er udarbejdet planer for stianlæg og målsætning for regionale, rekreative
stier og ruter i hovedstrukturen. Et informativt kort viser bl.a. eksisterende
og fremtidige rekreative cykelruter.

Vandreruteprojekt Nortrail
For øjeblikket findes der ikke nationale eller regionale vandreruter i Nord-
jyllands Amt, men Nortrailprojektet (en planlagt vandrerute på 300 km)
har til formål at etablere en vandre-/trampesti parallelt med kysten i Jyl-
land. Det forventes, at halvdelen af udgifterne til dette projekt vil kunne
hentes fra EU's nye Interreg IIIB-program for Nordsø-regionen, svarende til
det etablerede projekt North Sea Cycle Route. Der lægges op til, at projektet
kan gennemføres over fire år med start i 2003.

Riderute i Vendsyssel
Allerede i 1997 åbnede Skov- og Naturstyrelsen ridestier i Skagen, Bunken,
Aalbæk, Tversted og Lilleheden-Uggerby klitplantager. Der blev i den for-
bindelse udgivet en folder: Ridestier på statsejede arealer i Nordvendsyssel
med rideruter indtegnet i de fem statsskove. Disse fem lokale ruter er første
etape i en længere, sammenhængende riderute gennem Nordvendsyssel.
Denne tænkes etableret via samarbejde/aftaler med private lodsejere på are-
alerne imellem skovdistrikterne. I 2000 åbnede ”Projekt Riderute i Nord-
vendsyssel” således en delstrækning fra Tornby Klitplantage til Uggerby Å
på ca. 18 km i Hirtshals Kommune. På www.riderute.dk kan man se planen
for de 175 km riderute.

Der har været mange konflikter omkring etableringen – bl.a. er jægerne
bange for, at ridning forstyrrer jagten, hvilket har medført tidsbegrænsning
i anvendelsen af stierne til gene for rytterne.
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NORDJYLLANDS Amt

Amtet startede før de fleste andre med at lave en systematisk planlægning af et rekreativt stinet.
Planlægningen blev igangsat i forbindelse med en høringsrunde med kommunerne og ved offentligheds-
fasen for regionplantillæg 1984/85 og forslag til fredningsplan. Der er skabt et godt samarbejde imellem
de involverede afdelinger, og man har vedholdende arbejdet på at gennemføre planen. Etableringen af
de oprindelig planlagt ca. 1200 km cykelruter forventes afsluttet i 2004-5. Amtet er også engageret i
etableringen af en international vandrerute, Nortrail.



På Nordjyllands Amts hjemmeside, www.nja.dk, kan man klikke sig ind på
forskellige emner som f.eks.: ”Natur, miljø og planlægning”. Her findes et
digitalt amtskort (GIS) med bl.a. eksisterende – og fremtidige cykelruter
indtegnet. Man kan zoome ind på lokale områder og udskrive kortene.
Desuden kan man bestille både de nationale og regionale cykelrutekort.
Som noget helt nyt, har amtet i efteråret 2002 åbnet et 3-dimensionalt kort,
hvor man kan flyve hen over landskabet på et digitalt luftfoto og bl.a. følge
cykelruter samt undervejs klikke sig ind på overnatningsmuligheder og
seværdigheder.

Der findes informationstavler på cykelruterne langs Limfjordsruten og
Nordsøruten med en afstand af 10-15 km mellem tavlerne.

Firmaet Krak har lavet et forsøg i Aalborg Kommune i form af et elektro-
nisk cykelstikort på hjemmesiden (www.aalborg-trafikinfo.dk). Her bliver
det – ifølge kommunens Trafik- og Vejafdeling – muligt at klikke sig ind på
cykelstikortet og få oplyst cykleafstande mellem to givne punkter. Man får
mulighed for at vælge imellem to kategorier af ruter: Anbefalet eller hurtig.
Den ønskede strækning vil kunne printes ud som beskrivelse og/eller plan-
tegning. Friluftsrådets amtsrepræsentant i Nordjylland er gået i gang med
en registrering af samtlige stier i amtet.
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Stiindvielser og anden formidling

Nordjyllands Amt er uofficiel danmarksmester i stiindvielser! Gennem en årrække har amtet samlet
cyklister, lodsejere, planlæggere, turistfolk og politikere til årlige træf med grill, øl og hornmusik for at
fejre indvielse af cykelruter. Hermed formidles de nye ruter både via presseomtale og via den dialog, der
ved indvielsen er mellem f.eks. borgere og politikere. Amtet følger op med informationstavler, udgivelse
af foldere samt muligheden for at se kort og foldere på hjemmesiden.

Stiindvielse i Nordjylland. Her af den nyeste Nationale Cykelrute nr. 12, Limfjordsruten,
den 3-5. maj 2002. Indvielsen blev arrangeret af de tre involverede amter i samarbejde med
kommuner, lokale foreninger og Dansk Cyklist Forbund. Indvielsen blev markeret i 26 byer
langs ruten. Foto Nordjyllands Amt.



Formidling
Hjemmesiden: www.vibamt.dk er meget informativ. Man kan via ”Natur,
miljø og veje” klikke sig ind på en del oplysninger om veje samt cykel- og
vandrestier. Via ”Udflugter i naturen i Viborg Amt” kan man se og udskrive
ca. 20 forskellige beskrivelser (med kortudsnit) af spændende lokalområ-
der. F.eks. har øen Fur fire sider om temaerne landskab, natur, kultur,
adgang, folder, kort og ejer. Her henvises der til en turfolder, som kan hen-
tes på lokale turistkontorer, biblioteker og museer.

Nye ruter
Af det regionale cykelrutenet mangler kun én rute fra Viborg mod vest. Der
har flere gange været tale om at etablere en rute på det gamle øst-vestgåen-
de vejforløb langs israndslinien fra Viborg nord om Holstebro og til
Bovbjerg ved Vestkysten. Her kunne der laves en historisk rute langs vand-
skellet fra sidste istid med mulighed for at se gravhøje, hulveje, vejspor
m.m. Det hidtidige arbejde med ruten (der skulle være et samarbejdspro-
jekt med Ringkøbing Amt) er strandet på problemer med trafiksikkerhed
og modstand fra lodsejere. Der er nu planer om sammen med Nordjyllands
amt at etablere en cykel- og riderute på den nedlagte jernbane mellem
Viborg og Løgstør (næsten 80 km i alt).
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VIBORG Amt

Naturkontoret, Forvaltningen for Miljø og Teknik, står for planlægningen og cykelkort i Viborg Amt.
Vejkontoret tager sig af skiltningen og vedligeholdelsen. Der samarbejdes i amtet mellem Teknik- og
Miljøforvaltningen (etableringen af ruterne) og Erhvervsfremmekontoret (turisme). Hvor det er rele-
vant, inddrages også Undervisnings- og Kulturforvaltningen. Det regionale cykelrutenet, der er på 575
km, er stort set etableret.

Vej bliver til sti nord for Viborg.



Nordsøruten (Nationalrute 1 og delvis 5) blev åbnet i år 2000. Det er en
europæisk rute på omkring 6000 km. Det er planen, at Nordsøruteprojektet
videreføres som et pakkeudviklings- og markedsføringsprojekt under
”Interreg”, som et EU-støttet samarbejde mellem amter rundt om Nordsøen.
Interreg har sekretariat i Viborg Amt.

Limfjordsruten (Nationalrute 12) er i 2002 realiseret i et samarbejde med
Nordjylland og Ringkøbing amter, Netværk Limfjorden og de forskellige
områders turistbureauer.

De tre Limfjordsamter havde ikke råd til selv at producere en kortbog for
Limfjordsruten – den ville koste ca. 0,5 mio. kr. – og indgik derfor et samar-
bejde med det østrigske forlag Esterbauer. I sommeren 2002 kom først en
og senere en dansk udgave af forlagets Bikelinekort (På cykel rundt om
Limfjorden).

Viborg Amts erfaring fra et tidligere kortprojekt (Bikelinekort for
Nordsøruten, Nordseeküstenradweg Teil 4) er, at et sådant koncept kræver en
meget stor indsats med hensyn til at læse korrektur og få koordineret de
mange oplysninger, hvilket kræver folk med lokalkendskab. Det er ikke nok
blot at ”oversætte” en tysk udgave til dansk – der skal foretages en bearbejd-
ning (På cykel langs Jyllands Vestkyst).

Esterbauer/Bikelines kortbøger dækker store dele af Europa, og dermed får
man en markedsføring, hvor mange fra hele Europa kan blive inspireret til
at cykle eksempelvis på Limfjordsruten (www.esterbauer.com). Viborg Amt´s
naturkontor mener, at brugen af Esterbauer/Bikeline-konceptet et godt
alternativ til et amtsproduceret kort uden markedsføringsbudget.
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Markedsføring og nye cykelruter

Viborg Amt har deltaget i to store samarbejdsprojekter – Nordsøcykelruten og Limfjordsruten – og har i
den forbindelse gjort sig nogle erfaringer om markedsføring i ind- og udland. Det østrigske forslag
Esterbauer har således udarbejdet guidebøger på både tysk og dansk for de to cykelruter.

Bikelineguide for Limfjordsruten



En regionplan med fremtidige cykel-, vandre- og rideruter
Fremtidige cykelruter er vist som korridorer i regionplanen. En rute i
regionplanen kaldes ”Fra hav til hede”, en anden ”Lyngruten” og en tredje
”Oldtidsruten” fra Holstebro. Ravvejen, hvoraf Drivvejen er en del, har også
været på tale som fremtidig rute. Endelig nævnes en fremtidig regional rute
fra Skjern til Vejle.

I regionplanen opfordrer amtet kommunerne til at planlægge sammen-
hængende stiforbindelser for vandrere, cyklister og ryttere på tværs af kom-
munegrænserne. Teltpladser foreslås etableret langs det regionale stinet og
ved større vandløb.

Både amtet og Turistgruppen Vestjylland er optaget af bæredygtig turisme i
form af vandring og cykling mv. Man lægger for tiden vægt på turisme-
temaet ”tilgængelighed for alle” med fokus på handicappedes adgangsmu-
ligheder(www.visithandicapguide.com). En handicapvenlig teltplads og sti
ved Præstbjerg Naturcenter bliver klar forår 2003 (Præstbjerg Naturcenter).

Rideruter
Et ridestinet indgår også i amtets ønsker for bedre ferie- og friluftsliv.
Ringkjøbing Amt har dog endnu ikke villet behandle emnet rideruter kon-
kret, men de lokale rideklubber har været meget aktive med at udarbejde
forslag, som formentlig en dag kan integreres i amtets planlægning.
Klubberne påpeger, at frygten for at komme i karambolage med lodsejere
ofte får – især yngre – ryttere til at følge farlige veje i stedet.

Cykelkort og anden formidling 
Cykelruter i Ringkjøbing Amt er udgivet i 2001 og indeholder såvel nationale
som regionale og lokale cykelruter. Mange kommuner i amtet har skiltet
lokale cykelruter – se oversigten i 2.0. Der er et særligt symbol for naturom-
råder. Grundkortets signaturer er også med. Til kortet hører et lille hæfte
med summarisk beskrivelse af de nationale og regionale ruter på dansk,
engelsk og tysk.

Amtet er også med til at udgive de to Bikeline Guider for Limfjordsruten og
Nordsøruten – se under Viborg Amt.

Et særligt system med nummerering af stier ned til stranden er gennemført,
både med henblik på adgang for redningsfolk og for alm. brugere til bedre
orientering. Et oversigtskort over Holmsland Klit i 1:25.000 findes som
informationstavle, og der er yderligere trykt foldere.
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RINGKJØBING Amt

Der arbejdes i projektgrupper i stedet for i afdelinger. Herved kan man bedre koordinere f.eks. ruteplan-
lægning, afmærkning og kortproduktion. Amtet har en ”Regional udviklingsenhed”, som i tilknytning
til erhvervet også tager sig af turisme og som samarbejder med Turistgruppen Vestjylland (TGV) og
med Skov- og Naturstyrelsen. Amtet står kun for de nationale cykelruter. De regionale og lokale ruter
vedligeholdes og skiltes af kommunerne, men amtet står for koordinering af rutenumrene og har tildelt
kommunerne et antal 3-cifrede numre til de lokale ruter.



Der findes allerede i dag afmærkede rideruter i Skjern Ådalen. Skov- og
Naturstyrelsen har vist ruterne i en folder, Skjern Enge – regler for adgang,
færdsel og benyttelse. På alle p-pladser er der opstillet kortborde med indteg-
net ridestinet. Rideklubberne ser muligheden for at Skjern Ådal kan indgå i
en rute omkring Ringkøbing Fjord, gennem Skjern Ådalen til Christians-
hede og derfra en forbindelse over Engesvang, Kompedal Plantage, syd om
Holstebro til Klosterhede Plantage.

National Cykelrute 4 skal på sit forløb i Ringkjøbing Amt forlægges mellem
Skjern og Borris til stisystemet i Skjern Å genopretningsområdet.

Der er projekteret to trækfærger over Skjern Å i forbindelse med genopret-
ningsprojektet, og de planlægges realiserede i løbet af 2003, trods en del
problemer med at opfylde Skibstilsynets krav. Med trækfærgerne kan man
til fods og på cykel komme på tværs af det store naturområde.

Projektet Jylland på tværs griber chancen for at de nye stimuligheder i
Skjern-Ådalen kan forbindes til længere forløb ind i landet. Skjern Egvad
Museum har således, i et samarbejde med Søhøjlandets Økomuseum og
Økomuseum Samsø, foreslået denne rute på tværs af Jylland – fra Skjern til
Samsø. Ruten skal kunne bruges af ridende, vandrere som cyklister, der dog
ikke nødvendigvis skal følges ad på alle strækninger.
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Skjern Å projektet og trækfærgen

Skjern Å projektet er det største naturgenopretningsprojekt i Danmark nogensinde med 2200 ha ny
natur til en pris af 280 mio. kr. Friluftslivet er på flere forskellige måder tænkt ind i projektet. Bl.a. skal
National Cykelrute 4 forlægges til Skjern Ådalen og cyklister skal kunne krydse 2 åløb ved hjælp af
trækfærger. Skjern Å naturprojekt. www.sns.dk

Skjern Å projektet. Foto: Skov- og Naturstyrelsen



Formidling
For nogle år siden blev turistgruppens folder om cykelture lagt ind i plast-
mappen sammen med amtets cykelkort (Cykelruter i Ribe Amt), men nu lig-
ger der kun et postkort, fordi turistgruppen ændrede formatet af deres fol-
dere. Der har været samarbejde om formidling af North Sea Cycle Route.

En gratis kortbrochure med oversigtskort for hele den 6000 km lange North
Sea Cycle Route er udgivet, og På cykel langs Jyllands Vestkyst er en detaljeret
guidebog (Esterbauer forlag) for Vestkystruten/Nordsøruten mellem
Tønder og Skagen med kort i 1:75.000.

Naturforvaltningskontoret mener, at kortguider for hver af de nationale
ruter er mere brugervenlige end amtslige cykelkort, der stopper ved amts-
grænsen. Foruden de nationale cykelruter er der brug for nogle mindre
ruter som rundtursruter, gerne med temaer.

Ingen rideruter
De ridendes ønsker om ridespor på vandreruten Holme Å Stien er udeluk-
ket, både p.gr.a. de fysiske forhold og hensyn til lodsejere. På Hærvejsvandre-
ruten har amtet opsat skilte med ridning forbudt. Amtet har ingen planer
om at etablere rideruter.

Planer og visioner
En trolleybane og stianlæg på den nedlagte jernbane Bramming – Grindsted
vil passe fint ind til Holme Å projektet. Amtet er med i Nortrail vandrerute-
projektet – se under Nordjylland.
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RIBE Amt

Ribe Amt var det første amt, der etablerede et sammenhængende skiltet regionalt cykelrutenet. Det
skete tilbage i 1983, hvor 400 km cykelruter på mindre veje blev skiltet med dispensation fra vejregler-
ne. Mange af skiltene står der dog endnu, men skal udskiftes inden 2006, så de kommer i overensstem-
melse med de nye vejregler for skiltning. Cykelruternes skiltning og vedligeholdelse ligger i Vejafdelingen.
Naturforvaltningskontoret tager sig af vandrestier og teltpladser. Der samarbejdes med Turistgruppen
Vestjylland.

Hærvejsskulptur-afsløring i Bække



Det første stiforløb langs Holme Å mellem Bække og Houborg, var på 20
km, senere førtes stien videre til Varde og senest til Blåvandshuk. Fra Bække
er der, via Hærvejen, forbindelse op til Bindeballestien og derved helt til
Vejle, i alt 130 km. Vejle Amt har lavet en folder for de sidste 30 km, mens
Ribe Amt har lavet en plakat med titlen: Ta´ på vandretur fra kyst til kyst
med tekst på dansk, tysk og engelsk. Vejle og Blåvandshuk er endemål for
turen.

Politisk er det besluttet, at det er et frivilligt projekt for lodsejeren, også
selvom det muligvis bliver dyrere på denne måde. Fordelen er, at landmæn-
dene føler et ejerskab til ruten. Set fra et myndighedssynspunkt er det imid-
lertid meget besværligt at skulle forhandle med mange lodsejere. På den af
de to delstrækninger, hvor der er flest lodsejere, har man i 2002 været ude
og snakke med 100 lodsejere. Der forhandles 10-årige aftaler, som tinglyses.
Hvert år afholdes i øvrigt en udflugt med lodsejerne – det kræver sin kaffe
at holde liv i ruten!

Vandreruten er anlagt som en trampesti, men vegetationen bliver dog slået.
Der var oprindeligt ti teltpladser, men kun otte pladser er tilbage på grund
af for meget ”fest og ballade”. Amtet kører brænde ud flere gange i løbet af
sommeren, for at forebygge at gæsterne fælder træer. Græsset på pladserne
slås mv. og multlokummer flyttes efter behov. På pladserne er der ca. 3.500
overnattende hvert år, 2000 alene på én plads. Her har man installeret toilet-
tank. Det koster ca. 0,5 mio. kr. at vedligeholde vandreruten hvert år.
Lodsejerne får 5 kr./m sti/år + et startgebyr på 500 kr.

Vandreturisme kan ikke udvikles i større skala på sårbare ruter som Holme
Å Stien. Stifolderne er af samme grund ikke oversat til tysk! Teltpladserne er
heller ikke velegnede til ”masseturisme” af hensyn til miljøet og lodsejerne.
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Holme Å Stien – landets bedste vandrerute

Holme Å Stien i Ribe Amt har udviklet sig til en sti fra kyst til kyst på tværs af Jylland. Det startede
som et marginaljordsprojekt i Holme Ådal, der var ved at gro til. Landmændene øjnede en mulighed
for at få tilskud til afgræsning. Friluftsrådet og Amtet så muligheden for at realisere en enestående
vandremulighed for danske forhold, idet man kunne holde sig væk fra ”civilisationen” ved at bo på de
teltpladser, der skulle oprettes.

Lodsejermøde på bro ved Holme Å 2002. Foto: Ribe Amt



Cykel,- vandre- og riderutenet
I Regionplan 2001-2012 vises de regionale og nationale cykelruter, herunder
Nordsøcykelruten, Østersøruten og Hærvejsruten, samt to regionale vandre-
ruter.

Vandreruter indgår også i de geografiske indsatsområder amtet arbejder
med. Desuden har amtet nogle mere uformelle idéer, bl.a. til flere vandreru-
ter på Østkysten. Det afspejler en nedprioritering af det vandrerutenet, der i
1997 var vist i fredningsplanen og regionplanen. Det vil nok kræve et pres
udefra for igen at få vandreruter på dagsordenen. Tidligere har amtet etab-
leret en meget interessant historisk vandrerute langs Flensborg Fjord,
Gendarmstien.

Turismeudviklingsselskabet Region Sydøst- og Sønderjylland har nogle
ideer på ruteområdet, bl.a. en cykelrute langs grænsen, hvor man af og til
bevæger sig ind i Tyskland, afhængig af hvor seværdighederne ligger. Der er
nu i samarbejde med tyske myndigheder sendt en ansøgning om EU-midler
(Interreg IIIa). Ruten forventes at blive 130 km.

Sønderjyllands Amt har en del ridetradition, f.eks. i forbindelse med ring-
ridning. Amtets gode muligheder for ridning kunne udvikles og foruden for
lokale også have interesse for tyske turister. I forbindelse med regionplanhø-
ringen kom der ret detaljerede forslag til rideruter. Amtet vil sandsynligvis
henvise de konkrete forslag til rideruter til en fremtidig friluftsstrategi, der
kunne indarbejdes i regionplanen.

Amtet udgiver et cykelrutekort (Sønderjylland på cykel) og et meget omfat-
tende brochuremateriale, som kan studeres nærmere på amtets hjemmeside
www.sja.amt.dk. Man overvejer også at lægge rettelser til cykelkortet ind her.

Skiltning
Den historiske Gendarmsti er skiltet med piktogram af en gendarm i stedet
for den officielle vandrer. Cykelruteskiltningen divergerer også på anden vis
fra vejreglerne.

Markedsføring af vandreinformation
Naturafdelingen mener, at amterne generelt kunne markedsføre vandre-
relevant information. På tilsvarende vis kunne bedre oversigtstavler og pla-
kater til ophængning i turistinformationer og på stationer mv. reklamere for
cykelruterne, som kendes af alt for få mennesker. Sønderjyllands Amt efter-
lyser en tilkendegivelse af, om der arbejdes frem mod landsdækkende van-
dre- og riderutenet.
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SØNDERJYLLANDS Amt

Naturafdelingen står for alt, som har med cykelruter og vandreruter at gøre, herunder vedligeholdelse
af skilte. Der holdes regelmæssigt koordinerende møder mellem Vejafdelingen og Naturafdelingen. Der
holdes desuden møder med Region Sydøst- og Sønderjyllands Turismeudviklingsselskab fire gange om
året og regelmæssigt med lokale turistchefer. Vandrerutenettet er blevet nedprioriteret, men amtet
ønsker bedre formidling om vandremuligheder.



Trods økonomiske muligheder var det af ”nationale grunde” ikke muligt at
udgive en dansk udgave af Hærvejens forløb i Tyskland. Idéværkstedet De
Frie Fugle, der havde udarbejdet de tre danske kort, udgav imidlertid på
eget forlag Hærvejen til fods og på cykel 4 i samarbejde med tyske myndighe-
der. Den tyske del af Hærvejen (Ochsenweg) er formidlingsmæssigt tilpasset
lidt til den danske, f.eks. bruges lignende overnatningssymboler. Der har i
Tyskland i øvrigt været principielle problemer med at håndtere overnat-
ningspladser i forbindelse med kommercielle bøger – en interessekonflikt,
der dog er løst i Bielefelder Verlags Ochsenweg Radwanderkarte. Det tyske
kort standser ved grænsen.

I 1992 blev der gennemført vandremulighed langs Hærvejen. Først arbejde-
de amtet for en principiel enighed med landboorganisationer og kommuner
om, hvad de gerne ville vise frem til vandreturister. Dermed var de lokale
med til at fastlægge en række spændende knudepunkter, f.eks. broer, der
kunne være fælles for vandrere og cyklister (cykelruten fandtes allerede).
Selve ruteforløbene mellem de attraktive punkter blev aftalt efter køkken-
bordsmodellen. Amtet overvejer nu, hvordan man kommer videre med
Hærvejen. En idé er at etablere en ridemulighed.
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Hærvejen – et grænseoverskridende projekt

Hærvejen, hvor Sønderjyllands Amt officielt har den koordinerende funktion amterne imellem, får ikke
megen opmærksomhed for tiden. Den er ellers den første nationale cykelrute i Danmark, der blev etab-
leret allerede i 1989. Den sidste udgave af kortmaterialet er fra 1996 og nu udsolgt.

Hærvejen, Pouls Bro.



Cykelruter
Fra starten har Århus Amt arbejdet på at etablere et cykelrutenet af høj kva-
litet. Kulturhistorie har haft ret stor indflydelse på de valgte ruteforløb og
har været med til at gøre ruterne attraktive.

Oprindeligt måtte der højst være en årsdøgntrafik på 1000 biler på de veje,
der skulle indgå i cykelrutenettet, ligesom man ikke ønskede at lægge ruter-
ne på stier langs meget trafikerede veje. Man er dog gået på kompromis
med begge disse principper, hvis alternativet ville være at cykle meget store
omveje, f.eks. til færger. Der opstod en konflikt da Margueriteruten (for
bilister) blev lagt på nogle af cykelruterne, men der har ikke været særlige
trafiksikkerhedsmæssige problemer i forbindelse hermed.

Det var også klart fra starten, at stiernes tekniske standard skulle være høj,
for at folk ville bruge ruterne. Dvs. asfalt eller meget høj kvalitet grus (f.eks.
stenmel). Skovejerne insisterer dog på stabilgrus for ikke at få et ”fremmed-
element” (asfalt) ind i skovene. Banestien Silkeborg-Langå er dog blevet
asfalteret. Der er fortsat en fælles opfattelse af den ønskelige standard
mellem amtets afdelinger for Natur og Miljø og Veje og Trafik.

Amtet har foretaget visse justeringer af cykelrutenettet siden 1984.
Lokalafdelinger af Cyklistforbundet har medvirket til, at der er tilføjet
enkelte nye skiltede ruter til de regionale cykelruter, f.eks. Randers-Silkeborg
og en sti langs Gudenåen.

Store turistinteresser i amtets cykelruter 
Ifølge amtets erhvervsafdeling – der tager sig af turisme – har cykelruterne
stor interesse, og det er vigtigt, at der er et samspil mellem turisme og fri-
luftsliv, der skal nyde godt af hinanden og de faciliteter, der etableres.
Rutenettet har et godt forløb og god standard, bl.a. i forhold til indkøbsmu-
ligheder og oplevelser. Skiltningen kunne være mere præcis i byer, specielt
fra banegårde og lignende. Cykelruter skal så vidt muligt være asfalterede.
Det man ellers husker fra sin cykelferie er de bakker man måtte trække op
af. Derfor er det godt at vise stigninger på cykelrutekortet (ikke kun højde-
kurver). Århus Amt er et af de få steder i landet, hvor der er attraktive bak-
ker. Bakker og vand er spændende. Bakker sælger!

Rideruter
Der er etableret riderute langs Naturstien Silkeborg – Horsens og Skov- og
Naturstyrelsen tilbyder flere steder gode ridemuligheder. Endvidere har
rideklubberne på Djursland fået etableret Hestekastanjeruten, på 225 km,
der har sin egen afmærkning med grønt bånd på træstolper og vejnavne-
standere. Ridemulighed indgår også i Jylland på tværs (se Viborg Amt).
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ÅRHUS Amt

Det regionale cykelrutenet blev planlagt i 1984 af amtets tekniske forvaltning. Der er et godt samarbej-
de med Skov- og Naturstyrelsen. Fra starten ønskede man at undgå, at cykelruterne skulle forløbe ad
store veje eller på stier langs overordnede veje. Det regionale cykelrutenet anses stort set for at være 
færdigt. Nettet er nu på godt 1000 km cykelruter, hvortil kommer ca. 250 km nationale ruter. Århus
Amt er senest gået i gang med at realisere den første amtsdækkende plan for vandreruter.



Arbejdet med etablering af vandreruterne foregår i et tæt samarbejde med
Dansk Vandrelaug der afprøver forskellige alternative placeringer af fjern-
vandrevej E1 i marken. Der tænkes også på at tilknytte teltpladser til ruterne.

Mange vandreruter i Århus Amt er etableret med ekstern støtte. Stier på
Samsø er således lavet med EU-turismestøtte og ”Nortrail” er et internatio-
nalt stiprojekt, der etableres med EU-midler plus selvfinansiering (se
Nordjyllands Amt). Århus-Ry ruten har fået støtte af såvel Skov- og
Naturstyrelsen som af Friluftsrådet. Grenå-Århus skal dækkes af amtets
naturformidlingsmidler, men der søges dog også eksterne midler. Der er i
2002 ca. 300 km vandreruter i amtet. Vel en 6-700 km, når det er færdigt.

Amtet har i flere år arbejdet på at udgive et vandrekort for Djursland, hvor
ikke blot de gennemgående ruter var med, men også med en markering af
alle de markveje m.v., hvor man kunne gå. Kortet blev aldrig publiceret
grundet modstand fra lodsejere. I regionplanen annonceres nu, at der skal
udkomme et friluftskort for hele amtet indenfor fem år.
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Først med regionalt vandrerutenet

Der blev etableret vandreruter i Århus Amt i 80’erne og 90’erne. Det sammenhængende vandrerutenet
er imidlertid noget nyt, og her er Århus Amt et ”skridt” foran andre amter. Samtidig er amtet godt i
gang med at omsætte det principielle net i Regionplan 2001 til detaljerede forløb. Det gælder f.eks. for
ruteforløbet mellem Hærvejen over Århus og Djursland til Grenå. Dette forløb er ”det manglende led” i
den europæiske fjernvandrevej E1.

Vandrerute over Djursland går forbi Ørnbjerg Mølle.



Cykelkort og vandrekort
Cykelruter i Vejle Amt er udgivet i 1999. Det er et udmærket 1:100.000 kort,
hvor signaturerne er tydelige og ruterne samtidig er transparente, så man
kan se hvilke veje/stier, der er nedenunder. På bagsiden er ruterne kort
beskrevet til inspiration. Findes på dansk, tysk og engelsk.

Cykelkortet er omtalt på www.vejleamt.dk. Der arbejdes henimod at cykel-
kortet lægges ind som PDF-fil.

Der er udgivet flere inspirerende gratis foldere, bl.a. til brug for vandrere.
De flotteste er: Troldhedebanestien. Mossø. Nørrestrand. Endelave – en ø i
Kattegat. Hjarnø – en ø i Horsens Fjord.

Servicefaciliteter så som teltpladser
Amtet er gået aktivt ind i etablering af teltpladser, både i samarbejde med
Skov- og Naturstyrelsen, i eget regi og i samarbejde med private. Endvidere
servicerer amtet ”kanopladserne” på Gudenåen. Det er amtets holdning at
støttepunkter af forskellige slags er vigtige for friluftslivet.

Forbedringer med hjælp fra græsrødderne
Fremover vil man satse på enkelte forbedringer af de regionale ruter samt
hjælp til lokale grupper, der vil lave lokale stier. Amtets rolle kunne så være
at stille ”værktøjerne” – gode råd og lidt betaling – til rådighed for græsrød-
derne.
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VEJLE Amt

Amtets Friluftsgruppe, der har 6 medarbejdere fra forskellige afdelinger, koordinerer indsatsen på cykel-
/vandre-/rideområdet. Amtets vejkontor, der er ansvarlig for trafikstier, deltager dog ikke i samarbejdet,
men trafikstierne er med på cykelkortet og er i nogle få tilfælde en del af de regionale ruter. Der har
været arbejdet tæt sammen med Skov- og Naturstyrelsen i forbindelse med reetablering af Naturstien
Silkeborg – Horsens og andre projekter. Der er kun samarbejde med de regionale turistgrupper i forbin-
delse med Østersøruten m.v. Amtet mener at arbejdet med cykelruterne er gjort færdigt efter den hidti-
dige regionplanlægning, men en ny friluftsplan forventes udarbejdet i perioden 2003-2005.



Naturstien Silkeborg – Horsens (60 km) er renoveret med god asfalt til
cyklister og ridesti i grus langs med – en løsning, som er valgt efter kritik
fra såvel ridende som cyklister af den forhenværende dårlige grussti.

Der er riderute Funder – Brande ca. 35 km (Den skæve Bane). På Funder –
Brande stien er der asfalt fra Funder til Christianshede (ca. 8 km). Resten er
ikke asfalt, men man regner med at den 3-5 m brede sti med stenmelbelæg-
ning til cyklister og jordunderlag til ridende kan bruges uden problemer af
ridende i den ene side og cyklister i den anden. De sidste kilometer til
Brande er dog på kommunevej.

Med hensyn til Hærvejsruten, har der været flere henvendelser fra folk, der
gerne ville ride på vandreruten, men naboamtet Århus Amt har lovet
lodsejerne, at dette ikke sker. Der har også været et ønske om at ride på
Bindeballestien, men det er blevet afvist – det vides dog at nogen af og til
gør det alligevel (og der er ikke skiltet noget forbud). Amtet ved, at de
ridendes organisationer arbejder med ruteforslag.
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Ridemuligheder og modeller for sameksistens

Vejle Amt har ikke nogen målsætning om at arbejde med rideruter – det er et ”hestearbejde” med
lodsejerne, mener man, med mindre der er tale om nedlagte jernbaner, hvor der er plads både til cykel-
og ridesti.

Et godt eksempel på en løsning af konflikten mellem cyklister og ridende er Naturstien

Horsens-Silkeborg, hvor stiforløbet for cyklister er blevet asfalteret samtidig med, at der er

et bredt spor af grus/græs ved siden af til ridende.



Et af landets bedste cykelkort
Amtets cykelrutekort Cykelguide Fyn, Langeland og Ærø sælges i praktisk
plastetui sammen med turbeskrivelser og serviceoplysninger fra Fyntour.
Det er et af landets bedste cykelkort, idet grundkortets signaturer er med,
og der er god balance mellem grundkort og temaet. Ruterne og symbolerne
er blevet digitaliseret, så det er nemt at lave rettelser.

Fyntour sælger såvel cykelkortet som kortbogen Østersøruten. Sidstnævnte
er en publikation om en 800 km lang cykelrute gennem 5 amter, som
Fyntour har været koordinator for. Ruten har stor interesse for tyskere. Det
er den tyske udgave, der sælger bedst. Fyntour har endvidere på hjemmesi-
den www.visitfyn.dk turbeskrivelser af alle ruter og mulighed for at planlæg-
ge overnatninger m.v. Da amtets bog Fyns Natur har solgt vældig godt i
Bilka, overvejer Fyntour en tilsvarende forhandleraftale med cykelkortet.

Ingen vandreruter, men mange muligheder for at gå en tur
Der findes ingen længere vandreruter i amtets regi. Særligt uheldigt er det
ifølge Vandrelauget, at amtet ikke viser interesse for at etablere den mang-
lende internationale forbindelse, Fjernvandrevej E6. Her kan hentes inspira-
tion i Århus Amt, der arbejder på at lukke et tilsvarende hul i Fjernvandre-
vej E1.

I forbindelse med projekt i Det sydfynske Øhav vil ni sydfynske kommuner
og amtet dog prøve at løfte vandreturismen op. Der søges EU-tilskud (Mål
2 midler) til ”Naturturisme i Det Sydfynske Øhav”. Der er bl.a. skitseret en
sti langs Taasinges østkyst, langs hele Sydfyns kyst samt på Ærø og
Langeland.

I bogen På egen fod – 36 NATUR-udflugter i Fyns Amt beskrives lokale vand-
retursmuligheder. Da der er få statsskove på Fyn, er der ikke mange af Skov-
og Naturstyrelsens foldere. På www.fyns-amt.dk under ”Natur og Miljø” kan
man finde en del foldere udgivet af amtet om naturområder.

Ingen rideruter
Der er heller ingen rideruter i amtets regi, idet amtet mener det er en kom-
munal opgave. Odense Kommune har ridestier bl.a. langs Langesøstien. Og
Dansk Islandshesteforening har fået tilskud til ridestier i Svanninge Bakker.
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FYNS Amt

Cykelrutenettet er stort set færdigudbygget, i alt ca. 1000 km. Arbejdet med de regionale og nationale
cykelruter incl. skiltning samt udarbejdelse af cykelkort foregår i Natur- og vandmiljøafdelingen.
Det tværgående branchemæssige samarbejde ”Cykelnetværk Fyn” er nu nedlagt, men et tilsvarende
samarbejde fortsætter som en styregruppe med deltagelse af amtet og diverse grene af turisterhvervet.
Fyntour, der er det regionale turismeselskab, er en drivende kraft i netværket.



På Fyn er der skiltet til seværdigheder, som ligger under 3 km fra cykelru-
terne. Man vil gerne lave gode cyklist-rastepladser langs cykelruterne.
Cykelnetværk Fyn har forsøgt at etablere et par ”cyklist træfpunkter” med
service og information efter østrigsk forbillede, hvor nogle cykelruter
mødes, men forsøget har ikke siden været fulgt op, og der er i dag kun
nogle falmede plancher tilbage. I stedet kunne andre eksisterende rasteplad-
ser måske synliggøres mere for cyklister, og man kunne lave rastepladser
fælles for flere trafikantgrupper.

Fyntour sælger cykelpakkerejser og har også etableret et bagagetransporttil-
bud, der henvender sig til individuelle cykelturister.

Turistorganisationen har en del visioner indenfor udvikling af cykelturis-
men, hvilket bl.a. resulterede i Østersøruten. Der efterlyses en fleksibel ord-
ning med cykelmedtagning i busser eller telebus.
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Service og cykelvenlighedskoncept

Fyntour har indført et ”Cyklist-velkommen” koncept ved at spørge alle overnatningsstederne i netvær-
ket om de har madpakkeservice, lån/leje af værksted, tørrerum, salg af reparationsdele, overdækket
cykelparkering m.v. og angive dette i folderen Fyn og øerne set fra cykel. Folderen ligger i chartekket
sammen med amtets cykelkort og er lagt frem på turistbureauer m.v. Cykelvenlighedskonceptet skal
imidlertid videreudvikles og i højere grad tilpasses danske forhold. Det fungerer i dag i Østrig, Tyskland
og Norge.

Cykelturisme på Ærø.



Cykelruter
I Regionplan 2001-2013 er der under trafikanlæg udmærket omtale af såvel
cykelstier langs veje (Cykelstiplan 1998 – 2002) som nationale og regionale
cykelruter.

Amtet driver den vigtige færgeforbindelse Stubbekøbing – Bogø.
Cykelturismen på Møn er meget afhængig af Bogø-færgen. Denne har i
øvrigt haft en fremgang på 30 % for cyklister efter åbning af to europæiske
cykelruter.

Projekt Sundruten med cykelrute rundt om Guldborgsund og sejladsmulig-
heder samt tilhørende teltpladser et udmærket tilbud til friluftsbrugere.
Ruten er skiltet som lokalrute og egentlig lavet af en initiativgruppe udenfor
amtet (Cykel- og kanoture ved Guldborgsund).

Regionalt vandrerutenet
Regionplanen har forslag til regionalt vandrerutenet og naturcentre. Den
eneste eksisterende skiltede vandrerute er Lagunestien på 22 km fra
Næstved til Bisserup. Den er med på cykelrutekortet og er etableret i samar-
bejde med Dansk Vandrelaug.

En ny sti nord for Feddet er etableret til vandrere. Det er kun 1,7 km, men
der er planer om forlængelse fra Præstø Fjord til Stevns med produktion af
ny folder. Endvidere er der nogle stier på Møn af ukendt længde.
Udbygning på Møn planlægges med penge fra Skov- og Naturstyrelsen.

Ingen rideruter
”Ridning ad ruteforløb vil blive søgt inddraget i forhold til andre initiativer
og fremme af friluftsliv" ifølge regionplanen. Amtet overvejer, om ydmyge
anlæg såsom ridespor er tilstrækkelige. Amtet kender ikke til eksisterende
ridestier, men Dansk Islandshesteforening oplyser, at de eneste ridemulighe-
der i amtet i dag er i to mindre statsskove ved henholdsvis Møns Klint og
Halskov Vænge midt på Nordfalster.
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STORSTRØMS Amt

Cykelrutenettet i Storstrøms Amt er ikke fuldt udbygget. Til gengæld er de nationale ruter og flere loka-
le ruter godt skiltede. Vejkontoret tager sig af cykelruter og har kontakten til Turisme region syd. Natur-
og plankontoret tager sig af vandrestier, eventuelle ridestier og teltpladser m.v. Møn er blevet godkendt
som Destination 21 område. Derfor kunne samarbejdet udvides med Team Møn og Møns Kommune.



Amtet har i samarbejde med Turisme region syd, arbejdet ihærdigt for at få
lagt nationalrute 8 ud til Østersøen på Falster. Ligeledes vil man gerne flytte
på rute 7 og 9, så København - Berlin ruten får ét nationalt rutenummer (9).

Det har været et problem at koordinere indsatsen fra amtet og Turisme
region syd, fordi det tager meget længere tid at ændre skiltningen, end
turistfolk har tålmodighed – og bevillinger til! Turistgruppen har således
markedsført cykelruten København – Berlin længe før skiltningen er på
plads (Cykelrute København – Berlin. Ferieoplevelser i eget tempo)
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Landets bedste cykelruteskiltning

Amtets cykelstier langs veje og skiltningen af cykelruter er af meget høj kvalitet. Man følger de gældende
vejregler. Der benyttes således i udstrakt grad pilvejvisere med angivelse af destination og afstand frem-
for rutetavler, hvor man kun får oplyst rutenummeret. Pilvejviserne matcher godt med eksisterende
rød-hvid vejvisning. På nationale og regionale cykelruter benyttes numre, på lokale ruter navne.

Skiltning af nationale og regionale ruter ved Præstø.
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Kvalitetskrav til ruter og anlæg
De nationale cykelruter blev flyttet fra Natur & Miljø til Vejkontoret, fordi
der var for meget kritik (bl.a. fra Cyklistforbundet) af grusbelægningerne på
de nationale cykelruter. Vejafdelingen ændrede i 2000 placeringen af de
nationale ruter, så de fulgte de asfalterede veje. Der har ikke været nogen
tilbagemelding fra brugerne på dette – og altså heller ikke nogen klager.
Ligeledes er det – tilsyneladende uden større problemer – tilladt at ride på
Værslev-stien i den østlige side – dog ikke i Gørlev Kommune, men amtet
vil arbejde på at ridning bliver muligt hele vejen.

Sammenhæng med Europæiske ruter
Amtet har været meget lidt med i planlægningen af Østersøruten. Turist
Partner Sjælland A/S har vist slet ikke været med. Man håber, at initiativta-
gerne til Østersøruten (dvs. de andre turistgrupper) tager initiativ til at
Østersøruten kan blive nationalrute. Som skiltningen er i dag opfylden den
ikke vejreglerne, fordi der blot står ”Østersøruten” og der er ikke angivet et
rutenummer.

Formidling af ruterne i øvrigt
På amtets hjemmeside www.vestamt.dk er stierne samt cykelrutekortet
omtalt. Der vises desuden turforslag i landskabet, så som ”Blå rute i Gods-
landskabet”. Natur & Miljø har lavet nogle smukke område-foldere for Nek-
selø, Sejerø og Eskebjerg Vesterlyng med markering af vandremuligheder.

Vandreruter
Fjernvandrevejen på 22 km gennem amtet var blevet gennemført af Dansk
Vandrelaug i samarbejde med kommunerne og uden amtets medvirken.
Senere havde amtet tegnet ruten ind på deres arbejdskort. Amtet skal arbejde
hårdt på at få Isefjordstien færdig i de kommende år, og der vil næppe være
ressourcer til andet. Der er afsat godt 3,5 mio. kr. til færdiggørelse af
Isefjordstien (anlæg og erstatninger).

Visioner
Vandrestien langs med Haraldsted Sø kunne evt. forlænges østpå forbi
Vrange skov og opnå forbindelse til Køge Å Stien. Man har desuden planer
om en vandrerute på Røsnæs, ud langs sydkysten og senere hjem langs
nordkysten gennem de nye skovområder. Måske på sigt også en ridesti på
langs af Røsnæs.

Endvidere vil amtet afprøve en ny strategi, hvor lokale grupper eller organi-
sationer går ud og snakker med folk og så får naturforvaltningsmidler til at
lave stier og foldere. Eksempelvis har et projekt med stier omkring
Gyrstinge Sø været nævnt. Fuglebjerg Kommune ønsker jernbanen Næstved
– Slagelse nedlagt og omdannet til sti. Politikere har været på studietur til
Bryrupbanestien for at hente inspiration.

VESTSJÆLLANDS Amt

Vejkontoret tager sig af stier langs veje og de nationale cykelruter. Natur & Miljø tager sig af regionale
cykelruter og vandrestier og evt. ridestier. Turist Partner Sjælland A/S laver cykelrutekortet i samarbej-
de med ovennævnte samt Plan & Byg og markedsfører ruterne. Det har knebet med at få koordineret
tingene – især cykelrutekortet. Fra 2003 er Turist Partner Sjælland A/S slået sammen med Turisme
region syd til Østdansk Turisme A/S: www.turistpartner.dk 



Turistpartner Sjælland A/S udgiver på amtets vegne cykelrutekortet
(Cykelruter i Vestsjælland). Efter flytningen af de nationale cykelruter
(eksempelvis Nationalrute 2, der blev ført over Sj. Odde), blev der lagt et
rettelsesblad ind i 1999-udgaven. Uden at orientere amtet genoptrykte
Turistpartner Sjælland cykelkortet med den eneste ændring, at man skrev
2001 på forsiden – og uden rettelsesblad! Faktisk et totalt misvisende kort.
Kortet er udsolgt sensommeren 2002. Et nyt kort ventes udgivet til sæson
2003.

Amtet har lavet en oversigt over alle sine vandrestier, herunder også nogle
lokale. Heraf fremgår navn, status, trafiktype, om ridning er tilladt, medta-
get eller ej i regionplan, længde og prioritet. Dette kan være nyttigt ved
planlægning af fremtidige vandreruter.

Natur & Miljø i Amtet har iværksat en kampagne overfor kommunerne for
at få kommunerne til at foreslå nye stier og få eksisterende stier optaget i de
kommunale stifortegnelser for hermed at sikre stierne juridisk i fremtiden.
Sammen med Ringsted Kommune blev der i den forbindelse udarbejdet en
stiplan. (Arbejdsnotat: Forslag til stiplan for landområdet i Ringsted
Kommune). Der er også stiplanarbejde i gang i Stenlille og Dianalund kom-
muner.
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Bedre kort og registrering af stier i samarbejde med kommunerne

I Vestsjællands Amt ligger de involverede afdelinger fysisk adskilt med vejkontor i Slagelse og amtsgård i
Sorø og Turistgruppe i en tredje bygning i Sorø. Dette har måske været årsagen til at et genoptryk af
cykelrutekortet er gået helt galt.

Isefjordstien mellem Nakke og Rørvig.



Regionplanen er generelt meget friluftslivs-orienteret. Visse trafikstier langs
vejene indgår over kortere afstande også i det rekreative cykelstinet. I kapit-
let om turisme og friluftsliv omtales rekreative stier med opdeling i nationa-
le cykelruter, regionale cykelruter og vandrestier. Der er her en mere klar
terminologi end andre steder i amtets publikationer. Der nævnes 13
stier/ruter og beskrives retningslinier for etablering.

Der arbejdes på at flytte nationalrute 9 over Vallø Slot og ud langs kysten af
Stevns, så den kan indgå i København – Berlin ruten.

Formidling
Oplev Natur og Kultur er titlen på det hæfte, på ikke mindre end 76 sider,
som sælges sammen med cykelrutekortet (1:100.000). Vandreruter er med
på kortets signaturforklaring, men er ikke vist på selve kortet. Derimod er
de angivet på 1:50.000 kortene i hæftet. Hæftet henvender sig også til bilister
(forslag fra turistorganisationer), idet vandre- og cykelture ofte starter fra
en P-plads. Det ser amtet ikke noget problem i. Bilisterne er tilsyneladende
ikke altid klar over, at også de kan bruge det! Der er udgivet en del foldere
for stier og ruter, som både henvender sig til cyklister og vandrere. Amtet
har på hjemmesiden www.ra.dk lagt alle stifolderne ind som PDF filer.
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ROSKILDE Amt

Roskilde Amts arbejde med de regionale og nationale cykelruter (incl. skiltning samt udarbejdelse af
cykelkort) foregår i Naturafdelingen. Vejkontoret tager sig af trafikstier langs amtsveje. Der arbejdes
også med vandre- og cykelstier samt -ruter, men ikke direkte med rideruter. Der er et tæt samarbejde
med naboamter med årlige møder om f.eks. koordinering af stiforløb og lodsejerforhandlinger, aftale-
procedure, erstatninger og fordeling af rutenumre til regionale cykelruter. Alt sammen inden for amts-
grænseoverskridende projekter.



Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Gundsø har forhandlet
med 65 lodsejere om vandrerute langs Roskilde Fjord og udgivet en folder
Vandreture langs Roskilde Fjord. Amtet fungerede som vejleder, men deltog
ikke direkte i forhandlingerne. På samme måde har lokal-komitéen i Hvalsø
lavet en plan for lokale stier. Udgifterne er delvis blevet dækket af tilskud fra
Naturforvaltningsmidler.

”Foreningen Mosede Forts Venner” arbejder på at få åbnet en stiforbindelse
imellem Tune og Karlslunde Strand/Mosede Fort.

Der er også et samarbejde imellem amtet og Dansk Ride Forbund.
Planlægningen af rideruter foregår hos de ridendes organisationer. Skovbo
Ridelaug har fået tilskud fra Naturforvaltningsmidler til etablering af ride-
stier. Mellem Bjæverskov og Ejby er således afmærket ca. 10 km ridesti.

I forbindelse med Dansk Vandrelaugs etablering af Fjernvandreruten (E6)
over Sjælland har der dog ikke været samarbejdet tæt nok med amtet.
Amtet er således usikker på, om der er lavet aftaler med lodsejere vest for
Roskilde.
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Ny strategi – samarbejde med lokale organisationer 

Amtet har gode erfaringer med at give tilskud fra Naturforvaltningsmidler til landmænd, foreninger og
organisationer, som gennemfører mange forskellige projekter indenfor pleje af naturtyper og fortids-
minder, etablering af stier for vandrere, ryttere og handicappede, anlæg af fugletårne, udgivelse af fol-
dere mm.

Køge Å Stien. Foto Roskilde Amt.
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Amtets første regionale sti forbandt Farum og Hillerød, men gik undervejs i
stå ved en trafikfarlig skolevej. Dernæst etableredes cykelrute 33 gennem
Gribskov fra Hillerød til Gilleleje. Kritik af dennes grusbelægning førte til
anlæg af rute 32 fra Hillerød til Helsinge – med mere nyanlæg og fastere
belægning. Senere etableredes rute 40 Fjordstien mellem Hundested-Fre-
deriksværk-Frederikssund-Roskilde (Fjordstien fra Hundested til Roskilde).
Senest er Nordkyststien mellem Hundested og Helsingør blevet etableret.

Grus eller asfalt?
Det er holdningen i dag i amtets Landsskabsafdeling, at man ikke skal asfal-
tere for meget og at fremkommeligheden ikke skal prioriteres så højt som
naturoplevelsen. Af ressourcemæssige grunde er det fint at benytte eksiste-
rende markveje m.v. Dette understøtter også hensynet til balancen mellem
beskyttelse og benyttelse af landskabet.

Samarbejde
Alt arbejdet med de regionale og nationale cykelruter incl. skiltning samt
udarbejdelse af cykelkort foregår i Landskabsafdelingen. Der er ikke helt klar-
hed over terminologien. Begrebet regionale ”rekreative stier” benyttes oftest
synonymt med cykelruter. Disse er dog også for vandrere. Vejkontoret tager
sig af trafikstier langs veje. Samarbejdet med kommunerne har været fint.

Amtets og den regionale turistgruppe Nordtours samarbejde har været tem-
melig begrænset. Der kunne ellers være god grund til samarbejde i et områ-
de med landets største skove og søer, bedste strande samt seværdigheder af
kongelige dimensioner!

Nordtour har i 2002 uden amtets viden udgivet en gratis folder: På cykel i
Nordsjælland med beskrivelse af cyklisternes Kongerute Hillerød –
Fredensborg – Helsingør – Dronningmølle – Hillerød. Amtet har udgivet en
gratis bog: Godt og vel… Rundt i Nordsjælland på to hjul.

Turistfolk og amtets medarbejdere har vidt forskellig målgruppe, tidshori-
sont og bevillinger. Oftest vil turistfolk have tingene gennemført ”over-
night” og al overnatning skal være på hotel. Landskabsafdelingen synes grøn
turisme er interessant og håber på turistpolitiske tiltag a la Destination 21.

Visioner
Landskabsafdelingen foreslår en vandrerute gennem Gribskov med forbin-
delse til en vandrerute i de Skånske åse. En afmærket flerdages rute i
Gribskov med overnatning i skoven ville også være en spændende mulig-
hed. Ellers hænger landskabssymfonien fint sammen i Nordsjælland med
fjordtemaet i vest, Sundet i øst, Kattegat i nord og søer og skove i midten.
Omkring dette kan tematiserede regionale ruter bygges op. Nordkyststien
kunne evt. opgraderes til National rute 2.

FREDERIKSBORG Amt

Frederiksborg Amt har været pioner indenfor stiplanlægning. Allerede i 1972 vedtog amtsrådet en
omfattende regional stiplan på 425 km, heraf 60 km nyanlæg. Ruterne blev etableret én ad gangen.
Undervejs blev der høstet mange erfaringer, der blev udnyttet i de næste projekter. I en periode var stier
langs veje højest prioriteret. Den grønne stiplan blev genoplivet i 90’erne, men der mangler stadig at
blive realiseret dele af den oprindelige stiplan.



Der er udarbejdet delområdeplaner for Nivå, Store Havelse og Hornsherred.
Dernæst følger Hillerødområdet, Esrum Sø og Søborg Sø. Nivå delområde-
plan med grønne kiler på tværs af store trafikale barrierer giver nye adgangs-
muligheder mellem Øresund og Fredensborg. Langstrupstien er et godt
eksempel på en fauna- og menneskepassage.

I forbindelse med delområdeplanerne vil der blive mulighed for at integrere
ridestier. Der er rigtig mange heste i Nordsjælland. Gode ridemuligheder
findes i Gribskov, hvor Skov- og Naturstyrelsen har udgivet ridekort
(Ridestikort og retningslinier for ridning. Gribskov). Også andre skove har
ridestier, men der mangler forbindelser mellem skovene. Dansk Islandsheste-
forening har udarbejdet et forslag bl.a. med en rute mellem Tisvilde Hegn
langs Arresø til Gribskov ved Kagerup. Forslagene er indsendt til amtet i
forbindelse med regionplan 2001 høringen.
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Delområdeplaner – en ny strategi der vil give bedre mulighed for ridning

Frederiksborg Amt har været foregangs-amt med udarbejdelse af delområdeplaner, hvor der arbejdes i
dybden med ét afgrænset område ad gangen. Herved kan der skabes overblik over de bedste stimulighe-
der for cyklende, vandrere og ridende. Delområdeplanerne udmønter naturstrategien og friluftsstrategi-
en. Stierne bliver registrerede i forbindelse med delområdeplanerne, ligesom det pålægges kommunerne
at optage offentlige stier i deres stiregistre.

Langstrupstien forbinder eksisterende markvej med nyanlæg over mose.



Et digitalt stigrundlag til sagsbehandling er ved at blive udarbejdet. Der bli-
ver også mulighed for at etablere et tættere samarbejde omkring en bedre
sammenhæng imellem kommunale stier og hovedstier fremover.

Amtet har, med godt udbytte, haft Dansk Cyklist Forbund til (på frivillig
basis) at køre de nationale cykelruter igennem og udarbejde detaljerede
mangellister i forhold til amtets skilteplaner.

MTB - rute
I foråret 2002 åbnedes en 26 km lang rute for mountainbikere (MTB-er) i
skovene ved Furesøen. Skov- og Naturstyrelsen har udgivet en folder med et
kort i målestok ca. 1:20.000. Her kan man se rutens forløb igennem bl.a.
Nørre Skov, Store- og Lille Hareskov samt Jonstrup Vang. De fleste konflik-
ter med gående skovgæster på Søstien langs Furesøen forventes undgået nu,
hvor MTB-erne har fået deres egen sti. På mountainbike i skoven ved
Værløse.

CykelGuide
Københavns Amt ønsker, at CykelGuide 2002 (udgivet af Amterne i
Danmark og Vejdirektoratet) ændres således, at det i fremtiden bliver nem-
mere at få overblik over det nationale rutenet. Det gælder både kortene og
teksten. Desuden er der for hovedstadsområdet særligt behov for mere
detaljerede kort.
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KØBENHAVNS Amt

Efter en ny organisering i Københavns Amt i 2001 er ”opgaven med hovedstier” defineret som et 
tværgående projekt. I projektet deltager folk fra Natur- og Miljøafdelingen og Vejafdelingen. Som led 
i projektet udarbejdes hvert år en projektplan. Planen omhandler anlæg, digitalkort, skilteprogram og
planlægning.



En stor del af stierne i Københavns Amt blev skiltet i 80’-erne. Disse skilte
er imidlertid ret forskellige fra de nugældende vejreglers retningslinier for
skiltning, bl.a. hvad angår farven (rød-brunlig grundfarve). Derfor har
amtet besluttet, at alle 1300 skilte i Amtet skal udskiftes efter Vejdirek-
toratets retningslinier. Amtet har afholdt et fælles planlægningsmøde med
alle kommuner, hvor bl.a. hovedstinettets udvikling og afmærkning blev
drøftet.
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Hovedstinet med mange formål

Københavns Amt har et tæt netværk af ”hovedstier”, der er den historisk begrundede betegnelse for,
hvad der også kunne kaldes ”ruter”. 350 km af hovedstinettet er skiltet. Hovedstierne bruges både til
transport og rekreation. Der kunne foreslås en prioritering/sortering i hvilke grupper, der skal kunne
bruge de enkelte hovedstier (cykling – vandring – ridning), og der er f.eks. ikke udpeget et egentligt
vandrerutenet.

Egebjergstien i Ballerup.



Der er udsendt en særlig rapport om de 21 grønne cykelruter: Forslag til
Grønne cykelruter. De grønne Cykelruter er ét af ni indsatsområder i
Cykelpolitik 2002 - 2012. De grønne cykelruter indgår både i kommuneplan-
lægningen og i regionsplanlægningen (som HUR er ansvarlig for).
Cykelruteplanen er således integreret bedst muligt i kommunens fysiske
planlægning.

I forbindelse med cykelruterne etableres også faciliteter for fodgængere
(separat/fællessti).

Skiltning og nummerering af regionale ruter
Københavns Amt har taget initiativ til at koordinere rutenumre bl.a. med
Københavns Kommune. Københavns Kommune har imidlertid ikke nogen
aktuel interesse heri, da de historiske skilte på de eksisterende ruter fungerer
udmærket (og har historisk/bevaringsmæssig interesse), samtidig med at de
nye ruter endnu ikke har en udstrækning, der gør skiltning særlig menings-
fuld. Der er dog nået en forståelse mellem amtet og kommunen om hvilke
numre, der er til rådighed. Når skiltning bliver aktuel, vil kommunen ifølge
Cykelpolitikken tage sagen op (spørgsmålet om brug af logo, stinavne mv.).
De 21 ruters navne benyttes indtil videre udelukkende i planlægningssam-
menhæng.

Europæiske cykelruter og nationale cykelruter
Der findes tre skiltede nationale ruter i København. De ender alle på
Rådhuspladsen. På de nationale ruter bruges den autoriserede skiltning,
men de eksisterende skilte er muligvis ikke tilstrækkeligt til at finde vej. De
nationale cykelruter er også indtegnet på kommunens cykelstikort På cykel i
København. Københavns Kommune er ikke blevet involveret i turistbran-
chens lancering af Berlin-København ruten.

Det er hensigten at justere de nationale ruter (og dermed også de europæis-
ke) ind, så de kan udnytte Københavns Kommunes grønne cykelruter, efter-
hånden som disse etableres. De grønne cykelruter forudsætter en del
anlægsarbejder før de er brugbare. Derved vil de nationale ruter kunne få
en højere standard end det nuværende forløb, hvor der kun er sat skilte op.
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KØBENHAVNS Kommune

Vej & Park tager sig af politikker og strategiplaner for cykeltrafik, herunder grønne cykelruter. Da kom-
munens vej- og parkafdelinger er integrerede, er planlægningen det ligeledes. Det bærende element i
infrastrukturen for cykeltrafik har hidtil været cykelstier langs vej, men grønne cykelruter vil i fremti-
den blive et supplerende tilbud.



Der eksisterer medio 2002 ca. 35 km grønne cykelruter, svarende til en tred-
jedel af det planlagte net. De fleste eksisterende cykelruter stammer tilbage
fra 2. Verdenskrig (f.eks. Vigerslevstien lang kommunens vestgrænse) – også
skiltesystemet er fra denne tid. Af de nye cykelruter er Nørrebroruten ved at
blive realiseret efter en etapeplan – indtil videre uden skiltning.

I det seneste Cykelregnskab gøres status for arbejdet med de Grønne
Cykelruter. Først og fremmest har man ønsket at sikre muligheden for at
gennemføre ruterne. Der gennemføres en ny etape af Nørrebrocykelruten
(næsten) hvert år, og der er i 2003 afsat 8 mio. kr. til etablering af en etape
af denne. Desuden tænkes en tilsvarende etapeplan for Amagerruten udar-
bejdet. Der er også planer for en række forbindelser på tværs af havnen bl.a.
i forbindelse med den fremtidige Opera og ved Fisketorvet.

Den samlede plan for udbygning af cykelruterne i Københavns Kommune,
herunder faciliteter for fodgængere, er budgetteret til godt 500 mio. kr.
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Grønne cykelruter 

De grønne cykelruter planlægges som et selvstændigt net på 100 km. Cykelruterne skal have en høj
standard, der både skal imødekomme transportmæssige og rekreative behov. Det 6,5 m bredt standard-
profil (4 m cykelsti, 0,5 m afvanding og 2 m gangsti) tilstræbes dog opdelt og tilpasset til omgivelserne
bl.a. ved at reducere bredderne.

Grøn cykelrute på Nørrebro i København. Foto Københavns Kommune



Nyere initativer
Efter at regionplanlægningen i Hovedstadsområdet i efteråret 2000 er over-
taget af Hovedstadens Udviklings Råd (HUR), har dette, i samarbejde med
de berørte amter og kommuner udsendt regionplaner for hvert enkelt amt.
Regionplanen for Københavns Kommune indeholder eksempelvis det plan-
lagte grønne cykelrutenet for kommunen, da dette net også har regional
interesse.

I forbindelse med udarbejdelsen af en samlet regionplan for Hovedstads-
området overvejer HUR, hvilken rolle cyklen skal spille, dels i trafikal
sammenhæng, dels i forbindelse med rekreation. I sommeren 2002 indkald-
te HUR således de relevante planlægningsmyndigheder m.fl. til et internt
seminar om cyklens rolle i planlægningen af Hovedstadsområdets trafiksy-
stem. Konklusionen var, at HUR bør udarbejde en cykelstrategi, og at et
hovedelement heri kunne være udviklingen af pendlerruter i Hovedstads-
området.

HUR overvejer også at udarbejde en friluftsstrategi, der formentlig vil
omfatte et rekreativt stinet.
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HUR - Hovedstadsområdet

Der er tradition for en samlet planlægning af cykel- og gangstier i Københavnsegnen. Udflugtsstier for
cyklister og fodgængere blev i 30’erne og under 2. Verdenskrig kombineret med de nye S-togsstationer
(Københavnsegnens grønne områder) og tildels etableret som beskæftigelsesarbejder. Realiseringen af de
grønne stier fortsatte også efter krigen, om end det kneb med helt at få afsluttet arbejdet.
Hovedstadsrådet og senest Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) fortsætter planlægningen med pendler-
ruter og rekreative stier.



Ovenstående citat stammer fra den første udgave (1984) af cyklistkort for
Hovedstadsområdet. Til denne udgave opnåedes store tilskud til copyright
på kort mv. Anden gang kortet blev udgivet var i 1999. Da kortet er udgivet
i samarbejde med amterne i hovedstadsområdet, spares afgifterne til Kort-
og Matrikelstyrelsen, idet amterne abonnerer på styrelsens ydelser.
Kortbogen er meget praktisk forsynet med spiralryg og grundkortene er
udført i målestoksforhold 1:50.000. Cyklistkort for Hovedstadsområdet.

Amterne udgiver fortsat deres egne cykelrutekort, som et led i markedsfø-
ringen af amterne overfor borgerne: Cykelruter i Nordsjælland, Oplev Natur
og Kultur i Roskilde Amt, På cykel i København.
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Hovedstadskort

I forordet til Cyklistkort for Hovedstadsområdet skrev Cyklistforbundet bl.a.: ”Det er vort håb, at dette
kort, der findes i en særlig udgave til planlægningsbrug, kan blive grundlag for den planlægning for
cyklister, som gerne skulle gennemføres i de kommende år. Der har været arbejdet med en sådan
sammenfattende planlægning for både hverdags- og udflugtscykling – mest inspirerende helt tilbage i
1936, der førte til grønne stier og fredninger. I nyere tid har der været arbejdet med igen at binde gamle
dages gode ruter og stier sammen efter at mange muligheder er blevet ødelagt ved udbygningen af de
store veje især i 60’erne og 70’erne. Men en visionær planlægning for cykeltrafikken har cyklisterne
endnu tilgode.”



Cykel-, vandre- og rideruter i Regionplanen
I Regionplan 2001 er det regionale cykelrutenet vist i trafikafsnittet, og det
fortælles, at de 14 hovedstrækninger heri blev principgodkendt af Amts-
rådet i 1980 og siden udført. Nettet omfatter i alt ca. 200 km. Den regionale
rute Nexø – Årsdale skal nu flyttes ud til kysten. Afsnit om Friluftsliv næv-
ner at Kystvandrestien skal forbedres, hvor slid og erosion har ødelagt den.

Endelig viser Regionplanen en planlagt ridesti fra Hasle til sydøst for Rønne
– ca. 15 km. Den tænkes realiseret i løbet af 1-2 år. Dette er den eneste
ridesti i samtlige landets regionplaner.

Trafiksikkerhed og stiplaner
Vejkontoret har udarbejdet Færdselssikkerhedsplan for Bornholms Amt – en
handlingsplan for de trafikale investeringer. Heri indgår bl.a. forbedring af
stikryds og -strækninger. Man har indtil videre ikke kunnet konstatere ulyk-
ker med feriecyklister på kommunevejene. Men der var i 2001 generelt flere
ulykker end tidligere, og man vil studere sikkerheden på disse veje nærmere.
Der er et tydeligt trafikspring i juni, juli og august. Cyklistulykker udgør
36% af personskadeulykker, hvilket er over landsgennemsnittet, der ligger
på 28 %.

Formidling af ruterne
På amtets hjemmeside formidles cykelruterne. www.bornholm.dk/veje&tra-
fik. Der findes et hæfte med kort for Nationalrute 10 og de regionale ruter,
samt et tilsvarende hæfte for vandreruten Kyststien. Endvidere findes en
lang række foldere, bl.a. Det maritime Hasle (kulturstier i Hasle Kommune,
afmærket med et logo ”silderøgeri med båd”).

Særlig Bornholmsk vejvisning
Der bruges rutenumre: National rute 10. Regionalruter 21-26. Men skiltene
er ikke blå, som vejreglen foreskriver, men grønne (nogle lokale cykelruter
ved Sandvig har dog blå skilte). På amtets grønne skilte er den øverste plade
i pilvejviseren med ordet Cykelvej og en damecykel + en herrecykel er logo
for cykelruterne. Det stammer fra Amtsborgmester Jens Brandt, som initie-
rede rutenettet.

Amtet har i 2001 søgt og fået dispensation fra vejreglen, hvad angår cykel-
ruteskiltning (Vejdirektoratet anbefalede nej, men Trafikministeriet gav alli-
gevel dispensation). Amtet overvejer nu at søge dispensation også for van-
dreruten Kyststien (har i dag okkergule skilte), men vil benytte vejreglen for
øvrige vandreruter.
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BORNHOLMS Amt

Der er tæt samarbejde mellem Vejkontor (cykelruterne) og Landskabskontor (vandre- og rideruter) –
man sidder i samme bygning – og der er struktureret samarbejde med Destination Bornholm i
"Cykelprojektet”. Fra 2003 bliver amtet og de 5 kommuner nedlagt og erstattet af en "Regionskom-
mune". I den forbindelse er der ikke politisk meldt noget ud om planlagte cykel- eller vandreruter.



Antal turister på Bornholm i 2000 var 0,5 mio. besøgende der havde godt 4
mio. overnatninger. Mere end 75.000 turister benyttede cykler – en trediedel
af disse lejede cykler. Af turister med cykler var en fjerdedel ”egentlige
cykelturister”. Omsætning indenfor cykelturismen var 76 mio. kr.
Døgnforbrug for de egentlige cykelturister var 350 kr. 30% (svarende til
mere end 6.000) af henvendelserne til Bornholms Velkomstcenter handlede
om cykelferie. Der blev transporteret mere end 50.000 cykler til øen.

I Amterne i naturen 2000 omtales arbejdet med øens cykelveje, som cykelru-
terne kaldes her. Der diskuteres også konflikter med at skabe adgang til føl-
som natur. Det konkluderes, at man godt kan satse på udvikling af cykeltu-
rismen uden at genere naturen og den lokale befolkning.

I en rapporten om Cykelprojektet findes følgende visioner:
• Man vil klassificere cykelruter efter sværhedsgrad (som skiløjper), et prin-

cip-forslag er beskrevet.
• Nyt cykelkort med servicefaciliteter ønskes
• Hjemmeside udvikles til interaktivt brug
• Et net af alternative cykelruter foreslås til børnefamilier med behov for

kortere ruter
• Bagage-transport-system
• Cykelvenlighedskoncept med kriterier til overnatningssteder, spisesteder

og attraktioner

Der er en oplagt sammenhæng mellem Bornholms cykelturisme og
Østersøruten - EuroVelo rute nr. 10. Færgeforbindelser til Polen, Tyskland
og Sverige vil være af betydning herfor. Det er et problem for cykelturis-
men, at der i dag er vanskeligt at få tilstrækkeligt mange cykler med tog til
Ystad.
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Succes for cykelferie

Bornholm er et af de mest populære steder i Danmark at tage til på cykelferie, og det eneste sted, hvor
man har en del viden om, hvor mange, der egentlig benytter denne ferieform. Cykelprojekt Bornholm er
et idé- og inspirationskatalog for udvikling af cykelturismen på Bornholm, udgivet af Destination
Bornholm 2001 www.bornholminfo.dk. Heri findes en målsætning om, at Bornholm inden år 2010 skal
være blandt de 5 bedste cyklistmål i Europa og at mindst 25% af øens turister skal cykle.

Cyklister ved færgen Ystad-Rønne



2.3 Europæiske og nationale cykelruter
Fire europæiske cykelruter forløber gennem Danmark (se også bilag 3 og bilag 5):
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      Europæiske  (og nationale) cykelruter igennem Danmark.
      Andre nationale cykelruter i Danmark.
 Ø   = EuroVelo 10, Baltic Sea Cycle Route/Østersøruten
 N   = EuroVelo 12, North Sea Cycle Route
 P   = EuroVelo 3, Pilgrims Route
 KB  = EuroVelo 7, København - Berlin
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Europæisk rutenummer og navne Dansk National rute nummer og navne 
12 North Sea Cycle Route 5.932 km 5 Østkystruten og 1 Vestkystruten 

219 + 560 km i alt 779 km (Nordsøruten)
3 Pilgrims Route 5.122 km 3 Hærvejen 450 km

10 Baltic Sea Cycle Route 7.930 km 8 Sydhavsruten 360 km
Østersøruten 800 km

7 Middle Europe Route 7 Odden – Gedser 230 km 
Northcape – Malta 6000 km 9 Helsingør – Rødby 250 km 

København – Berlin 230 km (i DK)

Europæiske og nationale cykelruter gennem Danmark.



North Sea Cycle Route 
EuroVelorute 12 åbnedes i sin helhed i 2001. Den følger Nordsøens kyst, og byder på oplevelse af
forskellige kystlandskaber fra strande til klipper, bade- og campingliv samt fiskerkultur før og nu. I
såvel Danmark som Norge, Skotland, England og Holland er North Sea Cycle Route samtidig natio-
nalrute 1 og skiltet som sådan. Der er supplerende sat informationstavler op, som oplyser om den
internationale sammenhæng.

I Danmark følges primært Vestkystruten (nationalrute 1), der i forvejen er en af de mest populære
nationale cykelruter, selvom 30% af strækningen har grusbelægning. Denne del af ruten har været
køreklar i flere år, belægningen er tilmed nu forbedret. Nordsø-ruten runder også Skagen og fort-
sætter ad Østkystruten (nationalrute 5) ned til Grenå (www.northsea-cycle.com). Der er udgivet en
guidebog: Nordsøcykelruten fra Tønder til Skagen, samt et gratis brochure med oversigtskort: North
Sea Cycle route.

Pilgrims Route 
Hærvejen, som cykelruten blot kaldes på skiltene, er en del af en meget berømt og populær pil-
grimsrute mellem Trondheim i Norge og Santiago de Compostela i Spanien. Ruten har nr. 3 både
nationalt og europæisk. Som nationalrute 3 i Danmark er den historiske rute forlænget fra Viborg
til Skagen.

Hærvejsruten åbnedes som den første nationale cykelrute og på det historiske forløb mellem
Viborg og Padborg i 1989. Der var tale om et fremsynet samarbejde mellem fem amter og Skov- og
Naturstyrelsen om den 240 km lange afmærkede rute, og det var før konceptet om nationale cykel-
ruter egentlig faldt på plads. Udgivelsen af nogle populære kortbrochurer fik strømmen af cyklister
til at vende fra nordgående til sydgående ifølge pålidelige kilder på ruten. Samtidig øgedes cykeltra-
fikken så meget, at lukkede historiske kroer genåbnede og nye boder, kiosker og caféer skød op som
paddehatte langs ruten. I 1992 supplerede amterne cykelruten med en 264 km lang vandrerute.
Desværre er der ikke rigtig nogen af de regionale turistselskaber, der har fulgt op med markedsfø-
ring og ajourføring af amternes kortmateriale, der p.t. er udgået. Det glimrende initiativ og den
udmærkede rute går derfor i forfald. Hærvejsruten er på 450 km med 78% asfalt.

Baltic Sea Cycle Route 
Øerne i det sydlige Danmark har altid hørt til landets mest attraktive cykelområder. Øerne er nu
kædet sammen under betegnelsen Østersøruten, der bygger på national rute 8, Sydhavsruten, og
som i fremtiden delvis vil indgå i den europæiske EuroVelorute 10/Baltic Cycle Route. Derfor
benyttes allerede nu navnet Østersøruten. Den er dog endnu ikke gennemgående skiltet som sådan,
men der er udgivet en guidebog, Østersøruten – Danmarks smukkeste cykelrute med overskuelig
vejvisning ad skiltede nationale, regionale og lokale ruter. Der er tale om en rundtur på godt 800
km, som den ene vej hopper fra ø til ø, og den anden vej følger kysten af Sydsjælland, Fyn og
Østjylland (www.bikeandsea-denmark.com). Det er således kun det sydligste forløb, som indgår i
Baltic Sea Cycle Route. Den nuværende danske nationalrute 8, Sydhavsruten (Rudbøl – Møn) er på
360 km med 95% asfalt.

Cykelruten København – Berlin samt national rute Helsingør – Rødby 
Nordsøruten og Østersøruten er begge rundture, mens de øvrige ti skitserede europæiske ruter går
fra vest til øst eller fra nord til syd. Det gælder således EuroVelorute 7 fra Nordkap til Malta, som
cykelruten København – Berlin er en del af. Strækningen mellem de to kulturbyer åbnede i 2001
med udgivelse af en gratis kortbrochure. En revideret brochure er udgivet i 2002: Cykelrute
København – Berlin, Ferieoplevelser i eget tempo.
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Cykelruten København – Berlin er en turistorganisations vision om at lave en fantastisk cykelrute,
hvor cyklisterne ville strømme til. Turistorganisationerne håber at dette kan medvirke til, at jernba-
neforbindelsen til Berlin genoprettes. Udenlandske partnere har initieret projektet, og man har også
herhjemme mærket en stigende interesse for cykelturisme og specielt for sammenhængen med de
europæiske cykelruter.

Ruten følger den østlige kyst af Sjælland incl. Stevns Klint. Den runder også Møn og Bogø og fort-
sætter så langs Falsters østkyst til Gedser. Denne strækning er ca. 230 km. I Tyskland findes ca. 380
km cykelrute gennem Mecklenburg-Vorpommern og Brandenburg med naturskønne områder og
hyggelige landsbyer.

Der har været tre hovedpartnere i projektet, alle turistorganisationer (Mecklenburg-Vorpommern
og Brandenburg i Tyskland samt Turisme region syd i Danmark). De øvrige turistorganisationer på
ruteforløbet i Danmark (Roskilde og København) har ikke været interesserede. Der havde været
dialog med de tre amter: Storstrøms (mest), Roskilde og København, men ikke med Københavns
Kommune.

Ideen var at bruge eksisterende ruter, men man ville gerne have en ensartet skiltning, så derfor har
initiativtagerne foreslået en omlægning af nationalrute 9 (Helsingør – Rødby, 250 km med 92%
asfalt), så den kunne indgå i København – Berlin ruten. Dette vil finde sted i løbet af 2003. Både
nationalrute 9 og Berlinruten lægges i den forbindelse ud langs Østfalsters og Stevns kyster.
Berlinruten starter på Rådhuspladsen i København og ender på Brandenburger Tor.

Interessen for ruten har været stor. Formentlig bl.a. på grund af at den forbinder to store kulturby-
er. Der er også mange naturcentre undervejs på ruten og gode muligheder for overnatning.

Ruten markedsføres af en hjemmeside på tre sprog. I maj 2002 udkom en Bikeline guidebog (fra
Esterbauer Verlag) på tysk. Der kommer også en konkurrerende guide fra Bielefelder Verlag, men
der har ikke været penge til danske udgaver (www.bike-berlin-copenhagen.com).

Øvrige nationale cykelruter:
Limfjordsruten (12) – den nyeste nationale cykelrute
Den nye nationale cykelrute nr. 12, Limfjordsruten, blev indviet i maj 2002 med 250-300 deltagere
ved den afsluttende ceremoni i Hvalpsund. Der har været et godt samarbejde mellem Dansk Cyklist
Forbund og amterne om afvikling af den cyklende indvielse med to delegationer med start i
Thisted: én nordenfjords og én søndenfjords.

Der er tale om et samarbejde mellem tre amter (Nordjylland, Viborg og Ringkjøbing) og én turist-
organisation. Samarbejdet mellem amterne er gået fint. Netværk Limfjorden skal stå for markeds-
føring, salg af turpakker og guiderbøger m.v. Der er fine landskabelige attraktioner langs ruten.

Det østrigske forlag (Esterbauer) har udgivet guiden på tysk og dansk: På cykel rundt om
Limfjorden. Selve anlægsudgifterne gik hovedsagelig til skiltning, og der var kun brugt 50.000 –
150.000 kr. pr. amt. Tilskud til guidebogen har været 170.000 kr. + 60.000 til dansk og engelsk over-
sættelse. Åbningsarrangementet kostede 100.000 kr. Mere information: www.limfjordsruten.dk.

Det har været påpeget, at Limfjordsruten fra Vitskøl Kloster og sydpå er alt for trafikfarlig. Det rej-
ser spørgsmålet, om det ikke er nødvendigt med flere ombygninger og etablering af stistrækninger i
forbindelse med lancering af nationale cykelruter. Endvidere har Nordjyllands Amt sparet på skilt-
ningen og ikke fulgt vejreglerne. Ringkjøbing Amt valgte derimod at købe nye skilte, da man syntes
det så for grimt ud med klistermærker over de eksisterende. Ruten er en rundtur på 610 km med
90% asfalt.
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Hanstholm – København (2) er en anden af de nationale ruter, der ikke indgår i de europæiske
cykelruter. Den forbinder med sine 420 km (heraf 80% asfalt) det nordlige Jylland via Ebeltoft-
Odden med Nordsjælland og København. Kulhusfærgen er imidlertid nedlagt, så derfor er det nød-
vendigt for cyklisterne at følge den regionale rute 40 over Frederiksværk. Generelt er ruten meget
varieret og på en måde en præsentation af typiske danske landskaber: forskellige kysttyper, fjorde,
agerland og skove.

Søndervig – København (4) over Den jyske Højderyg forløber hovedsagelig ad kommuneveje. Her
kan man virkelig til at opleve landskabets skift fra det flade vestjyske til det kuperede østjyske.
Senere følges kongernes gamle rute fra Kalundborg til København. Ruten er på 310 km med 90%
asfalt.

Østkystruten (5) slynger sig så meget langs landskabets næs, ører, halse og hoveder, at den med
sine 650 km er den længste af de nationale cykelrute. I bunden af fjordene besøges de gamle køb-
stæder med spændende museer og andre kulturtilbud. 90% af ruten er på asfalt.

Esbjerg – København (6) forløber fra Englands-båden i Esbjerg til København uden så mange
omveje. Undervejs passeres H.C. Andersens Odense, mens Sjælland står i vikingernes tegn med pas-
sage af Trelleborg og Roskilde med vikingeskibsmuseum. 330 km med 92% asfalt.

Sjællands Odde – Gedser (7) er en børnevenlig rute uden større stigninger. Tilmed passeres
Sommerland Sjælland og BonBon Land, før turen går over Storstrømsbroen og ned til landets syd-
ligste punkt ved Gedser. 230 km med 90% asfalt.

Bornholm rundt (10) følger cykelveje anlagt på gamle redningsstier, nedlagte jernbaner, skovveje
og kommuneveje. Afstande mellem byer og seværdigheder er meget cykelvenlige og Bornholm er
på mange måder ”eksotisk” med figentræer, klipper m.v. Ruten rundt om øen er 105 km med 90%
asfalt.
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2.4 Europæiske, nationale og regionale vandreruter

Fjernvandreveje
Der er 11 fjernvandreveje i Europa, i alt 52.000 km. Initiativet blev taget i 1969 af ERA (European
Ramblers Organisation). Dansk Vandrelaug står for de to ruteforløb i Danmark. Det ene forløb
indgår i E1, der løber fra den svensk/norske grænse til Italien, i Danmark via Hærvejen. Det andet
forløb indgår i E 6 fra Finland til Grækenland, i Danmark over Sjælland, Fyn og Als. Vandreruterne
i Nordeuropa afmærkes med Andreaskorset. Se oversigt i bilag 4.

I 1970’erne blev de danske ruteforløb afmærket, i første omgang på træer og sten. Men man blev
klar over, at afmærkningen måtte gribes mere professionelt an. I 1974 fik grupper i Vandrelauget
ansvar for hver sine delstrækninger af E1 og E6. Man var ude for at få underskrifter fra landmæn-
dene. Der var ikke ret mange, der ville skrive under, men man fik mange mundtlige tilladelser til
afmærkning. Det viste sig mange steder vanskeligt at lave forløb ad trampestier og småveje, så der
indgår desværre en del asfalterede strækninger.

Vandrelauget arbejdede sideløbende med folderne for E6. Fjernvandrevej E6. Sjælland. Et helt sæt
med 7 foldere med 1:50.000 kort for Sjælland blev udgivet i år 2000, da vandreruten over Sjælland
blev indviet med en stafetvandring med flere hundrede deltagere. Vandrelauget arbejder nu med at
komme videre over Fyn.

I Jylland mangler på E1 forbindelse frem til Hærvejen. Her klarer Århus Amt alt det praktiske.
Vandrelauget ser gerne, at amterne overtager arbejdet med lodsejerne.
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Fjernvandreveje i Danmark.

Afmærket

Ikke afmærket

E1

E6

E1
E6

Fjernvandreveje i Danmark



Registrering af eksisterende længere afmærkede vandreruter af national/regional betydning 
(se også bilag 6):

Jylland:
Hærvejen 264 km. Viborg – Padborg. Padborg – Funder er en del af E 1.
Vestkystruten i Viborg Amt. Bulbjerg – Agger. 80 km
Holme Å og Varde Å og Blåvandsstien. Bække – Varde – Blåvandshuk. 90 km.
Silkeborg – Århus. 64 km.
Trækstien Silkeborg – Kongensbro. 20 km.
Gendarmstien. Kruså – Als. Del af E 6. 40 Km
Endelave rundt. 18 km
Planetstien Lemvig – Stenodde. 12 km
Geheimerådens Sti langs Haderslev Dam. 10 km.

Sjælland og Møn:
Fjernvandrevej E 6 over Sjælland. Korsør – Kastrup. 155 km
Den grønne Rute. Skovlunde – Frederikssund. 100 km
Lagunestien Næstved – Bisserup. 23 km.
Mølleåstien Klampenborg – Måløv. 21 km
Orø. 16 km.
Møns Klint. 20 km.

Fyn:
Hovvejen (Spor i landskabet nord for Faaborg) 10 km

Bornholm:
Kyststien. Bornholm rundt. 90 km.

Herudover er der flere regionale cykelruter, som er interessante for vandrere, fordi de har grusbe-
lægning, varieret forløb og undertiden skiltes der et specielt forløb for vandrere. Flere af disse er da
også medtaget på Vandrelauget´s Danmarkskort (Længere vandreruter i Danmark). De vigtigste er:

Jylland:
R 34 Bindeballestien Vejle – Hærvejen (Bindeballe). 20 km.
R 62 Troldhedestien. Kolding – Ferup. 10 km + Busholm Bro – Kolding. 8 km
R 29 Nibe – Hvalpsund. 30 km
N 3 Jyske Ås Dronninglund – Øster Vrå. 28 km (heraf særskilt vandreforløb 13 km).
N 1 Hulsigstien. Hulsig – Skagen. 15 km
N 5 R 21 Hadsundstien. Hadsund – Kongerslev. 21 km.
N 2 Sallingstien. Skive – Glyngøre. 29 km.
R29 Gjernstien Silkeborg – Langå. 32 km

Sjælland:
Isefjordstien. Rørvig – Kongsøre Næbbe. 27 km (heraf særskilt vandreforløb 6 km).

R 40 Fjordstien Hundested – Frederiksværk – Frederikssund – Roskilde. 64 Km (heraf sær-
skilt vandreforløb 25 km).

N 2 Nordskoven Jægerspris – Kulhuse. 16 km
R 47 Nordkyststien Hundested – Helsingør. 69 km (heraf særskilt vandreforløb 16 km).
R 33 Hillerød – Gilleleje 26 km

Ellemosestien i Frederiksborg Amt. 11 km
Jyderupstien i Vestsjællands Amt. Jyderup – Brokøb. 30 km

N 9 Vestvoldstien. Husum – Ishøj Strand. 21 km.
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Lolland:
R 38 Østersøstien på Lolland.

Planlagte længere vandreruter: (se under omtalen af amterne, afsnit 2.2)
Nortrail 300 km i Nordjyllands Amt – i alt ca. 800 km i Danmark (Grenå – Skagen – Tønder)
Sydfynske Øhav i Fyns Amt. 155 km
Århus – Grenå i Århus Amt. 72 km
Jylland på tværs. Ringkøbing Fjord/Skjern – Samsø. Ruten er ikke endelig fastlagt.
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2.5 Længere rideruter
På samme måde som cykel- og vandreruter defineres længere rideruter, som afmærkede rideruter
med offentlig adgang på min. 15 km (halvdelen af dagsmarch).

På Dansk Ride Forbunds og Dansk Islandshesteforenings hjemmesider www.islandshest.dk findes i
oversigten over rideruter flere eksempler på ”rideruter”. Der er ikke nødvendigvis tale om afmærke-
de ruter med offentlig adgang, men undertiden blot beskrevne ruter, hvor der er lavet særlige
adgangsaftaler med lodsejere – evt. blot for medlemmerne. Sådanne ruter er ikke medtaget i denne
oversigt. Men disse beskrivelser kan få betydning for evt. fremtidige muligheder for at etablere ride-
ruter.

Skov- og Naturstyrelsen har etableret de fleste af nedenstående rideruter (på Styrelsens arealer).
Se også bilag 6.

Jylland:
Nordvendsysselruten. 18 km
Funder – Ejlstrup – Brande. 45 km
Alhedestien. Viborg – Herning. 49 km
Hestekastanieruten, Djursland. 225 km
Silkeborg – Horsens. 55 km
Højlund Skov Vejle. 20 km
Ridesporet i Rold. 18 km
Klosterhede, Risbæk. 16 km
Nibe – Hvalpsund. 65 km
Gjernstien Silkeborg – Langå. 32 km

Sjælland:
Gribskov. 90 km
Ganløse Ore. 24 km
Hareskoven. 25 km
Dyrehaven. 23 km
Vestskoven. 33 km
Sorø Sønderskov. 15 km
Kongelunden, Amager. 15 km
Kalvebod Fælled. 35 km

Falster:
Hannenov Skov. 15 km

Planlagte rideruter:
Nordvendsysselruten planlægges yderligere 157 km
Viborg – Løgstør 78 km
Køge Ås 15 km
Værslev Stien i Vestsjællands Amt 15 km
Bornholms Amt: Hasle – Rønne. 15 km
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3. INTERESSEORGANISATIONER

Nedenfor gives en gennemgang af interesseorganisationernes synspunkter og ønsker. Omtalen byg-
ger i hovedtræk på de interviews, Idéværkstedet De Frie Fugle har gennemført (se selvstændig
bilagsrapport: Strategiplan for ruter: Møder med amter og organisationer).

Interessekonflikter
Der findes en række konflikter mellem brugergrupperne. Vandrere og ryttere har eksempelvis i 
tidens løb råbt ukvemsord, når den ene kom i vejen for den anden. En konflikt af lidt nyere dato
er mellem ridende og cyklende. Cyklistforbundet mener eksempelvis, at det er et problem at dele
stierne med rytterne, dels p.gr.a. hestepærerne, dels fordi grusbelægninger bliver ødelagt. Dansk
Islandshesteforening mener, at Cyklistforbundet bør lære sine medlemmer at tage hensyn til hes-
tene. Ved at ringe med klokken eller på anden måde varsko, at de kommer cyklende, bliver hesten
ikke så overrasket ved passage. Der er ikke konflikter mellem cyklister og vandrere, mener
Cyklistforbundet. Mountain bikere bør nogen steder have egne, udfordrende stier f.eks. i skove.
Frilufstrådets kampagne ”Klap hesten” er et forsøg på at skabe større forståelse brugergrupperne
imellem.

3.1 Dansk Cyklist Forbund
En stor del af den danske befolkning er cyklister. 24.000 er medlem af Dansk Cyklist Forbund, der
er organiseret med en landsledelse, lokalafdelinger og repræsentanter. Cyklistforbundes lokale
repræsentanter arbejder bl.a. med regionale og lokale ruter/stier. Cykelturistudvalget (der er nedsat
i december 2001) skal især arbejde med de nationale ruter i samarbejde med lokalafdelingerne.
Organisationen lægger i øvrigt det meste af sit arbejde i at forbedre hverdagscyklisternes vilkår.

Dansk Cyklist Forbund udgiver Cyklister samt lokale blade. Desuden det interne blad Aktivcyklisten.

Cykelferie i Danmark
Cyklistforbundet deltog tilbage i 70’erne (hvor det ellers var trafikpolitik, der var på dagsordenen) i
afviklingen af motionsløbet ”Sjælsø Rundt”, som senere gav mange mennesker lyst til at cykle i det
daglige og på ferie. Man var også tidligt ude med formidling af rekreative cykelmuligheder i
Danmark. Cyklistforbundet har i årevis udgivet Cykelferiekortet med tilhørende bog Cykelruter i
Danmark.

Cykelferiekortet giver et overblik til brug for planlægningen af en udflugt eller en cykelferie. De
enkelte amters kort anbefales til at cykle efter.

Cyklistforbundet mener, at der i Danmark findes en næsten sammenhængende infrastruktur til
transport og til rekreation. Der er gode muligheder for udflugt og cykelferie.

Forbundet har taget initiativ til en cykelturistuge efter svensk forbillede (der har det kørt i 10 år nu
med 300 – 1000 deltagere). Afholdes for første gang i Danmark med 74 deltagere i 2002 i
Dronninglund og flyttes i de kommende år til nye steder.

I 2003 planlægges et AIT (Alliance International de Tourisme) rally i Svendborg med forventede
1000 deltagere.

Planlægningsprincipper, standarder, udformning og skiltning af cykelruter
Cykelturistudvalget har barslet med nogle forslag til standarder for cykelruter:
• Cykelruter skal følge veje med så lidt tung trafik som muligt
• Der skal være overskuelige kryds uden bomme
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• Ruten må ikke afvige mere end 10-15 % i længde fra den direkte vej, ellers skal der være alternativ
ruteskiltning, som fortæller hvor lang ”omvejen” er

• Ruterne skal være med fast belægning til al slags vejr
• Hvis der er grusbelægning, bør der med skilte i hver ende fortælles, hvor lang grusvejen er
• Ruter skal skiltes hele vejen gennem byer
• Der bør være rastepladser med borde og bænke – gerne overdækket for hver 20 km
• Overlapning mellem forskellige (amts)kort bør være min. 10 km
• Der skal bruges Kort- og Matrikelstyrelsens grundkort med tydelige højdekurver, og alle ruter skal

være tegnet med belægningssignatur
• ”Cykelsti langs vej” – kortsignaturen må ikke benyttes til cykelbaner og kantbaner m.v.
• Der må gerne være 5 km ”milesten” på ruten eller tydelig afstandstabel i beskrivelserne.

Det er ikke noget krav fra Cyklistforbundet, at cykelruter er asfalterede. Stenmel kan eksempelvis
også give en rimelig standard. Det er et problem, at skovveje/markveje indgår i cykelruter, fordi de i
nogle tilfælde kan gøre ruten ufremkommelig hvor landbrugs- og skovmaskiner bruger vejene.
Også f.eks. roekampagner kan gøre kommuneveje, der indgår i cykelruter, glatte i en periode. Flere
steder er de nationale ruter meget lidt fremkommelige bare det er en lille smule vådt. Specielt ligge-
cyklister og cyklister med anhænger har vanskeligt ved at passere bomme, men det kan også være et
problem for almindelige cyklister.

Cyklistforbundet er tilfreds med vejvisningsvejreglerne fra Vejdirektoratet. Dog kunne det være
godt at få afmærket kortere alternativer f.eks. til større byer, så brugerne selv kan vælge om de vil
køre ad den lange, rekreative cykelrute eller den kortere direkte cykelsti langs landevejen.

Cyklistforbundet opfordrer kommuner og amter til at skilte cykelruter og til at udarbejde kort, der
både kan bruges i forbindelse med daglig transport og til rekreation. Møn Kommune har gennem-
ført et pilotprojekt, støttet af Landdistriktpuljen. Skov- og Naturstyrelsen har givet penge til et pro-
jekt, der skal belyse mulighederne for at få åbnet mere op for cyklister og vandrere i skovene og i
naturen i det hele taget. Team Møn er konsulent. Cyklistforbundets direktør Jens E. Pedersen er
medlem af styregruppen.

Afprøvning af cykelvenlighedskoncept
Cyklistforbundet ser gerne, at der blev indført et ”cykelvenlighedskoncept”, hvor 6-8 betingelser skal
være opfyldt for at overnatningsstedet får lov til at skilte med, at de er cyklistvenlige. Det kunne
være, at man kan få cyklen låst inde for natten uden at skulle fjerne al bagage eller at overnatnings-
stedet accepterer blot en enkelt overnatning (i modsætning til at de kun sælger pakkeløsninger med
flere overnatninger). Cyklistforbundet samarbejder med turistorganisationerne (Fyntour, Turisme
region syd, Danmarks Turistråd). Når publikationen om Østersøruten genoptrykkes i 2003 er det
meningen, at konceptet skal være indført langs denne rute. Naturlejrpladser/overnatning i det fri er
foruden hoteller og vandrerhjem, også af interesse for cykelturisten og Cyklistforbundet er involve-
ret i markedsføringen af denne overnatningsmulighed (Overnatning i det fri).

Forslag om forum for nationale cykelruter
Cyklistforbundet ser gerne, at der oprettes et forum til diskussion og opfølgning af de nationale
ruter, f.eks. standarder. Det bør efter Cyklistforbundets mening være forbudt at nedlægge gamle
stier, jævnfør Adgangsudvalgets anbefalinger (Adgangen til naturen). Det er problematisk, at der er
indført nye adgangsregler til Store Vildmose, hvor det er tilladt at køre ind i området med en stor
bus, men hvor uskadelig cykling er forbudt. Cyklistforbundet er helt med på at fuglenes ynglesæson
mv. kunne medføre restriktioner periodevis.
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3.2 Dansk Vandrelaug (DVL) 
Dansk Vandrelaug er en landsdækkende friluftsorganisation med ca. 7000 medlemmer og 20 lokal-
afdelinger. Foreningens formål er at fremme interessen for et aktivt friluftsliv og en ansvarlig brug
af naturen ved bl. a. at arrangere vandreture for medlemmer og andre interesserede. Foreningen
ledes af en Styrelse hvorunder hører diverse faste udvalg. Stiudvalget har som opgave at koordinere
og deltage i DVLs arbejde med at finde, afmærke og beskrive stiforløb, herunder udgive kort og
brochurer. Udvalget har som særlig opgave at revidere og færdiggøre de europæiske fjernvandrevejes
forløb i Danmark.

DVL varetager både organiserede og selvorganiseredes interesser i muligheden for vandring i
Danmark. Der lægges vægt på enkelt udstyrede vandrestier (f.eks. trampestier) med så lidt forstyr-
rende effekt for naturen som muligt. Tilgængelighed med offentlige transportmidler er også meget
vigtig.

Tilgængelighed for specielle grupper så som bevægelseshandicappede, barnevogne m.m. falder ikke
inden for DVLs interesseområde.

DVL udsender medlemsbladet fritidsliv 6 gange om året. Bladet indeholder artikler om vandring,
udstyr, oplevelser, oversigt over de kommende måneders medlemsarrangementer samt en løbende
orientering om gældende regler for færdsel og ophold i naturen.

Længere vandreruter
DVL udgav som de første i 1995 en oversigt over længere vandreruter i Danmark. Den gang var
kriterierne for at være med at ruten var afmærket/beskrevet, mere end 15 km lang samt at den
hovedsagelig forløber på stier eller grusveje. Siden da er der fremkommet andre fritidskort og
antallet af nye vandreruter er væsentligt forøget. DVL har derfor ikke planer om en ny udgave af
kortet, men overlader denne opgave til det offentlige. Stiudvalget følger dog fortsat udviklingen på
området og DVL råder over en af landets største samlinger af brochurer over vandreruter.

De europæiske fjernvandreveje E1 og E6 løber gennem Danmark og i disse år arbejdes der på en
revidering og nymærkning af forløbet over Sjælland og Fyn. Ved så lange forløb er det svært at
undgå asfaltveje, men der gøres et stort arbejde med at kontakte lodsejere for at få tilladelse til at
føre ruten via skovveje og mindre markveje hvor det er muligt.

Parallelt med fjernvandrevejsarbejdet er der lokale sti-grupper som finder og beskriver mindre
vandreruter i bynære områder samt i tilknytning til overnatningsmuligheder.

Dansk Vandrelaug har i flere omgange udgivet pjecer samt holdt foredrag om udformningen af
"den rette vandresti". Enkle stier med plads til flersidig brug er hvad en vandrer foretrækker.

Nogle af de vigtigste krav er, at stier helst skal være tilrettelagt for vandrere – helst trampestier,
jord- eller grusstier – skal gerne sno sig gennem landskabet, langs hegn og skel, langs vandløb og
søer. Der ønskes overnatingsmuligheder med max. 12-15 kilometers afstand.

Afmærkning 
Dansk Vandrelaug finder de gældende regler for afmærkning af vandreruter tilfredsstillende. Det
blå skilt (10x10cm) med en hvid gående mand er entydigt evt. suppleret med navnet på vandreru-
ten. Antallet af skilte bør begrænses til det nødvendige (f.eks. hvor ruten drejer), men de må aldrig
dominere omgivelserne. Hvis det er problematisk at opsætte skilte bør den tilhørende rutebeskri-
velse være specielt oplysende. Evt. kan særlige punkter markeres med koordinater således at brugen
af GPS understøttes.
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Vandreturisme
Alle er turister, så snart de er væk fra lokalområdet. Er man på vandreferie ønsker man gode over-
natningsmuligheder. Den primitive vandrer ønsker plads til at slå teltet op, mulighed for vand og
måske en campingplads med varmt/koldt vand ind i mellem. Andre foretrækker mere komfortable
forhold så som vandrerhjem, B&B eller kroer. Disse ligger desværre ofte for langt fra ruterne.
Anden service, det kunne være godt at have med på rutebeskrivelserne, er muligheder for vand,
indkøb, offentlig transport mm.

Der er et stort potentiale i vandreturisme, men det kræver etablering af et serviceapparat til bagage-
transport, oversatte kort, guider mm. Det er dog vigtig at sådanne tilbud er lokalt forankrede såle-
des at lodsejere og andre interessenter ser muligheder i stedet for vanskeligheder.

Vandring langs kysten er en særlig dansk mulighed som måske kunne tiltrække turister. Et nyt
turismeprojekt på de Sydfynske øer vil muligvis kunne indarbejde vandreturisme, og resultatet
heraf vil blive fulgt med interesse i Dansk Vandrelaug. Den danske natur er for mange udlændinge
attraktiv og selv om antallet af vandreturister er stigende er der dog i øjeblikket ingen fare for en
invasion af vandrere.

DVL har gjort et stort stykke arbejde for at etablere Fjernvandrevejene, bl.a. over Sjælland. Disse
kan blive et godt grundlag for udvikling af vandreturismen.

Flersidig brug
Dansk Vandrelaug lægger vægt på at etablerede ruter kan bruges af mange forskellige typer brugere.
Det kan betyde valg af forskelligt belægning på samme sti, idet vandrere, ridende og cyklister ikke
altid har de samme ønsker. Gensidig hensyntagen bør dog kunne løse de fleste konflikter. Specielt i
disse år er der en voksende aktivitet med mountainbikes både på og desværre også uden for de
etablerede stier. Specielle ruter i statens skove hjælper lidt på problemet, men der må nok en massiv
oplysningskampagne til, før alle de selvorganiserede har indset deres andel i konflikterne - og der-
med ændrer adfærd, mener DVL.

3.3 Rideorganisationer 
Der er ca. 150.000 ryttere i Danmark, hvoraf 80.000 er organiseret (10.000 i Dansk Islandsheste-
forening, 70.000 i Dansk Ride Forbund). Der findes en række lokale klubber over hele landet, hvor
de fleste formentlig er medlemmer af hovedforbundene. Dansk Islandshesteforening udgiver Tölt.

De ridende og deres organisationer har i lang tid følt sig politisk udenfor både med hensyn til de
almindelige adgangsregler og mulighederne for at få anlagt flere rideruter. Det har heller ikke hjul-
pet på velviljen, at mange mennesker, der ikke selv rider, er bange for heste.

Langtursridning på Djursland
Mange steder i Danmark er det vanskelig at praktisere langtursridning. Det var f.eks. tilfældet på
Djursland. Her var Lise Bomholt (aktiv i Dansk Islandshesteforening og en lokalklub under Dansk
Rideforbund) blevet skuffet over at nogle nye skovejere ikke ønskede ryttere i deres skov. Lise
Bomholt tog derfor sammen med en anden rytter kontakt for at få etableret rideruter i kommu-
nen. Bønderne viste sig at være flinke, men skovejerne var vanskeligere at have med at gøre.
Myndighederne var, i hvert fald i starten, imødekommende og blev orienteret gennem hele forlø-
bet. Det viste sig dog, to dage før indvielsen af ruten, at kommunen kom med krav om en formel
ansøgning om godkendelse af projektet og ville have to veje taget ud, fordi to af grundejerne ikke
ville være med. Det lykkedes dog alligevel at få åbnet den 225 km lange rute på den fastsatte dag
(Hestekastanieruten). To års prøvetid udløber i efteråret 2002, og der har ikke været nogen klager.
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Udvalg om forbedring af ridemuligheder
I mere end 10 år har et udvalg under Dansk Islandshesteforening arbejdet på at påvirke myndighe-
der og politikere til at forbedre ridemulighederne. I slutningen af 1990-erne fik udvalget bevilget
75.000 fra Tips- og Lottomidlerne til at gennemføre Projekt Rideruter i Danmark. Projektet skulle
kortlægge eksisterende ridemuligheder, med henblik på at lægge materialet på Internettet. Efter et
par år blev Dansk Ride Forbunds naturryttere taget med i arbejdet. Under Adgangsudvalgets arbej-
de i 2001 arbejdede de to rideorganisationer sammen om at påvirke og informere udvalget.

Projekt Rideruter i Danmark blev stoppet i slutningen af 2000. Man valgte at undlade at vise ride-
muligheder på Internettet, da man frygtede organisationsansvar, hvis man udgav kort med fejlagti-
ge oplysninger. I 2002 er udarbejdet forslag til et overordnet net af nationale rideruter. Det foreslåe-
de net af rideruter er tegnet ind på et kort, der også viser, hvor det allerede i dag er tilladt at ride.
Med udgangspunkt i, at hestene historisk har været med til at forme Hærvejen, foreslås Hærvejen
som riderute-pilotprojekt. Der er ikke noget helt præcist forslag til, hvor sporet bør ligge, der har jo
været flere forløb, der også har flyttet sig gennem historien.

Rideorganisationerne, der tegnes af det nævnte fællesudvalg, når det gælder langtursridning, vil
gerne inddrages i amternes og andres planlægning af ridefaciliteter. Rideorganisationerne ønsker
sig stier, hvor der er asfalt til cyklisterne og grus til de ridende, så vælger hesten selv det løse materi-
ale. Rideorganisationerne føler sig ansvarlige for at opdrage på rytterne, så de ikke ødelægger stier-
ne og så de tager hensyn til andre stitrafikanter (selvstændigt bilag: Strategiplan for ruter:
Midtvejsseminar).

En velegnet ridesti er et planeret (trampet) jordspor i landskabet på ca. 50 cm i bredden. Op til ryt-
terens hovedhøjde, ca. 2,5 meter, skal sidegrene på træer fjernes. Yderligere anlægsarbejde er ikke
nødvendige. Sporet bør anlægges mellem den eksisterende cykelsti og markerne, og rytternes færd-
sel vil være med til at holde græsset nede. Spor i udkanten af (private) skove langs eksisterende
offentlige veje (uden cykelsti) vil også være attraktive, for eksempel bag ved den første række træer.

Dansk Ride Forbund og Dansk Islandshesteforening ønsker:
• Hver gang der anlægges en cykel- og/eller gangsti, anlægges der også en ridesti i overensstemmelse

med helhedsplanen. At skabe et sammenhængende ride-gang-cykel (r-g-c) net.
• Alle nedlagte banestrækninger anlægges som r-g-c stier.
• Alle nedlagte banestrækninger, som findes i brudstykker, gøres sammenhængende ved alternative

stier.
• Fremtidige nedlagte banestrækninger anlægges som r-g-c stier.
• Alle skove, som ejes af fonde, pensionskasser, boligselskaber, holdingselskaber, amt, kommune,

stiftelser, halvoffentlige selskaber åbnes for ridning efter retningslinier som i dag gælder for rid-
ning i statsskovene.

• At der i ovennævnte skove anlægges ridestier (på lige fod med cykel- og gangstier).
• At der indledes og gennemføres forhandlinger, der fører til rideadgang i private skove.
• At der oprettes en fond til vedligeholdelse og evt. etablering af ridestier i private skove i sammen-

hæng med en aftale om en national ridekortordning.
• At der skabes rideforbindelse mellem de enkelte skove.
• At der anlægges raste-/overnatnings pladser med passende mellemrum.
• At Dansk Ride Forbunds/Dansk Islandshesteforenings naturudvalg og/eller amtsrepræsentanter

tages med på råd, ved placering og udformning af ridestier.

Det er et generelt ønske fra rideorganisationerne, at vandrere, cyklister og ridende ligestilles i såvel
natur som trafik. Det kunne ske ved ændring af Naturbeskyttelsesloven.
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3.4 Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Naturfredningsforening har ca. 148.000 medlemmer og 216 lokalkomitéer fordelt over
hele landet. Det svarer til, at næsten alle kommuner har sin egen komité. Disse består som regel af 6
eller 9 medlemmer plus en formand. Lokalkomitéerne fungerer som ”øjne og ører” for den centrale
organisation. Samtidig fungerer lokalkomitéerne selvstændigt og varetager foreningens interesser
lokalt, bl.a. indenfor Naturbeskyttelseslovens og Planlovens område. Det er også ofte i disse lokale
miljøer, at idéerne til fredningsforslag m.m. opstår.

Danmarks Naturfredningsforening udgiver medlemsbladet Natur og Miljø. På www.dn.dk vil der i
2003 blive lavet en hjemmeside om adgang.

Lokalkomitéernes arbejde
Lokalkomitéerne er i vidt omfang involveret i registrering af stier m.v. og taler med lodsejerne som
ofte kender lokalkomitéernes folk. Dette arbejde er af stor betydning for Naturfredningsforeningens
funktion. Lokalkomitéen i Hvalsø har været meget aktiv. Den har f.eks. udarbejdet en rapport om
stierne i området (www.dn.hvalso.hjem.wanadoo.dk). Lokalkomitéen i Sorø arbejder med at lave
en stiplan for Kommunen. Der samarbejdes både med Kommunen, Sorø Akademi og andre af de
lokale beslutningstagere – for at planen får så bred en forankring som muligt (www.dn-
lokal/lk335/projekter).

Danmarks Naturfredningsforening administration fungerer ofte som rådgiver frem for beslutnings-
tager i forhold til lokalkomitéerne. Mange lokalkomitéer udfører et stort arbejde med at lave skrift-
ligt materiale om lokale ruter og stier og ligger ofte inde med en stor viden på dette område.

3.5 Friluftsrådet
Friluftsrådet er en paraplyorganisation for 93 organisationer inden for friluftsliv, natur og miljø.
Rådet varetager såvel organisationernes som den almene befolknings interesser og forsøger gennem
bl.a. kampagner, projekter og politisk lobbyarbejde at støtte og fremme mulighederne for friluftsliv.
Friluftsrådet administrerer “Tips- og lottomidler til friluftsliv”. Friluftsrådet udgiver Nyt fra
Friluftsrådet.

Offentlighedens adgang
En af Friluftsrådets mærkesager er at forbedre offentlighedens muligheder for at færdes og opholde
sig i naturen, herunder produktionslandskabet. Friluftsrådets politik på adgangsområdet fremgår af
handlingsprogrammet Friluftsliv for alle, som medlemsorganisationerne vedtog i 1997. Friluftsrådet
var repræsenteret i det af Miljø- og Energiministeren nedsatte Adgangsudvalg, der i oktober 2001
afgav en betænkning (Adgangen til naturen) med en lang række anbefalinger af konkrete forslag for
at forbedre offentlighedens muligheder for at færdes og opholde sig i naturen. Nogle af de anbefa-
linger, som et enigt Adgangsudvalg afgav, er fulgt op i Adgangsaftalen.

Rekreative ruter
Friluftsrådet er interesseret i, at der arbejdes målrettet med planlægning og etablering af rekreative
rutenet for cyklister, vandrende og ridende. Gennem en årrække har der været arbejdet målrettet
med såvel et landsdækkende som regionale og lokale cykelrutenet. I løbet af de seneste år har der
været en stigende fokus hos myndigheder og andre for også at etablere rekreative vandreruter. Der
synes at være en begyndende interesse for også at etablere rideruter – både lokalt og regionalt samt
enkelte længere ruteforløb til eksempelvis langtursridning og længere ferieforløb. Friluftsrådet
understøtter bl.a. via de regionale amtsbestyrelser arbejdet med rutenet for såvel cyklister, ridende
og gående.
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For Friluftsrådet er det væsentligt, at mulighederne for cyklister, vandrere og ryttere forbedres på
både lands-, regionalt og lokalt plan. For hvor de nationale ruter hovedsageligt vil blive brugt i for-
bindelse med længerevarende ferieture, vil en forbedring og udbygning af de regionale og lokale
ruter medføre en styrkelse af hverdagens og weekendens friluftsliv.

Friluftsrådet påpeger, at det er vigtigt at sørge for en løbende ajourføring og justering af såvel de
nationale ruter som de regionale og lokale rutenet. Det er således meget uhensigtsmæssigt, når der
ikke sker justeringer af ruterne, selv om forudsætninger for ruterne ændres væsentligt, eksempelvis
bortfald af færgeruter eller nedlæggelser af overgange over jernbaner m.m. Det bør overvejes, hvor-
dan der ved udpegning af rekreative ruteforløb sikres et vist ”minimumsniveau” af rekreative kvali-
teter. Et udpeget rekreativt rutenet, der på store strækninger forløber som en kantbane på et stærk
trafikeret vej, er måske ikke i alle tilfælde velegnet som rekreativt rutenet.

Parallelle tracéer
Da cyklister, vandrende og ridende har meget forskellige krav til stiernes udformning, mener
Friluftsrådet som udgangspunkt, at rutenettene bør etableres under hensyntagen til disses forskelli-
ge krav. Der vil derfor til tider være behov for, at der etableres separate stiforløb. Det er dog Rådets
holdning, at der, hvor det er praktisk muligt, så vidt muligt bør etableres parallelle tracéer således at
ruterne følges ad. Der kunne eksempelvis anlægges en asfalteret sti til cyklister og ved siden af etab-
leres eller blot udlægges et grus-, græs- eller jordspor til de ridende.

Rekreative støttepunkter
Det er vigtigt, at der i forbindelse med fastlæggelse af især de længere ruteforløb inddrages overve-
jelser omkring etableringen af rekreative støttepunkter, eksempelvis i form af overnatningstilbud. I
den forbindelse peger Friluftsrådets på etablering af overnatningsmuligheder af primitiv karakter,
det vil sige i form af primitive teltpladser. Der bør dog også ved fastlæggelse af især de længe ruter
tages hensyn til andre former for rekreative støttepunkter eksempelvis campingpladser, naturfor-
midlingssteder mm.

Kampagner
Friluftsrådet har bl.a. gennemført kampagner for bedre sameksistens mellem naturbrugerne.
Eksempelvis kampagner om at holde hunden i snor og samle dens efterladenskaber op og om at
tage hensyn til andre skovgæster, når der rides og køres mountainbike i skovene: Til hest og på cykel
– om heste og mountainbikes i statsskovene.
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4. FORSLAG TIL FREMTIDIGE TILTAG

Følgende forslag bygger på de beskrevne registreringer og ideer fremlagt af amter og organisationer.
Rapportens forfattere har vurderet og prioriteret de enkelte forslag og suppleret med egne idéer.

Alle de forslag, som her er taget med anses for vigtige. Der er ikke foretaget nogen decideret priori-
tering imellem disse, bl.a. fordi det er forskellige myndigheder (og pengekasser), der skal stå for
udførelsen. Forslagene er ment som et inspirationskatalog for fremtidige mulige tiltag.

Endelig skal forslagene ses i sammenhæng med de baggrunde og problemstillinger, der er beskrevet
i kapitel 1.

4.1 Cykelruter

Konference om nationale cykelruter 1993 - 2003
På det nationale niveau foreslås, at den overordnede planlægning og koordinering af cykelrutenet-
tene (europæiske, nationale og regionale) styrkes. Konkret foreslås en konference efterår 2003 i
anledning af 10 året for de nationale cykelruter med deltagelse fra amterne (Amtsrådsforeningen),
staten (Skov- og Naturstyrelsen samt Vejdirektoratet) og turistorganisationerne (Danmarks
Turistråd) samt brugerne (Dansk Cyklist Forbund). Efter at forskellige myndigheder igennem 10 år
har taget mere eller mindre uafhængige initiativer, er der brug for en koordinering og fremtidig
strategi. Konferencens formål er gensidig inspiration, koordinering af eksisterende ruteforløb samt
udvikling af nye initiativer. Der kunne inddrages udenlandske erfaringer til inspiration.

Nogle af de problematikker, det kan være relevant at behandle på en konference om nationale
cykelruter kunne der også arbejdes mere afgrænset med. De følgende fire forslag har denne karakter.

Mere viden om feriecyklister
Der er i dag ingen som ved, hvor mange der egentlig bruger cykelruterne, hvilket giver et usikkert
grundlag for fremtidig planlægning. Det gælder både nationale, regionale og lokale ruter. De få
data, der findes kan bruges til en vurdering af hvilke data der er ønskelige, og hvordan informatio-
nerne kan skaffes (f.eks. snittællinger og interviews samt opgørelser over transport af cykler med
tog og færger). Supplerende kunne man lave behovsundersøgelser og først herefter vil det være
muligt at få det bedst mulige benefit af offentlige og private investeringer.

69

Cykelrute langs Arresø i Frederiksborg Amt



Bedre koordinering af nationale cykelruter
Indsatsen for at vedligeholde og fremtidssikre vores nationale cykelrutenet har siden dets etablering
i 1993 slet ikke fulgt op på de gode intentioner. En ny rute, Limfjordsruten, så dagens lys i 2002,
men ellers har der kun været tale om små lapperier i forbindelse med færgenedlæggelser, der har
klippet ruter over.

Det foreslås at løse de faktisk konstaterede koordineringsproblemer ved at etablere et samarbejds-
udvalg mellem de parter, som har interesser i sagen. Dette kunne så efter behov føre til et Nationalt
Cykelruteråd. Umiddelbart er der flere konkrete og generelle problemstillinger, som et sådant råd
kunne tage op:
• Procedure for omskiltning af nationale ruter ved færgenedlæggelser eller endnu bedre forebyg-

gelse heraf.
• Procedure for midlertidig skiltning ved større vejarbejder og lignende.
• Det europæisk rutenet: Hvem er danske samarbejdspartnere med europæiske myndigheder og

konsulenter? 
• Overvejelse af evt. fælles skiltestandard på europæiske ruter. Der savnes mulighed for at supplere

de nationale skilte med information om den europæiske rute, den også indgår i. For øjeblikket
bruges de nationale skiltestandarder også på de europæiske ruter.

• Iværksættelse af brugerundersøgelser, af hvordan de nationale ruter fungerer – og hvor mange, der
bruger dem.

• Gennemgang og evaluering af de nationale ruter ud fra fælles kriterier og diskussion af mini-
mumsstandarder m.h.t. belægning, information og service.

• Sikring af en bedre sammenhæng mellem standard af ruter og markedsføring af cykelturismen.
• Fælles markedsføring af de nationale ruter med udgivelse af separate brochurer for flere af ruterne.

Standarder og vedligeholdelse
Der er nogen steder et stort behov for forbedringer af kvaliteten på det nationale og regionale
cykelrutenet. Det foreslås, at der opstilles minimumsstandarder for kvaliteten på det nationale
cykelrutenet, f.eks. vedr. bredde, belægning mv.

Der foreslås følgende minimumsstandarder på nationale og europæiske cykelruter:
• Min. bredde 1,5 m
• Undgå overlap med Margueriteruten (bilrute)
• Ingen bomme og andre forhindringer (et særligt problem for anhængere og specielle cykler) 
• Vejvisning ifølge vejreglerne incl. informationstavler
• Rastepladser med borde og bænke – gerne overdækket – for hver 20 km
• Overnatningstilbud for hver 30 km
• Belægning vedligeholdes så den er komfortabel på almindelige cykler stort set hele året
• Et maximum for omfanget af biltrafik, hvor bilveje indgår (f.eks. max. 1000 biler/døgn)
• Evt. hastighedsdæmpning til 40 km/t på ”bilveje”/adgangsveje for biler/”ærindekørsel tilladt”

Størstedelen af cykelrutenettet forløber på kommuneveje med biltrafik, men der er aldrig forsket i,
hvordan disse veje kan sikres bedre/gøres tryggere. Man kunne udvælge og støtte et pilotprojekt for
sikre og trygge cykelruter, der især retter sig mod børnefamilier. En egn – f.eks. Lolland eller
Bornholm – kunne udvikle et sådant helt særligt tilbud til feriecyklister og etablere bilfri/trafiksikre
ruter, bl.a. ved brug af eksisterende ”asfalt” ved omklassificering af kommuneveje, ændring af vej-
profil, beplantning m.v.
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Der bør også udvikles metoder til evaluering af ruter, som bør gennemføres mindst hvert andet år,
evt. i samarbejde med brugerorganisationer (kunne inspireres af norske og svenske metoder – se
afsnit 1.4).

Færger
Færger er afgørende for opretholdelsen af det nationale cykelrutenet. Det foreslås derfor, at amter
og kommuner engagerer sig i driften af færger, der har betydning for cykelruter, på samme måde
som de står for driften af busser og tog.

Der forslås følgende nye overfarter til forbedring af nationale og regionale ruter:
• De østjyske fjorde ville være oplagte genveje for cyklister og vandrere med færgesejlads.
• Århus til Mols Bjerge (Skødshoved) alle tiders weekendmål fra Århus.
• Skælskør indsejling
• Årøsund – Assens

Formentlig kan der næppe blive tale om helårssejlads, men kombination med eksisterende turistsej-
ladser m.v. bør undersøges. Måske kan der i nogle tilfælde være tale om ”televandbus”, som man
bestiller eller selvbetjente trækfærger/joller. Man kunne måske få etableret en landsdækkende sejl-
plan for disse små overfarter, hvoraf nogle kunne være fiskere, som tilbød at sejle i smulte vande.

Cykler i tog
Der er ikke tilstrækkelig kapacitet i højsæsonen for cykelmedtagning i DSB’s tog. Det får, ifølge en
pressemeddelelse fra Dansk Cyklist Forbund (Uklare togmuligheder rammer cykelferierne) mange
danskere til at opgive deres planer om cykelferie, fordi de mangler oplysninger om mulighederne
for at tage cyklen med i toget. Der bør gennemføres en behovsanalyse og tages udgangspunkt heri
for løsning af feriecyklisternes problemer med at få deres cykel med toget.

Service
På cykelrutenettet, hvor der ikke eksisterer tilstrækkelige faciliteter – og hvor der er et særligt behov,
f.eks. hvor to eller flere cykelruter mødes – foreslås det at oprette ”servicestationer”. Faciliteterne på
disse kunne være :
• Vejrudsigt 
• Cyklistvimpel til markering af stedet (og vindretning)
• Overnatningsbooking
• Cykelreparationsmulighed
• Tørvejr, bord og bænke
• Proviantering
• Fontæne (vand)
• Information på flere sprog, herunder kort over cykelruter og indkøbsmuligheder samt overnat-

ning.

Eksisterende uformelle servicestationer kunne ”opgraderes” og markedsføres. Dette gælder f.eks.
Bindeballe Gl. Station, Vrads Købmandshandel og Bække Rutebilstation. På nye servicestationer
kunne der eksperimenteres med bemandet/ubemandet og med den arkitektoniske udformning.

Hotlineservice for cyklister
Det foreslås at oprette en hotlineservice for cyklister. En sådan service kunne blive et projekt paral-
lelt med Vejdirektoratets trafikantservice, hvor man som bilist kan få oplyst, om sneen er ryddet på
rute 510, om der er kø ved Sankt Bernhardpasset, eller om man skal have internationalt kørekort i
Albanien. Tilsvarende kunne almindelige cyklister, men måske især feriecyklister, f.eks. få oplyst,
hvilken rute, der er bedst mellem Ikast og Grindsted, om færgen mellem Grenå og Varberg sejler i
oktober, og om man kan tage cykler med toget til Sverige.
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Det er bedst hvis man kan nøjes med at ringe/maile et sted og snakke med en levende person lige-
som i Vejdirektoratet, DSB's oplysning m.v. Men det vil være oplagt også at have en selvbetjening
via Internet hjemmeside.

Vejdirektoratet, DSB, Danmarks Turistråd, Dansk Cyklist Forbund, Kort- og Matrikelstyrelsen samt
Cykelbranchen har en fælles interesse i at en sådan service findes og kunne være samarbejdspartne-
re vedrørende en hotline. Det vil være et motiverende cykelfremmetiltag herhjemme, og det bør
kunne øge cykelturismen. Der vil også evt. på hjemmesiden være mulighed for at sælge nogle varer.
Der kunne være tale om en delvis brugerbetaling (70 tlf. nr. osv.). Det vil dog indledningsvis være
nødvendigt med et udviklingsarbejde, der kunne omfatte brugerundersøgelse og indeholde et for-
slag til financiering og etablering. Endelig skulle der gennemføres et pilotprojekt.

Konkrete forslag til ændringer af det nationale cykelrutenet
Som nævnt har det nationale rutenet ikke haft den store bevågenhed siden dets etablering, men
Idéværkstedet De Frie Fugles møder med amterne, forskellige turistmæssige tiltag, internationale
cykelruter og vejreglerne for vejvisning, samt et ønske om flere temacykelruter, giver anledning til
flere konkrete forslag til ændringer med henblik på at forbedre det nationale cykelrutenet:

Rute 2 – Hanstholm – Helsingør (i stedet for København)
På Sjælland foreslåes det at flytte national rute 2 op til Nordkysten på regionalrute 47, som forbe-
dres 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.

Rute 4 – Søndervig - København
Ruten 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: Nationalrute 4 kunne følge regionalrute 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 skulptu-
rer/landart på cykelruter (The importance of artworks to National Cycle Network).
På Fyn foreslåes det at lægge ruten over Kerteminde og Bogense, i stedet for direkte over øen.
Hermed får disse byer 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).

Rute 7 - Sjællands Odde – Rødbyhavn (i stedet for Gedser)
Foreslåes ændret til at forløbe Odden – Rødbyhavn, således at den ikke krydser rute 9. Herved bli-
ver rutenettet mere konsekvent.
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Rute 8 – Ny Østersørute
Sydhavsruten foreslås omlagt til en rundtur og omdøbt til Østersøruten, som den vil indgå i.
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 med guidebogen: Østersøruten Danmark. Danmarks
smukkeste cykelrute. Det betyder at strækningen af nuværende rute 8 langs grænsen i
Sønderjylland foreslåes at overgå til at blive regional rute.
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Rute 9 – Helsingør – Gedser (i stedet for Rødby)
Forløber Helsingør – Gedser og flyttes ud over Stevns og Østfalster følgende det langt mere attrak-
tive forløb af København – Berlin og Baltic Sea Cycle Route. Ruten kunne navngives med inspira-
tion i det længere forløb København – Berlin. Berlin-København ruten følger den østlige kyst af
Sjælland incl. Stevns Klint. Den runder også Møn og Bogø og fortsætter så langs Falsters østkyst til
Gedser. Denne strækning er ca. 230 km. I Tyskland findes ca. 380 km gennem Mecklenburg-
Vorpommern og Brandenburg med naturskønne områder og hyggelige landsbyer (www.bike-berlin-
copenhagen.com). Berlin-København ruten er en del af den nord- sydgående europæiske cykelrute
fra Nordkap til Malta, der er på ca. 6.000 km. og som passerer København og Berlin. Se kort over
de europæiske ruter som bilag til nærværende rapport.

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 i rute 11. Ruten skulle også planlægges for
vandrere. Kystnære teltpladser i Vestsjælland kunne indgå i overnatningsmulighederne. Det er plan-
lagt fra 2003 at slå de regionale turistgrupper på Sjælland sammen – dette kunne så være et fælles
projekt, der knyttede området sammen.

Regionale cykelruter 
Regionale rutenet er udbygget i de fleste amter. Dog har Vestsjælland og Storstrøms amter skiltet
forholdsvis få regionale ruter. Hvis forslaget til ny national rute Sjælland Rundt gennemføres
afhjælpes underskuddet af ruter i disse amter i nogen grad.

Langs grænsen til Tyskland foreslås den nationale rute 8 som nævnt ændret til regional rute. I den
forbindelse kunne man ændre forløbet til at gå over grænsen et par gange. Så bliver det en interre-
gional rute/international regional rute, som Turist Region Sydøst har foreslået.

Der foreslås en fortsættelse af regional rute 2 i Ribe og Ringkjøbing Amter (Ølgod-Sdr. Felding-
Herning og Ølgod-Sdr. Omme-Brande). Forlængelserne vil udfylde et tomrum i Ringkjøbing Amt,
hvor der ikke er regionale ruter, og giver forbindelse til ruter i naboamterne.

Regionale cykelruter foreslås mellem Hvalpsund-Hobro, Gram-Aabenraa og Ringsted-Haslev-
Fakse, hvor der ellers ikke er regionale cykelruter, og hvor der kan være en idé i at forbinde byerne.
Hvalpsund er tilmed en flaskehals med færgeforbindelse til Salling og genvej til Mors m.v. fra
Hobro.

På Bornholm, som har et veludbygget regionalt cykelrutenet, har man foreslået et mere lokalt net af
cykelruter til supplering af den nationale og de regionale ruter for yderligere at stimulere cykeltu-
rismen. I Ringkjøbing og Sønderjyllands amter findes allerede i dag mange skiltede lokale cykelru-
ter, som kan have en tilsvarende funktion.

Endelig kan der være nogle særlige behov, f.eks. i form af regionale ruter, der også har funktion
som pendlerruter. Mange steder findes kortere stræk af cykelruter skiltede med E21-tavler, for at
give cyklister en alternativ rute, når de ellers ville støde ind i motortrafikveje og andre barrierer.
Eksempelvis findes i Frederiksborg Amt mellem Hillerød og Gadevang (ca. 5 km) en sådan rute,
som kunne forlænges og indgå i det regionale cykelrutenet.

I Hovedstadsområdet er der særlig brug for pendlerruter, hvor fremkommeligheden spiller en stør-
re rolle end oplevelsen. I Københavns Amt findes et stort net af såkaldte ”hovedstier” – se kortbilag
7. Det foreslås at amtet og HUR vurderer, hvilke af disse stier, der kan indgå som gennemgående
rekreative ruter og hvilke, der også kunne have betydning som pendlerruter, samt endelig hvilke der
evt. kunne indgå i vandreruteforløb.
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Koordinering af rutenumre
Enkelte regionale rutenumre i Danmark skal ændres senest 2006 f.eks. i Ribe , Århus og Sønder-
jyllands Amter, jf vejreglerne.

Det er op til amterne at koordinere rutenumre på regionale cykelruter, så brugerne ikke bliver vild-
ledt, ved krydsning af amtsgrænser. Et uheldigt eksempel er naturstien mellem Silkeborg og
Horsens, der i Århus Amt har rutenummer 13 og i Vejle Amt rutenummer 31.

Det anbefales, at amterne ligesom Ringkjøbing og Københavns Amter uddeler rutenumre til kom-
munernes lokale ruter, for så tidligt som muligt at forebygge unødigt ressourceforbrug. Internt i
amterne gælder det også om at få rutenumre på plads i logisk sammenhæng så tidligt som muligt.
Det er nemmere at ændre et rutenummer på amtets ”uskiltede ruter” (ofte kun vist på cykelkort)
end på de skiltede. Men det sidste er også muligt på en enkel måde ved hjælp af klæbemærker, så
skiltene ikke skal graves op eller skrues af. Ændringer af rutenumre skal koordineres tidsmæssigt
med kortudgivelsen.
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4.2 Vandreruter

Fjernvandreveje
Fremfor at satse på et egentligt landsdækkende vandrerutenet i Danmark, foreslås det dels at etable-
re en sammenkædning af internationale forbindelser, dels at etablere landsdelsnet. Det foreslås at
prioritere to nationale/europæiske ruter (se også kort over Europæiske Fjernvandreveje i bilag 5):
• Fjernvandrevejen over Fyn (del af E 6 Grækenland - Finland).
• Fjernvandrevejen fra Hærvejen over Århus til Grenå (del af E 1 Italien - Sverige).

Den manglende forbindelse på E1 over Djursland er ved at blive etableret af Århus Amt, mens Fyns
Amt endnu ikke har vist interesse for Fjernvandrevej E6.

DVL har argumenteret for at den fynske forbindelse bør gå tværs over Sydfyn, fordi der er et flot og
varieret landskab her og fordi det oprindelige beskrevne forslag i internationale publikationer for-
løber her. Da der imidlertid er konkrete planer om etablering af en vandrerute langs sydkysten af
Fyn (med EU-tilskud), foreslås det at slå to fluer med ét smæk, således at fjernvandrevejen flyttes
hertil, bl.a. set i lyset af at antal brugere ikke kan forventes at blive særligt stort, hvorfor ressourcer-
ne bør allokeres til én rute.

Landsdelsplaner
På det regionale niveau anbefales, at flere amter går sammen om at udarbejde koordinerede lands-
delsplaner for vandrerutenet i særligt atttraktive områder. Det ville fremme sagen, hvis der kunne
gives statslig støtte til etablering og evt. koordinering af et sådant tværamtsligt vandrerutenet.

Kyststien på Bornholm kunne være inspirator for flere kystruter. Vandring langs Danmarks 7400
km lange kyst er nemlig en spændende mulighed. Der ligger således mange oplevelser og venter
rundt om næste næs, vig, bugt, indsnævring, pynt og hvad landskabets former ellers kaldes. Nogen
har sammenlignet en kystvandring i Danmark med fjeldvandringer i Norden (Vandre Danmark).
Desuden er det en stor fordel, at der til sådanne vandreruter stort set ikke kræves nogen form for
anlæg, den juridiske adgangstilladelse er stort set sikret, og der behøves kun få vejvisningsskilte, når
man blot skal følge kysten.
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En Vestkystrute er en oplagt mulighed. Her vil man i dagevis kunne færdes i storslået natur og
ruten findes allerede delvis. Skov- og Naturstyrelsen etablerede således, sammen med Viborg Amt,
allerede i 1988 en 80 km lang vandrerute på redningsstier og skovveje i Thy. Senere etableredes en
forlængelse i Ringkøbing Amt. ”Nortrail projektet”, der tænkes at løbe parallelt med Nordsøcykel-
ruten. Projektet er koordineret af Nordjyllands Amt. Fra Nissum Fjord og sydpå planlægges ruten
at gå lidt længere inde i landet efter historiske kulturspor så som Drivvejen og Ravvejen – se over-
sigtskortet i bilag 7.

Jylland på tværs er ligeledes et projekt, som går over amtsgrænserne. Det sker i samarbejde med
Øko-museer. Der planlægges ruteforløb fra Skjern Å Dalen over Det Midtjyske Søhøjland til Samsø.

Sjælland er ikke nær så godt forsynet med vandreruter som Jylland, men flere projekter har været i
støbeskeen og nogle er i gang. Man kunne samle mange af disse i en vandrerute Sjælland rundt.
Denne kunne kombineres med ny national cykelrute (11) og teltpladsprojekt i Vestsjællands Amt
samt indbefatte Isefjordstien, Fjordstierne, Nordkyststien, Lagunestien, stiprojekt på Stevns Klint i
forbindelse med fredningssag, ved Feddet og Faxe Ladeplads, Amager rundt incl. forbindelse ved
Lufthavnen.

Et glimrende supplement til Sjælland Rundt er den eksisterende fjernvandrevej mellem Korsør og
Kastrup. Yderligere ville de fleksible turmuligheder blive øget, hvis man lave en tværgående rute fra
Køge til Kalundborg. Herved kunne Køge Å Stien benyttes og Vestsjællands Amt har forslået en for-
bindelse hertil fra deres sti langs den lange Haraldsted Sø, så mangler der kun et stykke til
Jyderupstien, som herved også knyttes på et regionalt vandrerutenet.

Endelig er der i Hovedstadsområdet, så mange stier, at der kunne udvælges nogle forløb, som med
fordel kunne indgå i længere vandreruter. Alt i alt er der med de mange mennesker, som bor i
Hovedstadsområdet, et stort potentiale for at lave et net af vandreruter på Sjælland:
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Temavandreruter
Planetstien fra Lemvig til Stenodde (12 km) er et eksempel på en tematiseret sti. Her er opstillet
modeller af planeterne med en indbyrdes afstand, der svarer til den relativ afstand ude i rummet.
Andre temaer kunne være Danmarkshistorien, pramdragere, jernbanehistorie m.v.
Pilgrimsvandringer er meget populære i Norge og Spanien, måske Hærvejsruten eller andre ruter
kunne få en renæssance som sådanne.

I forbindelse med Hærvejsvandreruten ville en forlængelse nordpå fra Viborg være interessant, dels
fordi der findes gamle hærvejsspor til Limfjorden ifølge Mads Lidegård (Hærvejen fra Limfjorden til
Dannevirke, en turfører), dels fordi man kunne knytte an til den planlagte kulturrute Nortrail.
Konkret er der planer om at lave cykle- og riderute på den nedlagte jernbane Viborg – Løgstør.
Hvis der også blev vandremulighed, kunne nævnte rute stort set være på plads. Det skal dog vurde-
res om forløbet er interessant nok for vandrere.

Et andet tema kunne bygge på naturen og geografien, f.eks.vildmarksturen, hvor man kunne van-
dre i Danmark i skovene uden kontakt med omverdenen. En rute foreslås etableret som en rundtur
i Gribskov eller Rold Skov med teltpladser. Her kunne tilmed eksperimenteres med såvel en enkel
afmærkning som med at skulle benytte GPS (geografisk positions system) for at finde vej.

Bynære vandrerutenet
Danskernes interesse for vandring er ikke nær så stor som for cykling. Langt de fleste danskere lever
i byerne. Derfor bør der i og omkring byerne være mulighed for at gå en tur på attraktive stier.
Sådanne stier kunne også være begyndelsen på længere forløb ud fra byerne. Det er oplagt at tænke
en sådan planlægning sammen med planlægning af cykelruter.

Danmarkskort, amtskort, foldere og GPS
Dansk Vandrelaug har tidligere (1995) udarbejdet et landsdækkende kort over længere vandreruter,
men det er ikke blevet opdateret. Det foreslås, at en offentlig myndighed medvirker til at markeds-
føre, hvilke vandremuligheder der er i Danmark – ligesom amterne og Vejdirektoratet årligt udgiver
CykelGuide.

De cykelrutekort samtlige amter i Danmark udgiver kunne godt rumme vandreruter og rideruter
uden, at det gik ud over overskueligheden. Det er derfor ikke nødvendigt at udgive separate vandre-
og riderutekort for de enkelte amter, og det vil praktisk taget ikke medføre ekstra udgifter at tilføje
disse oplysninger.

Det er ikke altid man behøver afmærkede ruter for at færdes i landskabet – inspiration og vejled-
ning på anden vis kan være nok til at få nogle ud på opdagelse i naturen. Hvis man via foldere,
hjemmesider m.v. kan inspirere til at gå på opdagelse i naturen, er dette fint. En fremtidig vejvis-
ning via GPS lige om hjørnet.

På sigt vil elektroniske kort på amters og styrelsers hjemmesider mere eller mindre afløse udgi-
velsen af kort og foldere, idet brugerne så selv kan printe dem ud. Herved kan brugerne få et mere
opdateret kort og myndighederne sparer trykke- og distributionsudgifter. Skov- og Naturstyrelsens
friluftskort dækker foreløbig kun styrelsens arealer, men tænkes udvidet til at dække hele landet.
(www.sns.dk/friluftskortet).
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4.3 Rideruter

Bedre adgangsforhold
Ridende har ikke lige så gode adgangsforhold til landskabet som vandrere og cyklister. Det er såle-
des ikke generelt tilladt at ride i private skove og i strandkanten, og selv de steder hvor man må ride
på stranden, er der problemer med at komme lovligt dertil, fordi vejen går over private arealer.
Stort set må man kun ride i offentlige skove og på offentlige veje.

Det anbefales, at der i alle skove, som ejes af fonde, pensionskasser, boligselskaber, holdingselskaber,
amt, kommune, stiftelser og halvoffentlige selskaber, åbnes for ridning efter retningslinier som i dag
gælder for ridning i statsskovene.

Ligeledes kunne der gennem forhandling åbnes for rideadgang i private skove. Det foreslås, at der
oprettes en fond til etablering og vedligeholdelse af ridestier i private og halvoffentlige skove med
tilskud fra såvel de ridendes organisationer som offentlige instanser.

For overhovedet at muliggøre længere ture gennem private skove m.v. kunne det overvejes at lave
en ordning, så lokale ridekort, kunne benyttes landsdækkende i forbindelse med en ferieridning
gennem andre ”ridekort-områder”.

Der er i den seneste aftale mellem Miljøministeren og diverse organisationer (Adgangsaftale) nævnt
at ridemulighederne skal forbedres på private veje og stier i det åbne land samt i havstokken.
Ejerorganisationerne har meldt ud til deres medlemmer, at de nye regler bør tages i brug med det
samme. En væsentlig forbedring er fx. at man fremover må ride på gennemgående private fælles-
veje i private skove.

Flere kampagner
De ridendes organisationer synes, det er meget vanskeligt at få gennemført rideruter, og mener det
skyldes, at mange er bange for heste. Det foreslås derfor, at der gennemføres flere kampagner for at
fremme folks fortrolighed med heste. Friluftsrådet har tidligere gennemført kampagnen ”Klap hes-
ten”, og det foreslås at en ny kampagne tilrettelægges i samarbejde mellem Friluftsrådets sekretariat
og de ridendes organisationer.
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Endvidere opfordres de ridendes organisationer til at indføre en årlig ”Store Ride Dag” ligesom
vandrenes dag og cyklisternes årlige arrangementer. På denne dag kunne rideskoler og rideklubber
tilbyde almindelige folk en ridetur i skoven og en snak om heste. Der kunne søges tipsmidler hertil.

Skov- og Naturstyrelsen kunne med fordel i alle foldere over statsskove angive, at ridning er tilladt
samt angive regler herfor. Det har vist sig, at publikum faktisk ikke er klar over, at rytterne har lov
til at være der, og det skaber konflikter, selv om rytterne følger reglerne.

Planlægning af rideruter
Det anbefales amterne at udarbejde helhedsplaner for rideruter. Der menes ikke hermed, at amter-
ne lige her og nu skal realisere en masse ridestier. Men for at det skal være muligt i fremtiden at
etablere længere rideruter, er en forudgående planlægning afgørende, herunder at der sikres areal-
reservationer f.eks. nedlagte banestrækninger.

Det foreslås, at amterne begynder med at kortlægge, hvor det er hensigtsmæssigt at anlægge ridesti-
er langs eksisterende og planlagte cykel- og/eller gangstier, og hvor der i øvrigt kan skabes sammen-
hænge i et riderutenet. Nedlagte banestrækninger kunne være egnede. Det ville endvidere være
oplagt at skabe rideforbindelse mellem nærtliggende skove. Der mangler i dag især mulighed for at
kunne ride lange ture af flere dages varighed i nærheden af byerne og i særligt attraktive områder.
Der bør anlægges raste-/overnatnings pladser med passende mellemrum. I bogen Overnatning i det
fri findes en oversigt over mere end 400 teltpladser, hvor der er fold til heste (ud af i alt 753 telt-
pladser). Repræsentanter for de ridendes organisationer bør tages med på råd ved placering og
udformning af ridestier. De fleste steder har organisationerne allerede planlægningsforslag klar.

Da planlægning af rideruter vil være nyt for mange amter, foreslås det at starte med at udarbejde
en sektorplan, der så senere kan indgå i en friluftsstrategi for amtet samt indgå i regionplanen.

Naturforvaltningsmidler til lokale grupper
Flere amter er begyndt at give lokale ”stigrupper”, så som Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomitéer, lokale rideklubber m.v. naturforvaltningsmidler til at organisere stier, afmærke dem
og lave foldere. Der har været både positive og negative erfaringer hermed. Ridesporet i Rold Skov
på 18 km er et godt eksempel på, hvad en lokal arbejdsgruppe har formået med lidt tilskudsmidler.
Der er planer om yderligere 8 spor i Himmerland, som tilsammen kan udgøre et regionalt riderute-
net. www.ridesporhimmerland.dk

Visioner for lange rideruter
Visioner for lange rideruter kan være et godt planlægningsværktøj, som er med til at koordinerer
den ovennævnte foreslåede planlægning i amterne og statskovdistrikterne, således at rideruter kom-
mer til at hænge sammen over amtsgrænserne. Det foreslås at man opererer med et skitsemæssigt
grovmasket net, der dækker landsdelene. Et sådant net kan ses som et planlægningsværktøj og en
vision for fremtiden.

En national fyrtårnsrute - Dagmarruten
Der er brug for at få afprøvet interessen for at benytte en længere riderute i Danmark. Naturstien
Silkeborg – Horsens på 60 km er nu en fin rute for ridende, men der er brug for længere forløb
f.eks. til en uges ferie, dvs. ca. 200 km.

Det foreslås, at tage udgangspunkt i det historiske ridt, som Kong Valdemar Sejr foretog i starten af
1200-tallet, da han red fra Randers ned til sin syge dronning i Ribe. Hun døde i det øjeblik han red
op af Riber Stræde.
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Konkret kunne ruten bygge på følgende grundlag:
Trækstien fra Randers til Langå (evt. modsatte flodbred end vandreruten) – Gjernstien til Silkeborg
og Naturstien videre mod Horsens, som begge allerede er rideruter – fra Vrads etableres et forløb
langs Hærvejen, som følges til Kongeåen. Herefter langs Kongeåen om muligt og ned til Ribe. Ruten
vil komme til at gå gennem Århus, Vejle og Ribe amter. (Alternativt fra Silkeborg via Funder og
banestien med ridespor til Brande og videre over Grindsted og sydpå (Ringkjøbing amt)).

Hærvejsruten ville være interessant at få etableret i sin helhed. Dette kunne i så fald blive helt til
/fra Limfjorden idet Viborg og Nordjyllands amter har planer om en riderute fra Viborg til Løgstør.
Hærvejsruten er lang nok til en uges rideferie og kan i øvrigt forlænges over grænsen til/fra
Tyskland. I Sydslesvig er der netop planer om en riderute fra Elben til den danske grænse (Tölt
7/2002). Etableringen kunne knyttes sammen med en event: VM i islandshesteridning i Herning
2003 – en riderute ad/langs Hærvejen dertil fra Tyskland. Dansk Islandshesteforening planlægger at
flere internationale naturryttere sammen med danskere vil krydse grænsen i Sønderjylland og ride
op til Herning. I den forbindelse vil Dansk Islandshesteforening finde en god rute, som måske kan
blive til en permanent rute. Hvis dette kunne koordineres med udgivelse af nye Hærvejskort i 2004,
ville man have slået to fluer med ét smæk.
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En demorute som en rundtur i midt-vest Jylland
Det foreslås at udvikle og etablere en demo-riderute, der giver mulighed for en rundtur. Da det
ikke er muligt at få heste med kollektive transportmidler, kan det være en fordel med rundture, så
man kommer tilbage til sin bil og trailer. P-pladser hertil skal således indgå i planlægningen – flere
af de eksisterende P-pladser er udmærkede til formålet. Det bør, så vidt det overhovedet kan lade
sig gøre, være muligt at ride frem til rund-ruten – i sagens natur kan man ”stå på” hvor som helst.

Demo-ruten kunne starte f.eks. i Ejstrupholm på den nedlagte jernbane Funder-Brande. Den er
anlagt som cykel-gang og ridesti – mod vest til Lundfod – mod nord til Harrild Dambrug. Her
udnyttes Skov- og Naturstyrelsens tidligere campingplads. Ruten fortsætter over Harrild Hede,
Nørlund Plantage og Gludsted Plantage, alle tre ejet af Skov- og Naturstyrelsen. Ruten er tilbage til
Funder-Brande banen ved Sepstrup Sande/Hjøllund, hvor der er en overnatningsplads. Derfra går
turen tilbage til Ejstrupholm på banestien. Afstanden mellem overnatningspladserne er 20-25 km.
For at realisere ruten mangler der kun 500 m i privat skov ved Mellem Harrild og ca. 1500 m ride-
sti på privat fællesvej samt evt. afmærkning. Ved Hampen er der mulighed for at komme til
Hærvejen gennem Hampen Plantage og Palsgård Skov.

Demorute i Nordsjælland
I Frederiksborg Amt er man godt i gang med at lave delområdeplaner og i den forbindelse under-
søges behov og muligheder for at etablere rideruter. Det er også her, at konflikter med lodsejere
bedst tackles, og det var måske her, man skulle finde et støtteværdigt rideruteforslag. Der er stort
potentiale i Nordsjælland i form af mange heste, og statsskovene udgør et allerede eksisterende til-
bud til ridende, men der mangler forbindelser mellem skovene – herved ville brugsværdien blive
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mangedoblet. Dansk Islandshesteforening har udarbejdet et konkret forslag til en rute, hvor 4 ride-
spor forbinder de eksisterende rideruter i statsskovene og herved gør det muligt at bevæge sig til
hest uden at skulle følge en eneste bilvej i hele trekanten mellem Helsingør, Tidsvildeleje og Farum.

Midtsjælland
Den midtsjællandske Jernbane mellem Hillerød og Ringsted kunne være en projektmulighed både
for ridende og vandrere. Hertil kunne knyttes spændende kulturformidling om banen, hvor der
aldrig kom til at køre tog, selv om der blev flyttet mere jord end ved noget andre baneanlæg. Via
riderute i Sorø skovene (offentlig stiftelse med ridekortordning) og andre skove (private!) kunne
Slagelse nås. Der har været ideer fremme om at benytte den nedlagte bane Slagelse – Næstved til
riderute (skinnerne ligger der dog endnu). En yderligere kobling til det skrinlagte Suså-Præstø ride-
rute projekt er desuden muligt. Herved findes skitsen til en rute gennem hele Sjælland.

Det største potentiale for ridning er omkring København, og her findes forskellige mulige rideru-
ter, som kunne kobles sammen. Det drejer sig om Hareskoven, Vestskoven, Hedeland, Mølleåen helt
fra Øresund til Buresø m.v. Der vil derfor være fornuft i at prioritere sammenhængende planlæg-
ning af ridemuligheder omkring København og skabe forbindelse til de foreslåede sjællandske pro-
jekter.

Ruteoversigt på Internettet
Det foreslås, at opgaven med en oversigt over ruter burde løftes yderligere, f.eks. på Skov- og
Naturstyrelsens friluftskort www.sns.dk/friluftskort. Her er der i november 2002 registreret 33 ride-
ruter.
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5. LITTERATUR OG KILDER
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Adgangen til naturen
Betænkning fra Adgangsudvalget. 2001
www.sns.dk/udgivelser

Aktivcyklisten
Dansk Cyklist forbunds interne blad

Adgangsaftale
Aftale af 13. November 2002 mellem en række 
organisationer og Miljøministeren. Pressemed-
delelse fra Friluftsrådet.

Amterne i naturen 2000
Amterne i Danmark. Udkommet hvert år siden 
1992

Amtskommunernes stiplaner – med oplæg til 
nationalt cykelrutenet
Skov- og Naturstyrelsen. Miljøministeriet. 1988

Betingelser for nationale cykelruter
Arbejdsgruppe 5.3 Vejregler om Vejvisning.
Vejdirektoratet. Notat

Cirkulære om stifortegnelser
Cirkulære om retningslinier for udarbejdelse 
og offentliggørelse af fortegnelse over offentlige 
stier. Nr. 90. 26. maj 1975

Cykel- og Kanoture ved Guldborgsund
Sundgruppen 2000. Kortbrochure

Cykelferiekortet
Dansk Cyklist Forbund. 2002. Folder

Cykelguide Fyn, Langeland og Ærø
Fyns Amt 2002

CykelGuide 2002. Skiltede cykelruter og stier i 
Danmark.
Vejdirektoratet og Amterne i Danmark. 2002

Cykel- og kanoture ved Guldborgsund
Sundgruppen 1996

Cykelpolitik 2002 – 2012
Københavns Kommune. 2002

Cykelprojekt Bornholm. Idé- og inspirationska-
talog for udvikling af cykelturisme på Bornholm
Destination Bornholm 2001

Cykelregnskab 2000
Københavns Kommune. 2001

Cykelrute København – Berlin,
Ferieoplevelser i eget tempo
Turisme region syd et al. 2001
www.bike-berlin-copenhagen.com

Cykelruter i Danmark
Dansk Cyklist Forbund. 2000

Cykelruter i Ribe Amt
Ribe Amt 1998

Cykelruter i Ringkjøbing Amt
Ringkjøbing Amt 2001

Cykelruter i Vejle Amt
Vejle Amt 1999

Cykelruter i Vestsjælland
Vestsjællands Amt. 1999

Cykelruter i Viborg Amt
Viborg Amt 1999 

Cykelruter i Nordsjælland
Frederiksborg Amt 2001

Cykelstiplan 1998-2002
Storstrøms Amt

Cykelture Danmark Rundt
Skarv/Høst & søn 1995

Cykelture i Sønderjylland m.v.
Skarvs Forlag. 1982-83

Cykelture i Danmark
Politiken. 1998

Cyklister
Medlemsblad for Dansk Cyklist Forbund

Cyklistkort for Hovedstadsområdet 1:50.000
Dansk Cyklist Forbund 1984 (1. udgave) og
Dansk Cyklist Forbund 2000 (2. udgave)

Den Skæve Bane
Skov- og Naturstyrelsen. 1998-2001. Folder.



Den statslige udmelding til regionplanrevision 
2001
Miljø- og Energiministeriet. 1999

Det maritime Hasle
Hasle Kommune 1997. Folder

Det regionale, rekreative stinet
Forvaltning for teknik og miljø, landskabskon-
toret og amtsvejvæsenet. Nordjyllands Amt.
1988

Endelave – en ø i Kattegat
Vejle Amt. Folder. 2000

EuroVelo Guidelines for Implementation
EuroVelo 2002

Fjernvandrevej E6. Sjælland
Dansk Vandrelaug. 2000. Syv foldere i plastic-
lomme

Fjordstien fra Hundested til Roskilde
Frederiksborg og Roskilde Amt 1999 (foldere)

Forslag til Grønne cykelruter
Vej & Park. Københavns Kommune. 2000

Forslag til stiplan for landområdet i Ringsted 
Kommune
Vestsjællands Amt. 2002

Fremstilling af cykelrutekort
Amtsrådsforeningen 1992

Friluftsliv for alle: friluftspolitisk handlings-
program
Friluftsrådet. 1997

Friluftsrådets konference Brug Naturen.
Konference afholdt af friluftsrådet i november
2002

fritidsliv 
Medlemsblad for Dansk Vandrelaug

Fyns Natur, På strejftur i
Fyns Amt.1994

Færdselsloven
Lovbekendtgørelse nr. 726 af 26 juli 2000 med
senere ændringer. Schultz Lovbibliotek nr. 35,
eller www.retsinfo.dk

Færdselssikkerhedsplan for Bornholms Amt
Bornholms Amt. 1999

Godt og vel… Rundt i Nordsjælland på to hjul
Frederiksborg Amt. 2002

Hestekastanjeruten – trafiksikker ridning, cykling
og vandring i Nørre Djurs
Naturudvalget i Nørre Djurs Rideklub. 2000.
Kortbrochure

Hjarnø – en ø i Horsens Fjord
Vejle Amt. Uden årstal. Kortbrochure

Hærvejen fra Limfjorden til Dannevirke,
en turfører
Mads Lidegaard. Nyt Nordisk Forlag. 1992

Hærvejen til fods og på cykel 1-3
Hærvejsamterne og De Frie Fugle 1996

Håndbog i planlægning for vandrere
Jens Erik Larsen. Dansk Vandrelaug. 1993

Idékatalog for cykeltrafik
Vejdirektoratet. 2000

Jylland på tværs
Skjern Egvad Museet. Notater og referater.
2002

Kyststier på Bornholm
Bornholms Amt

Københavnsegnens grønne områder
Olaf Forchammer. Udvalget til Planlægning af
Københavnsegnen. Dansk byplanlaboratorium.
1936

Langstrupstien
Frederiksborg Amt 2002 Folder

Længere Vandreruter i Danmark
Dansk Vandrelaug. Kort. 1995

Mossø
Vejle Amt. 2000. Kortbrochure

Mountainbikere slider på skovene 
Grønt Miljø 4/2002

National Cycle Network, route Usage 
Monitoring Programme report
Sustrans. 2002

Nationale cykelruter
Vejdirektoratet. 1991
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Natur og Miljø
Medlemsblad for Danmarks 
Naturfredningsforening

Naturbeskyttelsesloven
Lovbekendtgørelse nr. 85 af 4. februar 2002.
Schultz Lovbibliotek nr. 50 eller
www.retsinfo.dk

Nivå delområdeplan
Handlingsplan 1997-2003. Frederiksborg Amt.
1998

Naturstien Horsens-Silkeborg
Skov- og Naturstyrelsen. 2000. Folder

Nordkyststien Hundested – Helsingør
Frederiksborg Amt. Revideret udgave 2001

Nordseeküstenradweg teil 4
Esterbauer Verlag 2002

Nordsøcykelruten fra Tønder til Skagen
Esterbauer Verlag 2002

North Sea Cycle Route
www.northsea-cycle.com  kortbrochure.
1998-2001

Nyt fra Friluftsrådet
Friluftsrådets Nyhedsbrev
Udkommet fra 2003 i en elektronisk udgave:
www.friluftsraadet.dk

Ochsenweg Radwanderkarte
Bielefelder Verlag.1998

Oplev Natur og Kultur
Roskilde Amt. 1999

Planloven
Lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september
2002. Schultz lovbibliotek nr. 49 eller
www.retsinfo.dk

Overnatning i det fri 2002-03
De Frie Fugles Forlag. 2002

Planlæg for friluftslivet – Idékatalog for frilufts-
strategier
Friluftsrådet 2002

Planlægning for cyklister – hverdag og fritid
Fredningsstyrelsen og Planstyrelsen.
Miljøministeriet, Planstyrelsen. 1985

Præstbjerg Naturcenter
Ringkøbing amt. Notat og folder. 2002

På cykel
Svenska Cykelsällskapet

På cykel i København
Københavns Kommune. Stikort 1:20.000.
Uden år 

På cykel i Nordsjælland
Nordtour 2002. Folder

På cykel langs Jyllands Vestkyst
Esterbauer Verlag 2002

På cykel rundt om Limfjorden
Esterbauer Verlag 2002

På egen fod – 36 NATUR-udflugter i Fyns Amt
Fyns Amt og Fyntour. 2002

På mountainbike i skoven ved Værløse
Skov- og Naturstyrelsen og Københavns 
Statsskovdistrikt 2001

Redegørelse om de rekreative færdselsmuligheder
på veje og stier i det åbne land
Skov- og Naturstyrelsen. 1999

Regionplan 2001
Bornholms Amt. 2001

Regionplan 2001
Århus Amt. 2001

Regionplan 2001 – 2012 
Sønderjyllands Amt. 2002

Regionplan 2000 – 2012
Viborg Amt. 2000

Regionplan 2001
Roskilde Amt/HUR. 2001

Regionplan 2001-2013
Storstrøms Amt. 2002
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Regionplan 2001
Nordjyllands Amt 2001

Ridestier på statsejede arealer i Nordvendsyssel
Skov- og Naturstyrelsen. Landbrugets 
Samfundskontakt. 1997

Ridestikort og retningslinjer for ridning.
Gribskov
Skov- og Naturstyrelsen. 1998

Rundvandrevej Trehøje
Trehøje kommune. Uden årstal. Folder.

Skjern Enge – regler for adgang, færdsel og
benyttelse
Skov- og Naturstyrelsen. Oxbøl Distrikt. Folder

Skjern Å naturprojekt
Skov- og Naturstyrelsen. www.sns.dk.
9-12-2002

Skov- og Naturstyrelsens Velfærdsprofil
Skov- og Naturstyrelsen. 2002. www.sns.dk 

Sønderjylland på cykel
Sønderjyllands Amt. 1998

Ta´ på vandretur fra kyst til kyst
Ribe Amt. Ca. 2000. Plakat

The importance of artworks to National Cycle
Network
Sustrans 1997

The Market for Cycle Tourism
EuroVelo News. 1999. www.eurovelo.org

Til hest og på cykel – om heste og mountainbikes
i statsskove 
Friluftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen. 1999 

Troldhedebanestien – Donssøerne
Vejle Amt. Teknik & Miljø. 1999. Kortbrochure

TØBBE-analyser
Danmarks Turistråd 1998

Tölt
Medlemsblad for Dansk Islandshesteforening

Ud at cykle … 
P. Dahl. Høst og Søns Forlag. 1981-86

Udvikling af ridemuligheder i Danmark
Upubliceret rapport. Idéværkstedet De Frie
Fugle. 1998

Uklare togmuligheder rammer cykelferien
Pressemeddelelse. Dansk Cyklist Forbund. 25.
juli 2002. www.dcf.dk

Vandre Danmark
Skov- og Naturstyrelsen 1991. Upubliceret.

Vandreture langs Roskilde Fjord
Danmarks Naturfredningsforening. Hvalsø
2002

Veiledning for testing av sykkelruter i Norge
Syklistenes Landsforening 2002. www.slf.no

Vejregler for fauna og menneskepassager
Vejdirektoratet. 2000. www.vejregler.dk

Vejregler for Geometrisk udformning af veje og
stier i byområder
Vejdirektoratet. www.vejregler.dk

Vejregler for Geometrisk udformning af veje og
stier i det åbne land
Vejdirektoratet. www.vejregler.dk

Vejregler for vejvisning på cykel- og vandreruter
Vejdirektoratet. 2000. www.vejregler.dk

Østersøruten Danmark– Danmarks smukkeste
cykelrute
Fyntour. Bike & Sea Denmark. 2000



www-adresser

www.bornholm.dk/veje&trafik Bornholms Amt
www.bornholminfo.dk Turistinformation Bornholm
www.bva-bielefeld.dk Bielefeld forlag
www.dn.dk Danmarks Naturfredningsforening
www.esterbauer.com Esterbauer forlag
www.eurovelo.org EuroVelo Det europæiske cykelrutenet
www.fietsplatform.nl Nationale cykelruter Holland
www.fyns-amt.dk Fyns Amt
www.islandshest.dk Dansk Islandshesteforening
www.rideforbund.dk Dansk Ride Forbund
www.mim.dk Miljøministeriet
www.nationalcyclenetwork.org.uk Nationale cykelruter Storbritanien
www.naturnet.dk Skov- og Naturstyrelsen
www.nja.dk Nordjyllands Amt
www.ra.dk Roskilde Amt
www.riderute.dk Riderute i Nordjylland
www.sja.dk Sønderjyllands Amt
www.slf.no Syklistenes Landsforening. Norsk
www.sns.dk Skov- og Naturstyrelsen incl. Friluftskortet
www.spor.dk Spor i landskabet
www.trafikken.dk Vejdirektoratet incl. CykelGuide
www.turistpartner.dk Turistorganisation for Vestsjælland incl. teltpladser.
www.vejleamt.dk Vejle Amt
www.veloland.ch Nationale cykelruter i Schweiz
www.vestamt.dk Vestsjællands Amt
www.vibamt.dk Viborg Amt
www.visitfyn.dk Fyntour
www.visithandicapguide.com Tilgængelighedsprojekt i Vestjylland
www.aalborg-trafikinfo.dk Aalborg Kommune
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Bilag

1. Vejvisning på cykel, vandre- og rideruter
2. Betingelser for ændringer og oprettelse af nye nationale cykelruter 
3. Europæisk cykelrutenet
4. Fjernvandreveje i Europa
5. Eksisterende og planlagte cykelruter
6. Eksisterende og planlagte vandre- og rideruter
7. Særkort for Københavns Kommune og Københavns Amt.

Selvstændige bilag:
Strategiplan for ruter: Møder med amter og organisationer
Strategiplan for ruter: Midtvejsseminar
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Bilag 1: Vejvisning på cykel-, vandre- og rideruter
Strategiplan for cykel-, vandre- og rideruter af national og regional betydning.
Europæiske cykelrutenet.

Der har været en udvikling i vejreglerne for vejvisning, hvor udgangspunktet har været cykelrute-
vejvisning. I de første regler var der ganske vist også vist skilte for vandreruter, men emnet blev i
øvrigt ikke behandlet. I anden udgave havde vandreruter en mere fremtrædende plads i vejreglerne
og så var der vist enkelte rideruteskilte. I tredje udgave vil rideruter forhåbentlig blive behandlet
mere grundigt. Vejreglerne kan således også bruges i forbindelse med afmærkning af vandreruter
og rideruter. Vejregler for vejvisning på cykel- og vandreruter kan læses og rekvireres via www.vej-
regler.dk.

Afmærkning af cykel-, vandre- rideruter
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.

Vejvisningsvejreglen af 2000 klargør infrastrukturens opdeling i ovennævnte 3 kategorier af cykel-
ruter: Nationale ruter har numrene 1-15. Regionale 16-99. Lokale 100-999

Der skal nu være en ramme omkring rutenumre for alle 3 typer af ruter, så ingen forveksler num-
meret 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
sikrer dog, at farverne holdes "neutrale" med hvidt logo på blå baggrund.

Ruteskiltningen skal også anvendes i byområder, hvor såvel nationale som regionale ruter går gen-
nem bycentre, ligesom lokale ruter kan hedde "Pendlerru-ten, Centrumsruten" m.v. og f.eks. for-
binde boligområder med bycentre.

Den mest anvendte vejvisningstavle er rutetavlen, der oftest er kvadratisk 40x40, 30x30, 20x20 eller
helt ned til 10x10 cm i skove, boligområder m.v. Denne tavle benyttes i princippet til bekræftelse af
ruten, men bruges også i mindre kryds, hvor tavlen kan placeres et lille stykke henne ad den vej,
man skal tage. Endvidere kan tavlen suppleres med pil på undertavle, og der kan på separat under-
tavle angives geografiske mål.

Rutens identifikation består af cykelsymbol og rutenummer/navn/logo. Indenfor denne identifika-
tionsramme må der ikke anbringes pile eller lignende. Ruteiden-tifikationen går igen på alle tavle-
typer, herunder pilvejvisere, tabelvejvisere og orienteringstavler.
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Fig. 1. Rutetavler for nationale, regionale og lokale cykelruter.



Pilvejvisere anvendes i større kryds, og når der ved retningsændring af en rute tilmed er brug for
angivelse af flere geografiske mål, mens tabelvejvisere benyttes, når der umiddelbart før et kryds er
brug for information f.eks. om flere ruter. Orienteringstavler kan benyttes ved meget komplicerede
kryds og ved rundkørsler.

Størrelse og placering af skilte
Det er fundamentalt, at man som cyklist ved, at man skal spejde efter skilte i blå farve og derved
ved, at der er tale om cyklistinformation. Men det hjælper også meget at skiltene altid står placeret i
samme vejside og i samme højde. Herved minimerer man også den nødvendige størrelse af skilte
og sikrer samtidig at cyklister ser dem.

De fleste cyklister sidder en smule foroverbøjet og holder øjnene på kørearealet foran sig. Derfor er
placering af skiltene i højre vejside i ca. en meters højde det bedste. Skiltene må heller ikke sidde for
lavt, idet der er fare for tilgroning om sommeren og snedækning om vinteren.

Skiltenes størrelse er bestemt af trafikantens hastighed og skiltenes informa-tionsmængde.
Læseafstande og versalhøjder er afprøvet i praksis. Valg af skilte og udformningen heraf fremgår
nærmere af vejreglerne med tegningsbilag.

Serviceskiltning

Også cyklister har brug for service-vejvisning. I de nye vejregler er beskrevet, hvordan man vejviser
til seværdigheder, teltpladser, strande, stationer, færger osv. Der kan i princippet anvendes alle de
gængse servicesymboler (M tavler). Et nyt symbol er kommet til i forbindelse med de nye vejregler,
nemlig telt-pladser for cyklister m.v. Dette symbol har allerede fundet anvendelse i praksis flere ste-
der f.eks. på Hærvejsruten, men nu er det altså blevet lovligt! I forbindelse med revision af de gene-
relle servicevejregler har et særligt symbol for cykelfærger og for dagligvarebutikker i landområder
desuden set dagens lys.

Koordinering
Det er op til amterne selv at koordinere numrene på cykelruter. På Sjælland har amterne således
mødtes og fordelt rutenumre imellem sig.
Ringkøbing Amt har været forudseende med hensyn til at fordele rutenumre til kommunerne til
lokale cykelruter. I Københavns Amt er et lignende arbejde i gang i samarbejde med hovedstads-
kommunerne.
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Fig. 2. Pilvejviser, tabelvejviser og diagramorienteringstavle.

Fig. 3. Servicetavler for teltplads (M 30) og cykelfærge (M 10).



Bilag 2: Betingelser for nationale cykelruter
Strategiplan for cykel-, vandre- og rideruter af national og regional betydning.
Europæiske cykelrutenet.

1. Officielle retningslinier
Det eneste gældende officielle, der er nedskrevet om nationale cykelruter, findes i vejreglen s. 10-11,
hvor der står, at nationale ruter udpeges i samarbejde mellem amterne/Amtsrådsforeningen og
Vejdirektoratet.

2. Målgruppen
Her står også, at målgruppen er danske og udenlandske feriegæster.

3. Krav til kvalitet
Det nævnes endvidere i vejreglen, at belægningen - eller rettere vedligeholdelsen heraf - på nationa-
le ruter skal være så god, at ruterne er farbare i al slags vejr 15/4 - 15/10.

4. Sammenhæng med anden planlægning
Det nævnes, at ruterne skal gå gennem flere dele af landet, og at ruterne kan indgå i et fremtidigt
europæisk cykelrutenet.

5. Skiltning
Det er en norm i vejreglen, at nationale ruter afmærkes med hvide numre i rødt felt med hvid
ramme på blå baggrund. Som kommentar nævnes det at rutenumre kan suppleres med navn i hvid
tekst under nummeret.

6. Rutenumre
Det er ligeledes en norm, at rutenumrene skal være 1-15. Som retningslinie angives, at N-S ruter
har ulige numre, mens V-Ø ruter har lige numre.
Det kan bemærkes, at nummereringen går fra N mod S og fra V mod Ø svarende til vejnummersy-
stemet i Danmark og Europa.

7. Plads til max 5 nye nationale ruter
Som det siges i vejreglen, er det nationale rutenet foreløbigt fastlagt med 10 ruter. Maskevidden er i
dag "passende", og der vil næppe blive brug for mere end 5 nye ruter.

8. Forslag til omlægninger og nye ruter
Beslutning om omlægning af ruter og evt. etablering af nye ruter bør bygge på igangværende initia-
tiver i amterne og turistgrupperne. Der bør foreligge dokumentation for, at nye ruter markedsføres
og vedligeholdes.

9. Forslag til fremtidige betingelser for nationale ruter
- skiltning, rutenummerering, belægning og vedligeholdelse som angivet i vejreglen, dvs. skiltning

skal være konsekvent, også i byer og ved færgehavne.
- ruten skal være entydig uden blindtarme og forgreninger
- dobbeltnummerering bør undgås, bortset fra korte strækninger
- vejvisningsmål skal have en rimelig afstand
- amterne og Vejdirektoratet skal være enige om forslag til nye ruter
- der skal foreligge en konkret ansøgning, som godkendes endeligt i Vejregelrådet
- ruten skal være af national betydning, dvs. den skal gå gennem flere amter og være mere end 100

km lang.
- der skal være et turistmæssigt dokumenteret potentiale i ruten samt sikre rammer for markeds-

føring (typisk ved turistgrupper) og vedligeholdelse (typisk amter).

Vejdirektoratets Arbejdsgruppe 5.3 om Vejregler for Vejvisning, 8. november 2000.
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Bilag 3:
Strategiplan for cykel-, vandre- og rideruter af national og regional betydning.
Europæiske cykelrutenet.
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Bilag 4:
Strategiplan for cykel-, vandre- og rideruter af national og regional betydning.
Fjernvandreveje i Europa.

94



Bilag 5:
Strategiplan for cykel-, vandre- og rideruter af national og regional betydning 
Eksisterende og planlagte cykelruter
Oplysningerne er indhentet af De Frie Fugle hos Amterne og Skov- og Naturstyrelsen 2002
December 2002. Skov- og Naturstyrelsen
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Bilag 6:
Strategiplan for cykel-, vandre- og rideruter af national og regional betydning 
Eksisterende og planlagte vandre- og rideruter
Oplysningerne er indhentet af De Frie Fugle hos Amterne og Skov- og Naturstyrelsen 2002
December 2002. Skov- og Naturstyrelsen
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Bilag 7:
Strategiplan for cykel-, vandre- og rideruter af national og regional betydning 
Særkort for Københavns Amt og Københavns Kommune
Oplysningerne er indhentet af De Frie Fugle 
December 2002. Skov- og Naturstyrelsen
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Spørgsmål til amterne:

1. Fordeling af arbejdet internt i amtet, og samarbejde med andre f.eks. turistgrupper.
2. Omtale i Regionplan af cykel-, vandre- og riderutenet.
3. Særlige stiplaner eller andet relevant på tryk
4. Cykelkort, vandrekort m.v. i nyeste udgaver.
5. Hvordan formidles ruterne i øvrigt? (Stiindvielsesarr. www...)
6. Kortlægning af eksisterende ruter incl. længder:

- cykelruter
- vandreruter
- rideruter

7. Kvalitetskrav/kriterier til ruter og anlæg, herunder evt. forskellige opfattelser i afdelinger i amtet?
8. Brug af rutenumre/navne/logoer.
9. Vejvisning:

- kender I vejreglen?
- bruger I den?
- problemer/spørgsmål om afmærkning?

10. Servicefaciliteter så som teltpladser, infoterier, cykelfærger.
11. Planer for nye ruter indenfor de næste 4 år

- cykel
- vandre
- ride

12. Økonomi: Hvor meget er på budget i 2002 til ruter og stier anlæg/vedligeholdelse
13. Sammenhæng med Europæiske ruter..
14. Visioner og ideer for fremtiden, herunder ideer til hvordan man bedst fremmer sammenhængende     

rutenet og bedst udnytter investeringerne.
15. Andre bemærkninger og forslag til vores arbejde.
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Nordjyllands Amt
Møde i Nordjyllands Amt, Amtsgården, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst, tlf.: 9635 1000
Onsdag den 20. marts 2002 kl. 10.00 til 11.30

Til stede:
Aase Møller Pedersen (AMP), Natur- og Miljøkontoret, tlf.: 9635 1632, e-mail: aasep@nja.dk
Mogens Richter Pedersen (MRP), Vejkontoret: Tlf.: ?, e-mail: mrp@nja.dk
Hans Henrik Strehle (HHS), Natur- og Miljøkontoret, tlf.: 9635 1633, e-mail: hhs@nja.dk, fax: 9635 146
Mette Kristensen (MK), Idéværkstedet De Frie Fugle

Ikke til stede: Linda Brix Christensen (LBC), tlf.: 9635 1627, e-mail: lbc@nja.dk
LBC er med i en arbejdsgruppe, som digitaliserer (GIS) alle stierne. LBC var desværre forhindret i at være til stede
ved mødet, så kommentarerne i referatet stammer fra et telefon interview den 9. april.

Rapporten fra 1988 med titlen: ”Det regionale, rekreative stinet  principper for gennemførelse af stinettet”,
udgivet af forvaltningen for teknik og miljø, landskabskontoret og amtsvejvæsenet, idet følgende kaldet R88, har
dannet grundlag for Nordjyllands Amts arbejde med stier i de forløbne år. Rapporten blev udleveret på mødet.

0.   Grunddata.
Nordjyllands Amt havde den 1. jan. 2001 knapt 495.000 indbyggere fordelt på godt 6.000 km2 i 27 kommuner.

1. Fordeling af arbejdet internt i amtet og i samarbejde med andre, f.eks. turistgrupper.
MRP: Amtsvejvæsenet udarbejder projekt til de rekreative cykelruter. Arbejdet sker i samarbejde med amtets
Natur- og Miljøkontoret. Udkast til linieføringen af ruterne sker ofte efter gamle frednings- eller historiske
oplysninger, som Natur- og Miljøkontoret ligger inde med. Amtsvejvæsenet er økonomiansvarlig og udførende
enhed. De aktuelle nyanlæg er således optaget i Amtsvejvæsenets handlingsplan og indgår i aktivitetslisterne for
stianlæg.

MRP: Amtsvejvæsenet projekterer, udfører og vedligeholder cykelruterne og leverer dermed "infrastrukturen". Det
er efterfølgende turismeerhvervets opgave, at udnytte dette rutenet i markedsføringen af turisme i Nordjyllands
Amt og dette sker i nogen grad bl.a. i form af pakkeløsninger med overnatning på kroer/hoteller, der findes i
nærheden af det etablerede cykelrutenet (også i pt. 14).

Turismeerhvervet i Nordjylland  består af 4 turistkontorer: Jammerbugten-, Hals- Himmerland- og Aalborg
Turistkontorer.

MRP: Der var oprindeligt (1988) planlagt ca. 1200 km cykelruter i amtet, og disse forventes afsluttet i år 2004/05.
Til dato er der anlagt 1086 km cykelruter.

MRP: Der sker et vist samarbejde med bl.a.. statsskovdistrikterne (Skov- og Naturstyrelsen),  m.a.o. skovridderne i
de enkelte statsskove. Der udøves et formaliseret samarbejde med en arbejdsdeling,  hvor Amtsvejvæsenet leverer
infrastrukturen og skovdistrikterne styrer detaljerne. Bl.a. sætter de selv de skilte op, som amtsvejvæsenet leverer.

Derudover er der samarbejde med turistorganisationerne,  bl.a. Midt Nord Turisme. Desuden  sendes projekterne til
høring ved relevante organisationer. Kontaktpersoner i Erhvervs- og turistafdelingerne i Nordjyllands Amt: Jørgen
Østergaard og Carsten Mogensen.
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2. Omtale i Regionplanen af cykel-, vandre-, og riderutenet.
Nordjyllands Amts Regionplan 2001:

I afsnit 3. Infrastruktur, transport og miljøbeskyttelse, 3.1 Veje og Stier, retningslinie 3.1.3 står bl.a.:
s. 66: ”Planlægning og administration må ikke føre til dispositioner, der hindrer, at
cykelstinettet kan etableres og opretholdes”.
På s. 67 er der vist 2 planer/kort som (meget overordnet) angiver forskellige kategorier
af stier, eksisterende og planlagte. Den ene plan viser udpegede cykelstier langs de
overordnede veje – den anden angiver det regionale, rekreative stinet (cykelruter).

I afsnit 4. Ferie og fritid, 4.2 Sommerhusområder, campingpladser og fritidshavne er vist:
s. 127: …Ingen rammer for bl.a. ridecentre….
s. 128: Plan/kort m. bl.a. rekreative cykelstier indtegnet.

MRP: De Nationale/Regionale rekreative cykelruter er optaget i amtets regionplan i det omfang, det fremgår af R88.

3. Særlige stiplaner eller andet relevant på tryk.
Ifølge R88 er planlægningen af det regionale, rekreative stinet i Nordjylland blevet igangsat i forbindelse med en
høringsrunde med kommunerne og ved offentlighedsfasen for regionplantillæg 1984/85 og forslag til fredningsplan.
Stinettet etableres for cyklisterne. Andre grupper, for eksempel vandrere, kan dog også have glæde af nettet i
forbindelse med anvendelse af eksisterende vandreruter i naturen.

I R88 berettes det, at stinettet planlægges til på kortere strækninger at følge de overordnede veje, men udenfor
byområder fortrinsvis vil følge mindre befærdede kommuneveje, private fællesveje samt mark- og skovveje. I første
omgang ønskes det regionale stinet etableret primært ved hjælp af skilte med et minimum af anlægsaktiviteter.

I R88 vises der bl.a. planer med status for stianlæg (s. 7), målsætning for regionale, rekreative stier (s.10) og ruter i
hovedstrukturen (s. 13 + 36).

I afsnit 4.0 Principper for etablering af stinet i R88 vises snit i forskellige typer af stier med angivelse af bredde.
Eksempler: En cykelsti i eget tracé angives at være 2,5 m bred (belægningen) og en cykelsti, som ligger imellem en
kørebane og et fortov, har en bredde på 2,0 m.

Projekt riderute Nordvendsyssel er et samarbejde mellem organisationer indenfor landbrug, ridesport og friluftsliv,
Nordjyllands Skovdistrikt (Skov- og Naturstyrelsen), Nordjyllands Amt, Skagen -, Frederikshavn -, Sindal -,
Hjørring - og Hirtshals kommuner. Der er i 1997 udgivet en folder: ”Ridestier på statsejede arealer i
Nordvendsyssel” med rideruter indtegnet i 5 statsskove. Disse 5 lokale ruter er første etape i en længere,
sammenhængende riderute gennem Nordvendsyssel. Denne tænkes etableret via samarbejde/aftaler med private
lodsejere på arealerne imellem skovdistrikterne. Folderen er udgivet med støtte fra bl.a. Nordjyllands Amt, Miljø-
og Energiministeriet samt Landbrugets Samfundskontakt.

4. Cykelkort, vandrekort m.v. i nyeste udgave
Cykelruter: MRP: For samtlige nationale og regionale, rekreative cykelruter er der af amtet udarbejdet
cykelkortfoldere. De regionale cykelkortfoldere (blå - med kort 1:100.000) udleveres gratis til turistkontorerne,
hvorimod pakken med de nationale cykelruter (røde) samt et hovedkort (1:200.000) over hele amtet med alle ruter
påført, koster 55,00 kr.

LBC: Der findes 8 (9) regions foldere (gratis)
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Amtscykelkortene for 2002 er nu (april) udkommet i 3 sprogversioner.

Vandreruter:  LBC: Der er udgivet – og genoptrykt 18 foldere (ca. 300 km) med forslag til lokale vandreture
(grønne).. Stierne er mærket med piktogrammer på pæle.

Rideruter: LBC: Der er ikke lavet noget om rideruter (ref.: - i amtsregi, se evt. pkt. 3).

Foldere m.m. udleveret på mødet:
a. ”North Sea Cycle Route” (Kort over hele Nordsøruten), ”På cykel langs Jyllands vestkyst”, hæfte

med anvisninger og kort over cykelrute fra Tønder til Skagen. Udgiver: Bikeline/Verlag Esterbauer
GmbH i samarbejde med Turistgruppen Vestjylland. Pris: 90 kr.

b. ”Vestkystruten” (Rød, kort 3)
c. ”Mariager Fjord” (Blå, rute 32). Der er en henvisning til ”Overnatning i det fri – Teltpladser og

naturlejrpladser” (Uden årstal, men med pris: 80,- Kr.!).
d. 3 grønne foldere: ”Store Vildmose”, ”Husby Hole” og ”Myrhøj Plantage og Uhrehøje Plantage”.
e.  Rapporten fra 1988 (R88) nævnt først i referatet.
f. ”Bollerruten Cykelrute 60, Del af det rigionale, rekreative stinet (skitseprojekt). Udgivet af Teknik-

og Miljøområdet, Amtsvejvæsenet og Natur- og Miljøkontoret nov. 1998.

5. Hvordan formidles stierne i øvrigt? (Stiindvielsesarr., www…..).
Stiindvielser:
MRP: Umiddelbart efter anlæg af en cykelrute foregår der normalt en officiel indvielse. Amtet er drivkraften i en
sådan markedsføring, men støttes bl.a. af kommuner og turistkontorer m.fl. Til eksempel holdes der et stort
åbningsarrangement af den aktuelle Nationale Limfjordsrute nr. 12 den 3-5. maj 2002. Dette arrangeres af de 3
involverede amter i samarbejde med kommuner, lokale foreninger og Dansk Cyklistforbund. Det markeres i 26 byer
langs ruten.

Hjemmeside: På Nordjyllands Amts hjemmeside med adressen: www.nja.dk kan man klikke sig ind på forskellige
emner via overskrifterne:

• ”Natur, miljø og planlægning”: Her findes et digitalt amtskort (GIS) med bl.a. eksisterende – og
fremtidige cykelruter indtegnet. Her kan  man kan zoome ind på lokale områder. Man kan også bestille
både de nationale og regionale cykelrutekort. De gratis kort kan hentes frem på skærmen. LBC: Der
arbejdes/håbes på et link, som vil gøre det muligt også at printe dem ud.

• ”Veje og trafik”: Her er der bl.a. oversigter over projekter med cykelstier langs veje.

6. Kortlægning af eksisterende ruter incl. længder:
Cykelruter: MRP: I forbindelse med projekterne er der udarbejdet et udmærket kortbilag, som fremtidigt anvendes
i den almindeligt forekommende administration af stinettet. Her ud over er der påbegyndt et arbejde med opmåling af
ruternes eksakte længder, belægning, skilte m.v. På grund af manglende ressourcer er dette arbejde ikke afsluttet og
bliver det ikke foreløbigt.

Limfjordsruten er 430 km – og Bælumruten er 20 km lang.

Vandre- og  Rideruter:
MRP: Der er ikke iværksat tilsvarende opmålingsarbejde (som nævnt under cykelruter) for vandre- og rideruter (se
pkt. 3).
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7. Kvalitetskrav/kriterier til ruter og anlæg, herunder evt. forskellige opfattelser mellem afdelinger i
amtet?

MRP: Kvalitetskrav/kriterier er principielt fastlagt i rapporten "Det regionale, rekreative stinet" - ’88 (Ref.: R88)
men fastlægges ved internt samarbejde. Ruterne skal have stor rekreativ værdi, størst mulig trafiksikkerhed og
anlægges i øvrigt, som det er beskrevet i rapporten.

8. Brug af rutenumre/navne/logoer.
MRP: Cykelruter afmærkes jf. vejregler for afmærkning af cykelruter. Også på vandretuter?

Der benyttes pilvejvisere i begrænset omfang.

9. Vejvisning: Kender I Vejreglen?  Bruger I den? Problemer/spørgsmål om afmærkning?
MRP: Der forsvinder i et vist omfang ruteskilte – måske er de attraktive som souvenirs. Se i øvrigt punkt 8.

10. Servicefaciliteter så som teltpladser, infoterier, cykelfærger.
MRP: I amtet er der anlagt ca. 28 primitive raste- og teltpladser lang rutenettet. Pladserne indeholder bl.a. aflåselige
bivuakker, mult-toilet, vand, bålplads og brænde. Der findes forskellige informationstavler overalt på rutenettet. Der
medtages cykler på færgeoverfarten Hals-Egense.

MRP: Der er Info-tavler om cykelruterne langs Limfjordsruten og  Nordsøruten med en afstand af ca. 10-15 km.

11. Planer for nye ruter indenfor de næste  4 år?
Cykelruter: MRP: Ud over de cykelruter, der er fastlagt i rapporten "Det regionale, rekreative cykelrutenet" (Ref.:
R88) er der ikke politisk vedtaget yderligere tiltag for rekreative cykelruter.

 Vandreruter: HHS: En arbejdsgruppe vedr. handicapturisme har et projekt undervejs, som handler om udbygning
af  en eksisterende sti  (ca. 500 m) fra offentlig vej til Store Blåkilde i Rold Skov således, at den kan bruges af
handicappede. Hvis de store økonomiske – og fredningsmæssige problemer/opgaver omkring projektet løses, 
bliver der tale om en ”afstikker” eller en lokal sti, som godt nok har en stor seværdighed som mål.

Rideruter: Ingen planer

12. Økonomi: Hvor meget er der på budgettet i 2002 til ruter og stier - anlæg og vedligeholdelse?
MRP: Amtsvejvæsenets budget for regionale, rekreative cykelruter i 2002 er på 670.000 kr. og gælder for anlæg af
en ny rute – Bælumruten (420.000) samt det tværamtslige samarbejde omkring etablering af en national rute rundt
om Limfjorden (250.000). Her ud over er der afsat 250.000 kr. til ruternes (nationale - og regionale -)
vedligeholdelse. Nordsøruten har fået EU-støtte (Interreg.)

13. Sammenhæng med Europæiske ruter.
MRP: De nationale ruter Vestkystruten og Østkystruten indgår i den internationale cykelrute Nordsø-ruten.

14. Visioner og ideer for fremtiden herunder ideer til hvordan, man bedst fremmer sammenhængende
rutenet og udnytter investeringerne.

MRP: Amtsvejvæsenet projekterer, udfører og vedligeholder cykelruterne og leverer dermed "infrastrukturen". Det
er efterfølgende turismeerhvervets opgave, at udnytte dette rutenet i markedsføringen af turisme i Nordjyllands Amt
og dette sker i nogen grad bl.a. i form af pakkeløsninger med overnatning på kroer/hoteller der findes i nærheden af
det etablerede cykelrutenet (også i pt. 1).
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AMP: Vandrestier må være et indsatsområde for frivillige. Skov- og Naturstyrelsen efterlyser gode adgangsforhold
til nationale fortidminder/kulturværdier. Man kan bruge vejloven til at sikre adgang.

AMP: Strategirapport for Nordjyllands Amt, 1995.

15. Andre bemærkninger.
Ifølge Kraks er der lavet et forsøg/eksperiment i Aalborg Kommune, hvor der skulle være mulighed for på
hjemmesiden at klikke sig ind på cykelruterne og få oplyst cykelafstande mellem to givne punkter. Det lykkedes ikke
(den 3. maj) for undertegnede at komme ind til denne funktion. Der arbejdes med sagen.

Friluftsrådets afdeling i Aalborg er i gang med en registrering af samtlige stier i amtet. Det samlede resultat ligger klar
til efteråret. Kontaktperson: Formand for afdelingen: Thomas Jensen, tlf: 9964 5001.

Mogens Richter Pedersen/Mette Kristensen
10. april og 3. juni 2002/14. og 25. april samt 6. juni 2002
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Viborg Amt
Viborg Amt, Skottenborg 26, 8800 Viborg, tlf.: 8727 1700, fax: 8662 3933, e-mail: viborgamt@vibamt.dk
11.04.02 og 03.06.02 - Telefon interviews med Ole Olesen, Miljø- og Teknikkontoret, 8727 1341,
mtole@vibamt.dk
15.04.02 – Skriftlige (03.06.02 telefoniske -) svar fra Sven-Henrik Brandstrup, Erhvervsfremmekontoret, 8727
1859, crbshb@vibamt.dk
Desuden er der suppleret med oplysninger hentet på Viborg Amts Hjemmeside og – Regionplan 2000-2012.

0.  Grunddata: Viborg Amt har knapt 234.000 indbyggere (01.01.01) fordelt på godt 4.000 km2  i 17 kommuner.

1. Fordeling af arbejdet internt i amtet og i samarbejde med andre, f.eks. turistgrupper.
Forvaltningen for Miljø og Teknik, Naturkontoret, står for planlægningen og evt. informationsmateriale (kort) .
Forvaltningens Vejkontor tager sig af skiltning og vedligeholdelse af skiltningen. Vejkontoret står for det praktiske.

Hidtil har der ikke været arbejdet specielt med markedsføring. Men i forbindelse med etableringen af Limfjordsruten
samarbejder amtet med Netværk Limfjorden og med de forskellige områders kontorer, som er Thy -, Mors -,
Skiveegnens - og Viborgs destinationskontorer.

Der samarbejdes i amtet mellem Teknik og Miljø forvaltningen og Erhvervsfremmekontoret, og hvor det er relevant,
inddrages også Undervisnings- og Kulturforvaltningen.

Generelt har vi den arbejdsdeling, at Teknik og Miljø tager sig af etableringen af ruterne og Erhvervsfremmekontoret
tager sig  af den del, der har med turisme at gøre, etablering af pakketure, oversættelse mv.

Fælles projekter i amtet og sammen med andre amter har de seneste år været:

- Nordsøruten, som blev åbnet i år 2000.

- Limfjordsruten, der åbnes den 3.-5. Maj i år.

Nationalrute nr. 1, 2, 3 og12 samt regionalrute nr. 16 (fra Viborg mod syd ned til Torsø ) er koordineret med
naboamterne.

Den regionale rute 18  (Skive – Holstebro ) er et kommunalt projekt, hvor Skive Kommune koordinerede arbejdet
med Holstebro Kommune og Ringkøbing Amt.

2. Omtale i Regionplanen af cykel-, vandre-, og riderutenet.
”Regionplan 2000-2012 for Viborg Amt” har i retningslinien (30) og redegørelsen omtale af rekreative forbindelses
linier, der efterhånden fyldes ud med bl.a. cykelruter. Cykel- og vandreruter m.m. er nævnt følgende steder:
I kapitel VI

Afsnit 19: s. 94: Landskabet mellem byerne/Redegørelse: … Sammenhængen i de små naturområder
er vigtig. Dette kan bl.a. etableres ved, at nogle af de nedlagte stier og småveje reetableres
….

Afsnit 30: s. 136: Friluftsliv og udendørs sport/Retningslinie, pkt. 5: Almenheden skal under hensyn til
naturværdierne sikres adgang til fredede og offentligt ejede arealer med stier, raste- og
parkeringspladser.
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s. 138: Kort med bl.a. Nationale - og Regionale cykelruter samt vandreruter indtegnet (se
også pkt. 3).
s. 139: Afsnit (½ spalte tekst) om regionale og lokale stiruter. Bl.a. slås der til lyd for
vigtigheden af bevarelsen - (evt. reetableringen) af de småveje og stier, som har betydning
for friluftslivet, ikke mindst for de handicappede og ældre medborgere i mindre samfund
uden parker eller bynære skove.

3. Særlige stiplaner eller andet relevant på tryk.
Ud over regionplanen findes ikke andre planer. Man kan på hjemmesiden (se pkt. 5) se og udskrive mange tur-
/ruteforslag.

4. Cykelkort, vandrekort m.v. i nyeste udgaver.
Hærvejskortene  (REV 1995).

Turkortet for Cykelruter i Viborg Amt (rev 1999)

Begge kort distribueres af Dansk Cyklist Forbund og kan købes der samt på  turistkontorer og i boghandlere.

På hjemmesiden (se pkt. 5): Oplevelser i Naturen/Cykel- og vandrestier omtales en folder om Trækstien (Gudenåen
fra Randers til Silkeborg) plus 22 andre foldere med fællesbetegnelsen ”Ture i Viborg Amt” omhandlende kortere og
længere ture i Thy, på Mors samt på Skive- og Viborgegnen. Disse turfoldere falder i to kategorier. En type
beskriver vandre- og oplevelsesmuligheder i specifikke fredede områder (f.eks. Flyndersø-området syd for Skive,
Legind-Høiriis på Mors). En anden type er rettet mod såvel bilister som cyklister og beskriver en hel egn - f.eks.
”rundt om Spøttrup”, ”Rundt om Vestervig”. Alle gratis kort kan printes ud.

Der er også vist et amtskort med mulighed for at zoome ind.

5. Hvordan formidles stierne i øvrigt? (Stiindvielsesarr., www…..).
Informationsmateriale m.m.
Hjemmesiden: www.vibamt.dk (på 8000 sider) er meget informativ. Man kan via NATUR, MILJØ  OG VEJE
klikke sig ind på en del oplysninger om veje, cykel- og vandrestier. Her fortælles det, at Amtsrådet har ansvaret for
opgaver hermed. Opgaverne er dels lovbestemte, dels vedtaget som regionale indsatsområder. Ligeledes berettes
der angående politiske målsætninger og budgettet for 2001:
Målsætning 1.C : ”Vi skal beskytte og forbedre befolkningens sundhed og velvære bl.a. ved at forbedre
mulighederne for friluftsliv og rekreation ( 4,0 mio eller 2.2% af budgettet)”.
Målsætning 4 E : ” Vi skal beskytte og forbedre byerhvervenes og byernes udviklingsmuligheder ved sikre turismen
gode betingelser ( 1.6 mio eller 0.9% af budgettet )”.

På hjemmesiden fortælles det endvidere, at der er næsten 1000 km spændende cykelruter. Langs amtsvejene er der
50 km cykelbaner og –stier.

Arrangementer
Ved åbningen af  Hærvejsruten, Nordthyruten og det nationale cykelrutenet blev der holdt invielsesarrangementer.
Det skete også, da den nationale cykelrute 2 (Vestkyststien) blev optaget som en del af Nordsøcykelruten (North
Sea Cycle Route).

Der holdes stort åbningsarrangement af Limfjordsruten 3-5. maj 2002. Dette arrangeres af de 3 involverede amter i
samarbejde med kommuner, lokale foreninger og Dansk Cyklist Forbund. Det markeres i 26 byer langs ruten.
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6. Kortlægning af eksisterende ruter incl. længder:
- Cykelruter: Der findes 340 km nationale –, 575 km regionale - (kommunale -) og 10 km lokale cykelruter.
- Vandreruter:
Trækstien langs Gudenåen (fra Kongens Bro til amtsgrænsen ved Ulstrup) er 32 km lang i Viborg Amt.
Hærvejvandreruten.
Vestkyststien /Redningsvejen (parallelt med cykelrute 1) er 88 km lang – fra Agger til Bulbjerg.
22 forskellige korte og lange gåtursfoldere, som også kan ses og printes ud fra hjemmesiden (se pkt.4).
- Rideruter: Der er ingen rideruter i amtsregi. I statsskovene findes mærkede veje, hvor det er tilladt at ride.
Desuden må der rides langs Alhedestien (rute 21 der er anlagt på den tidligere jernbane fra Viborg til Herning).

7. Kvalitetskrav/kriterier til ruter og anlæg, herunder evt. forskellige opfattelser mellem afdelinger i
amtet?

En cykelrute skal være rimeligt trafiksikker til at cykle på – ellers ingen mere specifikke krav. Der udføres ikke
nyanlæg i forbindelse med etablering af cykelruter - der bruges eksisterende veje og spor, som er egnede.

”Trækstien” langs Gudenåen og ”Redningsvejen” (Vestkystruten?) er eksempler på ”oprindelige” stier. Trækstien
anvendtes i forbindelse med pramfarten på Gudenåen og Redningsvejen anvendtes af redningsvæsenet, hvor
redningsfartøjerne blev bragt frem langs kysten på hestevogne.

8. Brug af rutenumre/navne/logoer.
Rutenumre: Der bruges rutenumre efter gældende regler.

Navne:
Cykelruter:
De fleste af ruterne har også navne, f.eks.:
Nationalrute 1 hedder ”Vestkyststien” og nu også ”Nordsøcykelruten”
Nationalrute 3 er lig med ”Hærvejen”
Nationalrute 12 hedder også ”Limfjordsruten”
Regionalrute 20 hedder ”Skiveegnen”
Regionalrute 17 hedder ”Nordthyruten”
Men de sidstnævnte er de eneste, hvor navnet er med på skiltningen.

Vandreruter:
Hærvejen og Trækstien har navne på skiltningen.

Logoer
Redningsvejen eller Vestkyststien  har en stiliseret redningsbåd som logo (findes på stipælene).
Cykelrute 19 på Mors hedder Solskinsruten og har en sol som logo.

9. Vejvisning: kender I Vejreglen?, bruger I den?, problemer/spørgsmål om afmærkning?
Man kender vejreglen i amtet og bruger den. Som hovedregel er der ingen problemer.

10. Servicefaciliteter så som teltpladser, infoterier, cykelfærger.
Amtet  etablerer ikke teltpladser eller andre faciliteter rettet mod vandrere og cyklister.
I forbindelse med rute 1 og rute 3 har statsskovdistrikterne etableret enkelte teltpladser
På Hærvejsruten (3) er der to teltpladser ved vandreruten, som også kan benyttes af cyklister, og der er også
teltpladser i Thy langs Vestkyststien.
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Der findes en del teltpladser langs Limfjordsruten (se bogen ”Overnatning i det fri”). Ellers er der ingen
servicefaciliteter i forbindelse med de rekreative  ruter. Med hensyn til teltpladser henvises der i de to cykelrutekort
til ”Overnatning i det fri”.

11. Planer for nye ruter indenfor de næste  4 år? (Cykel-, vandre- og rideruter)
Der er ikke for øjeblikket planer om nye tiltag i den retning. Der foretages store besparelser i forvaltningen for Miljø-
og Teknik, og de vil muligvis ramme områderne  turisme og friluftsliv. Der er derfor ikke planer om etablering af nye
ruter efter at rute 12 er etableret i år (se også pkt. 14)

12. Økonomi: Hvor meget er der på budgettet i 2002 til ruter og stier - anlæg og vedligeholdelse?
Cykelruter : 0 kr. i år 2002
Skilte repareres efter regning – der er ikke budgetteret med udgifterne (Det koster 5-10.000 kr./år).
Amtet har ansvaret for vedligeholdelsen af det nationale cykelrutenet. Undtaget herfra er rute 12, som vedligeholdes i
samarbejde med kommunerne.

Vandreruter og stier i fredede områder
Hidtil har der været anvendt ca. 290.000 pr år til vedligeholdelse af vandreruter og stier.

13. Sammenhæng med Europæiske ruter.
National Cykelrute nr. 1, Nordsøruten, har forbindelse til Tyskland i syd og med færge til Sverige i nord.

National Cykelrute nr. 3 fortsætter ned gennem Schleswig-Holstein under betegnelse ”Ochsenweg”.

National Cykelrute nr. 2 har i Hanstholm og København forbindelse videre ud i verden med skib.

Det er planen at Nordsøruteprojektet videreføres som et pakkeudviklings- og markedsføringsprojekt under Interreg,
som er et samarbejde mellem amter rundt om Nordsøen (se også pkt. 14).

14. Visioner og ideer for fremtiden herunder ideer til hvordan man bedst fremmer sammenhængende
rutenet og udnytter investeringerne.

Cykelruter
Set i relation til regionplanen, er det overordnede regionale cykelrute-net med en enkelt undtagelse etableret.
Der mangler en cykel-/vandrerute  fra Viborg mod vest. Der har flere gange været tale om at etablere en rute langs
det gamle øst-vest gående vejforløb langs israndslinien fra Viborg nord om Holstebro og til Bovbjerg ved
vestkysten. Her kunne der laves en historisk rute langs vandskellet fra sidste Istid med mulighed for at se gravhøje,
vejspor (op til 2 m dybe) m.m. Det hidtidige arbejde med ruten (der vil skulle være et samarbejdsprojekt med
Ringkøbing Amt) er strandet på dels problemer med trafiksikkerhed og dels modstand fra lodsejere.

Markedsføring
Limfjordscykelruten (rute 12) er med som fyrtårnsprojekt i Danmarks Turistråds kampagne i udlandet 2002.
Desuden arbejdes der regionalt med markedsføring af pakketure m.v.
Det er planen, at Nordsørute-projektet videreføres som et pakkeudviklings- og markedsføringsprojekt under
Interreg: et samarbejde mellem amter rundt om Nordsøen (se også pkt. 13).

15. Andre bemærkninger og forslag til vores arbejde.

Sven-Henrik Brandstrup foreslår, at en del af punkterne bliver drøftet internt i amterne på deres
koordineringsmøder.
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Mette Kristensen 18. april, 5. maj og 25. juni 2002
Idéværkstedet De Frie fugle
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Ringkøbing Amt
Ringkøbing Amt, Damstrædet 2, 6950 Ringkøbing. Tlf. 96 75 35 80. Fax : 96 75 35 35
Møde 18-3-2002.

Tilstede: Karen Marie Nielsen og Erik Skibsted, Teknik og Miljø
Jørgen Pihl, Vejkontoret.
Jens Erik Larsen, De Frie Fugle.

Ringkøbing Amt Karen Marie
Nielsen 96 75 35 80

Lankmn@ringamt.d
k

Teknik og Miljø

Jørgen Pihl 96 75 35 48 Vejjp@ringamt.dk Vejkontoret
Karen Sofie
Therkildsen

96 75 31 41 Faokst@ringamt.dk Turismen (Den
regionale udvikling)

Erik Skibsted 96 75 35 91 Lanes@ringamt.dk Teknik og Miljø
Turistgruppen
Vestjylland (TGV)

Jens Malte Nielsen Jmalte@tgv.dk

Konsulent Gert Alsted 97 32 10 83 Hofgårdsvej 13
6950 Ringkøbing

1. Fordeling af arbejdet internt i amtet, og samarbejde med andre f.eks. turistgrupper.
Der arbejdes i projektgrupper i stedet for i afdelinger, ligesom i Vejle Amt. Karen Sofie fra Den regionle udviklingsenhed
var desværre ikke til stede og et planlagt møde med Turistgruppen Vestjylland (TGV) var blevet aflyst grundet sygdom.
Men Karen Marie gav udtryk for at samarbejdet mellem TGV og Teknik og Miljø var sporadisk. Man fik
Nordsøcykelguide til gennemlæsning, men ingen indflydelse. Der deltages i anden sammenhæng i Vestjyllandskataloget
m.m.

Amtet står kun for de nationale cykelruter. De regionale og lokale vedligeholdes og skiltes af kommunerne.
Der er 4 statsskovdistrikter indenfor amtet. Blandt kontaktpersoner her blev nævnt: Jens Henrik Jacobsen (Ulborg
statsskovdistrikt), Jesper Blom-Hansen (Klosterheden statsskovdistrikt) og Marianne Linnemann (Skov- og
Naturstyrelsen).

2. Omtale i Regionplan af cykel-, vandre- og riderutenet.
Regionplanen var netop trykt. Under transport omtales trafiksikkerhed på vejene og det foreslås at lave cykelstier- og
striber langs veje, især nær byområder. Desuden omtales de nationale og regionale cykelruter, hvor det siges at
amtsrådet vil medvirke til afmærkning af disse ruter. På kortbilag 2 er såvel eksisterende som fremtidige cykelruter vist
 - som korridorer -  dette er således amtets stiplan. Konkret nævnes at national cykelrute 4 skal forlægges mellem Skjern
og Borris til stisystemet i Skjern Å genopretningsområdet. Endvidere nævnes en fremtidig regional rute herfra til Vejle.
En rute på kortbilaget kaldes for ”Fra hav til hede”. En anden ”lyngruten” (initieret af Turist Forum Midtjylland – Herning)
og en tredje ”Oldtidsruten” fra Holstebro. Ravvejen, hvoraf Drivvejen er en del, har også været på tale som fremtidig
rute.

Det nævnes i regionplanen under ”Ferie- og friluftsliv” at amtsrådet vil gøre en indsats herfor, bl.a. ved at udbygge
regionale rekreative forbindelser og ved udbygning af ridestinettet samt ved at forbedre handicappedes muligheder for
friluftsliv. Endelig opfordres kommunerne til at planlægge sammenhængende stiforbindelser for vandrere, cyklister og
ryttere på tværs af kommunegrænserne. Primitive teltpladser er også medtaget under retningslinier, hvor det siges at
sådanne kan etableres langs det regionale stinet og ved større vandløb.
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3. Særlige stiplaner eller andet relevant planlægningsmateriale på tryk.
Stiplan – se ovenstående.

4. Cykelkort, vandrekort m.v. i nyeste udgaver.
”Cykelruter i Ringkøbing Amt” er udgivet i 2001 og indeholder såvel nationale som regionale og lokale cykelruter.
Teltpladser er med, men der er ikke henvist til bogen ”Overnatning i det fri”. Der er et særligt symbol for naturområder,
som ikke kendes fra andre amter. Grundkortets signaturer er også med. Til kortet hører et lille hæfte med kort
beskrivelse af de nationale og regionale ruter på da., eng. og tysk.

5. Hvordan formidles ruterne i øvrigt? (Stiindvielsesarr. www...).
Der havde været stiindvielsesarrangementer i forbindelse med Nordsø cykelruten sidste år og der var planlagt i
forbindelse med Limfjordsruten i år. Ellers var det ikke noget, man gik så meget op i.

6. Kortlægning af eksisterende ruter incl. længder:
- nationale cykelruter 209 km. Regionale ruter: 370 km. Lokale ruter: 911 km.
- vandreruter: Folderen, som  SNS lavede om Vestkystruten, var udgået.
- Rideruter: Regional cykelrute 23 fra Brande til Funder er også ridesti. Omkring Præstbjerg Naturcenter findes

ridemuligheder. Rideorganisationerne i Ringkøbing Amt har indsendt forslag til rideruter i forbindelse med
regionplanarbejdet. Se omtale i ref. Fra møde med Kim Clausen.

Turistforum Midtjylland har lavet folderen ”Brunkul – det midtjyske guld” med omtale af cykel- og vandreruter, bl.a.
”Klondike-ruten”. Der omtales også natursti omkring Kulsøen ved Troldhede og endelig nævne amtet at Trehøje
Turistinformation havde foldere med rundvandreveje (af international betydning) i området.

7. Kvalitetskrav/kriterier til ruter og anlæg, herunder evt. forskellige opfattelser mellem afdelinger i amtet?
Der har været et enkelt problem med etablering af gode grusbelægninger, bl.a. fordi man ved en fejltagelse fik leveret
stenmel med flint, som punkterede cyklerne, som er udbedret ved pålægning af ny belægning.

DI ønsker generelt at alle cykelruter og stier gøres bredere, således at ryttere får deres eget spor.
Det er ikke tilladt at ride på stranden.

8. Brug af rutenumre/navne/logoer.
Til cykelruteafmærkning benyttes kun rutemærketavler. Vestkystruten har også navn, men ellers benyttes kun numre.
Amtet havde modtaget informationstavler til opsætning på Nordsøruten fra Sønderjyllands Amt. Man var overrasket
over, at disse tavler var i modstrid med vejreglerne.

Amtet har været foregangsamt med koordinering af rutenumre til kommunerne til brug for lokale cykelruter. Der er uddelt
10 numre til hver af 18 kommuner. Dette findes i notat fra Karen Marie Nielsen af 8-11-2000.

9. Vejvisning.
Cykelruter afmærket som ovenstående. Der påtænkes at sætte fjernmål og nærmål på skiltene.Vandreruter og rideruter
endnu ikke afmærkede.
Der er sat en masse forskellige skilte op for lokale cykelruter, bl.a. omkring Skjern-Egvad Museet, som er blevet bedt
om at ændre disse til vejreglerne skilte indenfor de næste år.

Et særligt system med nummerering af stier ned til stranden er gennemført, både med henblik på adgang for redningsfolk
og for alm. brugere til bedre orientering. Et oversigtskort over Holmsland Klit i 1:25.000 samt informationsfoldere til
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brugerne blev udleveret.

10. Servicefaciliteter så som teltpladser, infoterier, cykelfærger.
”Sorte Louis” har i en årrække sejlet på Ringkøbing Fjord fra Ringkøbing til Hvide Sande, men den er privatejet og det
er usikkert om der er økonomi til at sejle til sommer. Amtet ønsker ikke at gå ind i sådan turistsejlads.

Der har været projekteret en trækfærge over Skjernåen i forbindelse med genopretningsprojektet, men den er endnu
ikke realiseret. Det er en gammel Gert Alsted idé.

11. Planer for nye ruter indenfor de næste 4 år
Se under regionplan.

12. Økonomi: Hvor meget er på budget i 2002 til ruter og stier anlæg/vedligeholdelse.
I følge regionplanen har der i de senere år været brugt et stigende beløb på friluftsformål, dvs. fra 700.000 kr i 1997 til
1,7 mio i 1999.
Konkret var der afsat 80.000 kr til Limfjordsruten, hvoraf de 30.000 kr var til skilte.

Naturforvaltningsmidlerne i Ringkøbing Amt er inddraget som tredjemands projekter.

13. Sammenhæng med Europæiske ruter.
Nationalrute 1 indgår i North Sea Cycle Route. Der er udgivet et kort og en guide herfor, og der opsættes som nævnt
nye informationstavler.

14. Visioner og ideer for fremtiden, herunder ideer til, hvordan man bedst fremmer sammenhængende rutenet
og bedst udnytter investeringerne.
Amtet var ikke så engageret i etablering af rideruter, men har videreformidlet forslag til rideruter, som DI har foreslået
i forbindelse med regionplanarbejdet.

En handicapvenlig teltplads og sti ved Præstbjerg var under planlægning. En projektbeskrivelse (Præstbjerg Naturcenter
febr. 2002) redegør for den kombinerede naturpleje og friluftsfaciliteter, som indgår heri. De samlede udgifter løber op
i knapt 4 mio. kr.  Heraf koster etablering af 2,9 km ridesti, dog kun 25.000 kr.

”Projekt på tværs af Jylland” går ud på at lave cykle, vandre- og ridespor fra Skjern til Djursland – et samarbejde
mellem 3 økomuseer.

15. Andre bemærkninger og forslag til vores arbejde.
Ingen.

Jens Erik Larsen, 2. april 2002

Smårettelser foretaget af Karen Marie Nielsen/9. april 2002
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Ribe Amt
Ribe Amt, Sorsigvej 35, 6760 Ribe. Tlf.  79 88 60 00. Fax :   79 88 68 55    www.ribeamt.dk

Møde 20-3-2002.
Tilstede:
Bodil Konradi og Anders Bjørnshave Hansen, Naturforvaltningskontoret.
Jens Erik Larsen, De Frie Fugle.

Ribe Amt

Bodil Konradi Naturforvaltning Bk@ribeamt.dk 79 88 68 07
Anders Bjørnshave
Hansen

Chef for
Naturforvaltning

Acbh@ribeamt.dk

Claus Højlund
Jensen

Vejkontoret Chj@ribeamt.dk 79 88 60 00

0. Grunddata
Amtet består af 14 kommuner og dækker et areal på  3.131 km2 med en befolkning på  225.000 indb.

1. Fordeling af arbejdet internt i amtet, og samarbejde med andre f.eks. turistgrupper.
Cykelruternes skiltning og vedligeholdelse ligger i Vejkontoret. Naturforvaltningskontoret tager sig af vandrestier og
teltpladser. Ridestier har der ikke været arbejdet med.

2. Omtale i Regionplan af cykel-, vandre- og riderutenet.
I kapitel 6 Veje og stier, siges at cykelrutenettet løbende vil blive udbygget, og at der desuden vil blive anlagt lokale
cykelstier langs befærdede veje. Konkret er gennemgået 17 stianlæg – disse er vist på oversigtskort med nationale og
regionale cykelruter.

I kapitel 25, Grøn Turisme nævnes vandreture, cykelture og primitive overnatningspladser. Videre benyttes begrebet
”natur- og vandrestier” for de udmærkede vandreruter, som amtet har gennemført på Hærvejen og i Holme Å og Varde
Å dalen. Det nævnes at sidstnævnte har forbindelse til Esbjerg og at der planlægges vandrerute langs Vestkysten. Et
oversigtskort s. 194 viser eksisterende og planlagte ”natur- og vandrestier”.

På regionplanen kortbilag 1, er reserverede arealer til stianlæg vist.

3. Særlige stiplaner eller andet relevant planlægningsmateriale på tryk.
Se pkt. 2 regionplan – kortet er en slags stiplan.

4. Cykelkort, vandrekort m.v. i nyeste udgaver.
Cykelruter i Ribe Amt er fra 1998. Den aktuelle udgave af cykelrutekortet foreligger i plastmappe. I stedet for
turbeskrivelser eller lignende er der ilagt et flot postkort. Det skyldes at der oprindelig lå et hæfte fra Turistgruppen
Vestjylland. Men denne er siden gået over til et ændret format, som ikke kan ligge i plastmappen!
North Sea Cycle Route: gratis kortbrochure med oversigtskort for hele den 6000 km lange rute.
”På cykel langs Jyllands Vestkyst”: detaljeret guidebog for Vestkystruten/Nordsøruten mellem Tønder og Skagen. Kort
1:75.000. Esterbauer forlag. Østrigsk koncept oversat til dansk.

Der findes foldere med 1:50.000 kort for vandreruten Bække – Varde og Varde – Blåvandshuk. Der laves nye foldere
med 1:200.000 kort i år 2002.
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5. Hvordan formidles ruterne i øvrigt? (Stiindvielsesarr. www...).
Ribe Amt har lavet en plakat med titlen: ”Ta´ på vandretur fra kyst til kyst” med tekst på dansk, tysk og engelsk, hvor
Vejle og Blåvandshuk er endemål for turen.
Der er afholdt stiindvielser i forbindelse med Nordsørutens åbning.
www. er i gang.

6. Kortlægning af eksisterende ruter incl. længder:
- nationale cykelruter    185 km. Regionale ruter: 375  km. Lokale ruter: 0  km.
- vandreruter: Hærvejsvandreruten 35 km.  Blåvandshuk til Vejle: 130 km. Marbæk – Esbjerg 11 km.
- rideruter: 0 km

7. Kvalitetskrav/kriterier til ruter og anlæg, herunder evt. forskellige opfattelser mellem afdelinger i amtet?
Som det nævnes i regionplanen side 194 skal vandrestier være ”trampestier” langs hegn eller andre naturlige skel, så de
er til mindst mulig gene for den almindelige landbrugsdrift – og ideelt udformet for vandrere.

De ridendes ønsker om ridespor på Holme Å Stien er udelukket, både p.gr.a. de fysiske forhold og hensyn til lodsejere.
På Hærvejsvandreruten har amtet opsat skilt med ridning forbudt.

8. Brug af rutenumre/navne/logoer.
Der bruges såvel numre som navne på de nationale og regionale cykelruteskilte. Vandreruterne har navne.

9. Vejvisning.
Ribe Amt var pioner med hensyn til at skilte et helt regionalt cykelrutenet primært ved brug af kommuneveje. Vejreglerne
følges for cykelruter og vandreruter. Gamle cykelruteskilte skal dog udskiftes inden 2006, ligesom regionale ruter med
numre under 16, skal have nyt nummer.

I forbindelse med Nordsøcykelruten har amtet modtaget nogle informationstavler fra Sønderjyllands Amt til opsætning.

På grund af oversvømmelser er Vestkystruten/Nordsøruten flyttet et stykke ind i land på en strækning syd for Ribe, lige
ved amtsgrænsen. Her har Sønderjyllands Amt opsat skilte ind i Ribe Amt.

10. Servicefaciliteter så som teltpladser, infoterier, cykelfærger.
Amtet er gået aktivt ind i etablering af teltpladser, både i eget regi (eks. Holme Ådalen) og i samarbejde med private
(eks. Blåvandsstien). Endvidere servicerer amtet kanopladser  ved Karlsgårde Sø. De af amtet oprettede og
”møblerede” teltpladser i Holme og Varde Ådale er et flot sammenhængende planlægningsarbejde og vel det bedste
tilbud til vandrere i Danmark.
Der er opsat informationstavler ved teltpladserne med ”ordensregler”, praktiske oplysninger om vand, toilet, fiskeri osv.
Der er problemer med et par af pladserne i form af at de bruges til fester i weekenderne. 2 pladser er lukkede af denne
grund.

Det er amtets holdning at støttepunkter af forskellige slags er vigtige for friluftslivet.

11. Planer for nye ruter indenfor de næste år
Se regionplan vedr. stianlæg langs veje. Der overvejes trolleybane og stianlæg på nedlagt jernbane Bramming –
Grindsted. Endvidere en natursti (for vandrere) langs åen fra Ribe til Kammerslusen.
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12. Økonomi: Hvor meget er på budget i 2002 til ruter og stier anlæg/vedligeholdelse.
Cykelruter: anlægsbudget: 1,7 mio. kr i 2002.. Nyopsætning og vedligehold af skilte har ikke nogen selvstændig bevilling,
men tages af – en i forvejen trængt - konto for vejtavler.
Vandreruter: 800.000 kr til vedligeholdelse og  godtgørelser til lodsejere på Holme Å Stien (5 kr pr. meter (tidl. 2 kr)
+ et startgebyr på 500 kr pr. år).

13. Sammenhæng med Europæiske ruter.
Samarbejde omkring Nordsøcykelruten i forbindelse med indvielsen.

14. Visioner og ideer for fremtiden, herunder ideer til, hvordan man bedst fremmer sammenhængende rutenet
og bedst udnytter investeringerne.
Et vidtløftigt projekt ”North Trail” initieret i Norge går ud på at beskrive en vandrerute ad Ravvejen. Amtet har bevilget
60.000 kr fra 2003 i en treårig periode til kortlægning heraf.  Det sker i samarbejde med museumsfolk, bl.a. fra Skjern-
Egvad Museum.

15. Andre bemærkninger og forslag til vores arbejde.
Vandreturisme kan ikke udvikles i større skala på den slags sårbare ruter som Holme Å Stien. Initiativ fra Vejle til
forespørgsel blev afvist. Stifolderne er af samme grund ikke oversat til tysk.

De amtslige cykelrutekort er uhensigtsmæssige – især for mindre amter -, fordi cyklister ikke stopper ved amtsgrænsen.
Bedre med kortguider for hver af de nationale ruter f.eks.

Endvidere er der brug for nogle mindre ruter som rundtursruter. Dette kunne f.eks. være ud fra Ribe by. Gerne gode
temaer på turene.

Jens Erik Larsen
15. april 2002 + 24/4 med rettelser fra Ribe.
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Sønderjyllands Amt
Møde (22-4-02) med Sønderjyllands Amt om cykel-, vandre- og rideruter. Tilstede fra Amtet (Naturafdelingen):
Palle Grønlund (telefon 74335461, e-mail: pg@sja.dk) og under punktet regionplanlægning også Peter Nicolaisen.
Fra Idéværkstedet De Frie Fugle: Niels Jensen

1. Fordeling af arbejdet med ruter internt i amtet, og samarbejde med andre, f.eks. turistgrupper.
Der holdes møder mellem amtet og den regionale turistorganisation RST (se sidst i referatet) 4 gange om året og
regelmæssigt med lokale turistchefer. Der er et udmærket samarbejde.

Med vejmyndighederne er der i 1998 lavet en aftale om at Naturafdelingen står for alt som har med cykelruter at
gøre, herunder vedligeholdelse af skilte. Der holdes regelmæssigt koordinerende møder med Vejafdelingen.
Vejafdelingen har 1 mill. kr. til rådighed om året til stier langs veje. Det er et problem, at Naturafdelingen ikke får
vejreglerne, der sendes til amtets vejafdeling.

Der samarbejdes med landbruget om spor i landskabet. Der er også et samarbejde med Cyklistforbundet, specielt
har der været et godt samarbejde med  Haderslev lokalafdeling.

2. Omtale i Regionplanen af cykel- vandre- og riderutenet.
Den aktuelle regionplan forventes først vedtaget sommeren 2002. Heri nævnes, at amtsrådet vil vurdere, om der er
behov for at udarbejde en friluftsstrategi. I givet fald vil organisationer og relevante parter blive inddraget. Det
Grønne Råd har 24. november 2000 fået ”Notat om mulighederne for adgang til det åbne land gennem
regionplanlægningen”. I forbindelse med en temadag om Friluftsliv 31. maj 2001 har amtets udvalg for Teknik og
Miljø fået en orientering (notat af 22. maj 2001) bl.a. om Friluftslivet i regionplanlægningen. Heraf fremgår, at der i
den aktuelle regionplan ikke er kommet væsentligt nyt med om friluftslivet i forhold til den foregående regionplan.
Det skyldes, at andre emner har været prioriteret højere. Det påpeges, at videngrundlaget trænger til en kraftig
opdatering og at amtet må forvente et øget krav fra staten og befolkningen om, at friluftslivets interesser tilgodeses i
langt højere grad end tidligere. I fredningsplanen (1987) og  den tidligere regionplan var der vist et vandrerutenet,
der imidlertid er blevet nedprioriteret i den aktuelle regionplan. Det vil kræve et pres udefra for igen at få vandreruter
(specielt de sammenhængende, længere) højere op på dagsordenen. Nettet vil sandsynligvis også kræve en revision
før det kan bruges i dag. Aktuelt arbejdes kun med kortere vandreruter bl.a. ved Bredebro og Tinglev Mose.

I regionplanen vises de regionale og nationale cykelruter, eksempelvis Nordsøcykelruten, Østersøruten og
Hærvejsruten. Desuden nævnes de lange sammenhængende vandreruter langs Hærvejen og Gendarmstien. Kortere
eller længere cykel- og vandreruter rundt i amtet skaber forbindelse og sammenhæng og kan indgå i regionale forløb.
Der må ikke foretages dispositioner, der forhindrer opretholdelsen af nationale og regionale vandre- og cykelruter.
Tilkendegivelserne i regionplanen om ruter taler om nye stiforbindelser i det åbne land til forbedring af de rekreative
og turistmæssige muligheder. Amtet vil fortsætte med at etablere vandreruter samt forbedre de eksisterende
cykelruter, bl.a. trafiksikkerhedsmæssigt og ved at etablere opholdsarealer og andre faciliteter i tilknytning hermed.
Det virker dog ikke som om amtet ønsker en aktiv udvikling på området. Tanker om en friluftsstrategi kunne dog
pege fremad. Arbejdet med den næste regionplan skal meget hurtigt sættes i gang. Peter Nicolaisen mente ikke, at
det vil være muligt at skaffe et tilstrækkeligt datagrundlag hurtigt nok til at indarbejde en friluftsstrategi i den næste
regionplan.

Focusområder (indsatsområder) er et nyt element i regionplanen. Der er udpeget fem focusområder for bedst muligt
at udnytte synergieffekt. I ét af områderne (Løjtland) er stiplanlægning udgangspunktet, mens det i de fire andre
focusområder er et andet udgangspunkt, der skal drive planlægningen – samtidig med at der som en integreret del af
planen kan etableres stier.
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I den aktuelle regionplan er der ikke nævnt rideruter. I forbindelse med regionplanhøringen kom der  ret detaljerede
forslag til rideruter. Amtet vil sandsynligvis henvise de konkrete forslag til rideruter til en evt. kommende
friluftsstrategi.

3. Særlige stiplaner eller andet relevant på tryk.
Amtet har udarbejdet et (udateret) notat ”Natur, miljø og friluftsliv i Sønderjylland. Lokaliteter med behov for
forbedringer”. Heri nævnes en lang række lokale projekter. Desuden fx er det højt prioriteret at genskabe
rundtursmuligheder på Hærvejsvandreruten, plantning af frugttræer og bærbuske langs cykel- og vandreruter,
gennførelse af en trinvis udbygning af det regionale vandrerutenet, etablering af opholdsarealer og primitive
overnatningspladser langs vandre- og cykelruter mv.

4. Cykelkort, vandrekort mv.
Amtet udgiver et omfattende cykelrutekort ”Sønderjylland på cykel” (pris 50 kr.). Amtet spurgte sidste år både
danske og udenlandske cyklister, hvad de mener om cykelrutekortet. Det har bl.a. betydet, at kortet nu er udvidet
med angivelse af dagligvarebutikker uden for større byer, cykelsmede, badestrande og endnu flere typer af
overnatningssteder. Også forslag fra cyklisterne til justering af ruterne er taget med. Sidste sommer havde amtet også
32 testhold til at gennemcykle de nationale og regionale cykelruter, og det omfattende materiale fra testcyklisternes
rapporter bliver brugt til at lave en plan for de kommende års forbedringer af cykelrutenettet. Desuden udgiver
Amtet og andre interessenter et meget omfattende brochuremateriale (udleveret oversigtskort, udskrift 19 april
2002) viser hvilke informationsfoldere syv organisationer har udgivet. Udskriften viser også alle stier mv.

5. Hvordan formidles ruterne i øvrigt (f.eks. stiindvielsesarrangementer, internet)
Amtet foretager naturligvis ruteindvielser. Naturvejledere formidler tildels ruterne. Hjemmesiden bliver bedre og
bedre (se www.sja.amt). Der vil senere kunne lægges rettelser til cykelrutekort mv. ind på hjemmesiden.

Den tyske del af fx Hærvejen (Ochsenweg) tilpasses formidlingsmæssigt lidt til den danske, fx bruges lignende
overnatningssymboler. Der har i Tyskland været problemer med at håndtere overnatningspladser i forbindelse med
kommercielle bøger – en interessekonflikt, der dog er løst i Bielefelder Ochsenweg Radwanderkarte. Det tyske kort
standser ved grænsen.

6. Kortlægning af eksisterende ruter, incl. længder:
Cykelruter i alt 650 km. 375 km nationale og 275 km regionale. Derudover 1100 km lokale (afmærkede) der er
med på cykelrutekortet.

Vandreruter 361 km, hvoraf 315 km er afmærket.

Der er ikke opgivet længder for rideruter, men disse har ikke noget væsentligt omfang, der gør sig gældende på
regionalt niveau.

7. Kvalitetskrav til ruter og anlæg, herunder evt. forskellige opfattelser mellem afdelinger i amtet.
Man lagde sig fra starten fast på, at der højst måtte være 1500 køretøjer på en vej der skulle bruges som cykelrute.
Hvis biltrafikken var større skulle der etableres cykelfacilitet. Grus er ok på cykelruter, men strækninger med grus
må ikke være for lange. Der er ikke specificeret breddekrav.

I 1996 blev alle amtets cykelruter cyklet igennem i begge retninger. Det gav et godt vurderingsgrundlag for ønsker,
behov og ideer. Eksempelvis var der en idé om at man skulle kunne få en anhænger igennem. Evalueringen betød, at
der blev etableret nogle rastepladser. Der blev også foretaget 25 ruteændringer og sat 500 nye skilte op. Der er
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tilsyneladende foretaget en ny vurdering af nettet i 2001 (se overfor punkt 4).

Philip Rasmussens tegnestue har udarbejdet et notat til amtet om at løfte cykelrute 8. Vistnok for flere amter. Amtet
fulgte ikke op på rapporten. For cykelrute 4.9 er Philip Rasmussen blevet bedt om at foreslå en anden ruteføring.
Amtet har fået rapporten, men har ikke brugt den.

Palle Grønlund mener det lokale cykelrutenet måske er for fintmasket og ujævnt fordelt.

8. Brug af rutenumre/-navne/logoer.
Ikke oplyst.

9. Vejvisning
Amtet følger stort set vejreglerne. På de nationale ruter bruges 20 cm brede skilte, svarende til de regionale. Palle
Grønlund mener det fungerer virkelig godt. Det er også relativt billigt.

Vigtigt, at der ikke kun er pile på de skilte, der viser til højre eller til venstre, men også på dem der peger lige ud
(ellers kommer folk let i tvivl). Pile er modificeret efter normal skiltepraksis (kortere pile når de viser lige frem end
når de viser til en af siderne). Vejreglerne mangler efter amtets mening et par symbolmuligheder, eksempelvis en der
viser, at ruten skifter side i forhold til en vej. Der mangler også symbol for rundkørsel (den har de selv designet).

10. Servicefaciliteter så som teltpladser/infoterier/cykelfærger
Der er i forbindelse med stiforløbene flere steder etableret teltpladser og andre opholdsarealer. Der er fornylig
etableret overdækkede borde/bænke et par steder. Der er opsat 240 informationstavler/kortborde, som fortæller
om oplevelsesmuligheder og adgangsforhold i naturområder og ved fortidsminder m.m.

11. Planer for nye ruter inden for de næste 4 år
Der er ingen aktuelle planer på cykelruteområdet. Der er tanker om at binde nogle vandreruter sammen.

Der er ingen planer om at etablere rideruter, selvom Sønderjyllands Amt har en del ridetradition, fx i forbindelse med
ringridning. Amtets gode muligheder for ridning kunne udvikles og  kunne også have interesse for tyske turister.

12. Økonomi: Hvor meget er på budgettet i 2002 til ruter og stier? (anlæg/vedligeholdelse)
(Beløbene relaterer til 2001, ikke 2002)
150.000 kr. til vedligeholdelse af vandreruter.
55.000 kr. til vedligeholdelse af cykelruter.
210.000 kr. til vedligeholdelse af rastepladser.
20.000 kr. til forbedring af kortborde.
75.000 kr. til forbedring af alle typer rekreative ruter.

13. Sammenhæng med europæiske ruter
North sea route (europæisk cykelrute nr. 12) forløber på Vestkystruten (national rute nr. 1), mens El Camino de
Santiago (3) forløber på Østkystruten (3). Baltic Sea route.
Den europæiske vandrerute forløber ad Hærvejsruten.

14. Visioner og ideer for fremtiden, herunder ideer til hvordan man bedst fremmer sammehængende
ruternet og bedst udnytter investeringerne.

Northtrail (en slags ”vestlig Hærvejsrute”) er en ny grænseoverskridende markedsføringsidé. Der forsøges
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skaffet Interreg. midler fra EU. Kan hægtes op på Vadehavet og kulturhistorie.

Vestkystruten, der er flyttet lidt ind fra kysten pgra stormflodsskader, kunne indgå i en slags ”ringforbindelse” med
Northrail eller alternativ parallelforbindelse, der kunne vælges efter forholdene.

På Østkysten kunne man arbejde mere med vandreruter. Hærvejen får ikke megen opmærksomhed for tiden.

Palle Grønlund ser gerne bedre oversigtstavler og plakater til ophængning i turistinformationer og på stationer mv.
som reklamer for cykelruterne, som han tror kendes af for få mennesker.

Amterne kunne måske gå ind og markedsføre noget vandrerelevant information.

I forbindelse med jordfordelingprojekter (Sønderjyllands Amt har et jordfordelingskontor) kunne nye skel lægges
med 3 meters afstand, så der bliver plads relevante ruter af forskellig art.

15. Andre bemærkninger og forslag til vores arbejde.
Der kunne være et behov for erfaringsudveksling amterne imellem. Det ville også være rart at vide, om der arbejdes
frem mod landsdækkende vandrerute- og riderutenet.

Adgangsudvalget har skrevet ud til alle amter. Amtsrådsforeningens Planlægningsudvalg kunne spørges, om det på
grundlag af amternes besvarelser vil anbefale amterne at arbejde med bedre adgangsforhold med udgangspunkt i
Adgangsudvalgets enige anbefalinger. For at fremme sagen i de enkelte amter skal der helst være opbakning fra
Amtsrådsforeningen.

Det kunne være en god øvelse, med udgangspunkt i de tre brugergrupper, at undersøge hvilke af Adgangsudvalgets
forslag, der er brug for, for at kunne gennemføre anlæg for den pågældende brugergruppe. Dette er nok mest
relevant for vandre- og rideruter.

Amterne skal ifølge Planloven sikre sammenhængende rekreative net. Der er en række juridiske redskaber til
rådighed. Sønderjyllands Amtsråd har tilkendegivet, at der vil være opbakning til ekspropriationer i enkelte tilfælde,
hvor kun én eller to grundejere står i vejen for, at en større plan kan gennemføres.

I 1992 fik Palle Grønlund gennemført vandremulighed langs Hærvejen. Først arbejdede han for en principiel enighed
med landboorganisationer og kommuner om hvad de gerne ville vise frem til vandreturister (cykelruten fandtes
allerede). Dermed var de lokale med til at fastlægge en række spændende knudepunkter, fx broer, der også kunne
være fælles for vandrere og cyklister. Selve ruteforløbene mellem de attraktive punkter blev aftalt efter
køkkenbordsmodellen. Det hele blev lavet på et år, uden borgermøder. Amtet overvejer nu, hvordan man kommer
videre med Hærvejen. Der er imidlertid ingen planer om at lave en ridemulighed i forbindelse med Hærvejen.
Sønderjyllands Amt mener ikke det har nogen særlig forpligtigelse i forhold til andre amter mht. udviklingen af
Hærvejsruten.

TILFØJELSE VEDRØRENDE RST’s SYNSPUNKTER (indsamlet ved telefoninterview med Michael Hansen,
Region Sydøst- og Sønderjyllands Turismeudviklingsselskab). Tlf. 73312020, fax 73312021. E-mail tms@sej.dk.
WWW.sej.dk.

Michael Hansen fortalte i telefonen kort om 3-4 ideer på ruteområdet, bl.a. en rute langs grænsen, hvor man nogle
gange bevægede sig ind i Tyskland, andre gange ind i Danmark, afhængig af hvor seværdighederne ligger. Michael
Hansen mente ikke det ville fremme sagen at få forslagene ind i regionplanen.
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Revideret 15-10-02.  Enkelte rettelser 27-12-02. Palle Grønlund har ikke, trods gentagne rykkere
kommenteret interviewet.
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Århus Amt
Møde i Driftsafdelingen, Veje og Trafik 2-5-02.
Deltagere: Gert Olsen (afdelingsleder, Driftsafdelingen). Poul Henning Jensen (Natur og Miljø) og  Torben Herborg
(projektkoordinator Turisme, Erhvervsafdelingen). Fra Idéværkstedet De Frie Fugle Niels Jensen.

Gert Olsen:. Tlf. 89446893, e-mail: go@ag.aaa.dk, Poul Henning Jensen: Tlf. 89446982, e-mail: phj@ag.aaa.dk,
Torben Herborg: Tlf. 89446927, e-mail: toh@ag.aaa.dk

1. Fordeling af arbejdet med ruter internt i amtet, og samarbejde med andre, f.eks. turistgrupper.
Cykelrutenettet varetages af Veje og Trafik. Det regionale cykelrutenet blev oprettet i 1984 i et samarbejde internt
i kommenen, men blev sat på skinner af vejafdelingen. Fra starten ønskede man at undgå at cykelruterne skulle
forløbe ad store veje eller på stier langs store veje og der blev indført et kriterie om at der højst måtte være en
årsdøgntrafik på 1000 biler på de veje, der skulle indgå i cykelrutenettet. På den anden side har man accepteret
ruteforløb på stier langs veje, hvor der oplagt ellers ville blive tale om at cykle meget store omveje, fx til færger.

Mogens Brøchner Nielsen har været en hovedkraft i opbygningen af cykelrutenettet. Hans store kulturhistoriske
interesse har haft ret stor indflydelse på de valgte ruteforløb og har været med til at gøre ruterne attraktive.

Der er sket visse justeringer siden ’84, og også gået på kompromis med antallet af biler på de veje der indgår i
cykelrutenettet. Det lykkedes stort set at få lagt Margueriteruten på andre (for bilister) næsten lige så attraktive
forløb som de eksisterende cykelruter. 2-3 aktive lokalafdelinger af Cyklistforbundet (og især en enkelt person i
Silkeborg) har medvirket til, at der er tilføjet enkelte nye skiltede ruter til de regionale cykelruter, fx Randers-
Silkeborg og sti langs Gudenåen. Det regionale cykelrutenet anses stort set for at være færdigt. Nettet er på 1200
km. I fremtiden vil nye kommunale stier måske kunne medføre justerede forløb og omskiltning af enkelte ruter.

Ifølge Torben Herborg, har cykelruterne stor interesse for turismen i amtet. Rutenettet har et godt forløb, fx i forhold
til indkøbsmuligheder og oplevelser. Nettet har en udmærket standard for turister. Han kunne ønske sig en mere
præcis skiltning i byer, specielt fra banegårde og lignende. Cykelruter skal så vidt muligt være asfalterede. Der er et
godt samarbejde med Vejafdelingen og også med skovdistrikterne, der begge er gode til at få repareret
belægningerne. Bomme har været et problem. Amtsvejvæsenet har efterhånden fået fjernet en del bomme (som gør
det umuligt for turister med anhænger at komme igennem) og efter aftale med politiet fået dem erstattet med en
stolpe i midten, der gør stitrafikanterne opmærksom på, at her skal man være opmærksom. Set fra et turistsynspunkt
ville det være godt at få etableret en cykelrute rundt om Randers Fjord. Turister kan godt lide at forholde sig til
noget vand.

Ifølge Herborg er det svært at få hoteller og kroer til at interessere sig for at være cykelvenlige, de har ikke fået øje
på markedet. – Det går bedre i udlandet, så de danske hoteller må tage sig sammen for ikke at blive overhalet
indenom. 

Der blev etableret enkelte vandreruter i Århus Amt i 80’erne og 90’erne. Et omfattende vandrerutenet, som det
der vises i den nye regionplan, er imidlertid noget nyt. Jørgen Bang fostrede de oprindelige ideer til vandrerutenettet
og Poul Henning Jensen har arbejdet videre. Næste fase er at omsætte det principielle net i regionplanen til en
detaljeret plan for vandreruterne.

Torben Herborg synes ikke E1 er helt tilfredsstillende (også sammenholdt med den højere standard ude i Europa),
idet der er for meget asfalt på E1’s forløb i amtet..

Der er aktuelle planer om 3 vandreruter, en ved Ry, Grenå-Århus (i samarbejde med Dansk Vandrelaug) og en del
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af et internationalt stiprojekt ”North Trail” (med EU-støtte).  

Turistmæssigt er vandreruter ikke af et særligt stort volumen og Herborg regner ikke med stigende interesse. Vil dog
gerne have nogle flere skiltede vandreruter.

Rideruter er ifølge Herborg ret uinteressant fra et turismesynspunkt, mens Poul Henning Jensen mener faciliteter for
ridning har en vis interesse set fra et rekreativt synspunkt. Et problem er, at det er meget dyrt at vedligeholde et
riderutenet. Veje og Trafik er træt af rytterne på de dele af cykerutenettet, hvor der ikke er fast belægning.

Færdigpakkede ture, hvori indgår cykling, vandring og ridning (og måske også kano- eller kajakroning) et
interessant produkt for seniorer, der er villige til at betale for komfort, såsom gode hoteller, god mad og
bagagetransport. Forsøgsvis etableres 3 kyststationer på sydkysten af Djursland. Vandrerute og kajakovernatning
knyttes dermed sammen. Men primitiv overnatning er generelt uinteressant set fra et turismesynspunkt.

Jylland på tværs er et forsøg på at binde 3 økomuseer sammen. Stierne findes, så det handler om
markedsføringsting. Man vil kunne gå lidt, cykle lidt og ride lidt og se museerne undervejs. Standarden skal være
høj.

Herborg sagde afslutningsvis, at det er vigtigt, at der er et samspil mellem turisme og friluftsliv, der skal nyde godt af
hindanden og de faciliteter, der etableres.

2. Omtale i Regionplanen af cykel- vandre- og riderutenet.
I regionplanen er vist et cykelrutenet, men ikke cykelstier langs veje. Der er ikke aktuelle planer om at bygge flere
cykelstier langs veje. Vandrerutenettet i regionplanen, har principiel karakter. Det er en målsætning i regionplanen af
etablere et sammenhængende net af vandrestier.

Det er ikke meningen, at vandrerutenettet også skal kunne bruges af cyklister, selvom man kunne få det indtryk, når
man læser regionplanen. Det forekommer uafklaret hvordan cykelrute- og vandreruteplanen forholder sig til
hinanden, fx hvor der er sammenfald mellem de to net.

3. Særlige stiplaner eller andet relevant på tryk.
Der findes ingen aktuelle planer ud over dem, der fremgår af regionplanen.

4. Cykelkort, vandrekort mv.
Amtet har udsendt Cyklist-Turistkort i plasticomslag, som indeholder hæfte med rutebeskrivelser og 3 kort. Der
findes en dansk, tysk, engelsk og hollandsk udgave. Kortene opdateres hvert tredje år. Kortene viser også enkelte
vandreruter med grønt. Det friluftskort, der annonceres i regionplanen skal udkomme indenfor fem år. Dette kort vil
være et helt nyt produkt for amtet.

Cykelkortet ligger elektronisk, så det er nemt at revidere. Herborg vil gerne have stigninger vist på cykelruterne (det
var Cyklistforbundet, der oprindeligt fik højdekurver med, det havde amtet ikke tænkt på), så folk kan se at de
kommer ud for nogle bakker. Det man husker fra sin cykelferie er de bakker man måtte trække op af. Århus Amt er
et af de få steder i landet, hvor der er attraktive bakker. Bakker og vand er spændende. Bakker sælger!

5. Hvordan formidles ruterne i øvrigt
Den seneste stiindvielse var Mariager Fjord sammen med Nordjyllands Amt. To grupper mødtes og borgmestre i hver
ny kommune kom med på tandemen. Et meget stort arrangement, inspireret af traditionen for stiindvielser i Nordjyllands
Amt.
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Det næstsidste indvielsesarrangement var i 1993 på Mols, hvor det nationale cykelrutenet blev indviet.

Gert Olsen mente det ville blive tungt at lægge cykelruterne ud på internettet, men fik den idé, at det kunne være et
GIS-tema.

6. Kortlægning af eksisterende ruter, incl. længder:
1000 km regionale og 250 km nationale cykelruter
300 km vandreruter. Vel en 6-700 km når det er færdigt.
Af rideruter findes Hestekastanjeruten (privat initiativ), ca. 225 km.

7. Kvalitetskrav/kriterier til ruter og anlæg, herunder evt. forskellige opfattelser mellem afdelinger i
amtet.

På cykelruter skal der være asfalt eller meget høj kvalitet grus (fx stenmel). Skovvæsenet er gode til at reparere
deres stabilgrus (de vil ikke have asfalt i skoven). Banestien Silkeborg-Langå blev i øvrigt asfalteret for Natur- og
miljømidler (med hjælp fra Vejdirektoratets puljemidler).

Stier på Samsø lavet med EU-turismestøtte (ca. 8 km, hvoraf en fjerdedel blev finansieret af EU).

Der er fælles opfattelse af ønskelig standard på cykelrutenettet mellem Natur og Miljø og Veje og Trafik. Brøchner
var selv ivrig cyklist og vidste, at stiernes tekniske standard skulle være høj for at folk ville bruge ruterne.

8. Brug af rutenumre/-navne/logoer.
Der bruges encifrede og tocifrede numre, ingen trecifrede. Der er enkelte navngivne ruter, men det er ikke noget
man arbejder aktivt med.

9. Vejvisning
Vejreglerne kendes selvfølgelig, men mange ruter er skiltet før der kom vejregler. Skiltene vil først blive skiftet, når
de alligevel trænger til udskiftning.

10. Servicefaciliteter
Primitiv overnatning vist på amtets Cyklist-Turistkort.

Der er to færger som er interessante for cykelruterne, begge over Randers Fjord. Den ene (Mollerup) har været
lukket i et par år, men ”en gal mand” har åbnet den igen. Mens den var lukket var skiltene overdækkede.

11. Planer for nye ruter inden for de næste 4 år
Der er ikke aktuelle planer om flere cykelruter. Motorvejsbyggeri vil kunne medføre justeringer, hvis kun
kommunerne og ikke amtet bliver spurgt (det har der tidligere været eksempler på).

Der planlægges 3 vandreruter indenfor de næste 4-5 år.

Der er ingen planer om rideruter.

12. Økonomi 2002
Veje og Trafik har ikke noget anlægsbudget til ruter, mens penge til skilte tages af driftsmidler til skiltning. Hvor skilte
står på kommuneveje betaler amtet skiltene og kommunerne står for at sætte dem op (men det sker meget sjældent).
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Vandreruter:
Århus-Ry. Friluftsrådet betaler for særlig korttidsansat.
E.1. Århus-Grenå. Amtets naturformidlingsmidler skal dække. Der søges dog noget extern støtte, EU-midler plus
selvfinansiering. På amtets budget står ca. ½ mio. + 2 mandemåneder til planlægningen.

13. Sammenhæng med europæiske ruter
Hærvejsruten har sammenhæng med europæisk rute.
Vejafdelingen har ikke styr på de nationale og især ikke de europæiske ruter.

14. Visioner og ideer for fremtiden, herunder ideer til hvordan man bedst fremmer sammehængende
ruternet og bedst udnytter investeringerne.

Ingen ideer.

15. Andre bemærkninger og forslag til vores arbejde.
Amtet har ikke infotavler ved kryds, men vil gerne gøre noget ved det.

Niels Jensen 6-5-02. Amtet anser referatet for ok. Enkelte rettelser af redaktionel karakter NJ 27-12-02.
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Vejle Amt
Vejle Amt, Damhaven 12 , 7100 Vejle. Tlf.  75 83 53 33. Fax :   75 83 16 75    www.vejleamt.dk

Tilstede: Jonna Hansen og Rita Frost, Friluftsgruppen, Hans Jørgen Hvideland (nyanlæg og teltpladser), Michael Laursen
(drift af friluftsanlæg), Rasmus Holst Sørensen. Jens Erik Larsen, De Frie Fugle.

Vejle Amt Møde 19-3-2002.

Jonna Hansen Friluftsgruppen Jha@vejleamt.dk Cykelrutekort og
foldere

Tlf.3572

Rita Frost Friluftsgruppen Rf@vejleamt.dk Skilte og
vedligeholdelse

5210

Hans Jørgen
Hvideland

Friluftsgruppen Hjh@vejleamt.dk Nyanlæg, teltplad-
ser og kanosejlads

5207

Michael Laursen Friluftsgruppen Mla@vejleamt.dk Drift af friluftsanlæg 5116
Rasmus Holst
Sørensen

Regionplan Rso@vejleamt.dk 3550

1. Grunddata
Amtet består af 16 kommuner og dækker et areal på 2.997 km2 med en befolkning på 350.000 indb.

1. Fordeling af arbejdet internt i amtet, og samarbejde med andre f.eks. turistgrupper.
Der arbejdes i projektgrupper i stedet for i afdelinger, ligesom i Ringkøbing Amt. Friluftsgruppen bestående af
ovennævnte personer koordinerer således indsatsen på dette område. I amtets vejkontor laver man trafikstier. Disse er
med på cykelkortet og i få tilfælde del af regionale ruter. Der har været arbejdet tæt sammen med skovdistrikterne i
forbindelse med reetablering af Naturstien Silkeborg – Horsens og andre projekter. Der henvises til Anders Søsted fra
Silkeborg Statsskovdistrikt. Der er ikke så meget samarbejde med de regionale turistgrupper, men kontakt i forbindelse
med Østersøruten m.v.

2. Omtale i Regionplan af cykel-, vandre- og riderutenet.
De nationale cykelruter og regionale rekreative stinet er omtalt. Det er bl.a. regionplanens opgave at beskytte det
eksisterende regionale cykelrutenet. I kapitlet om Friluftsliv bruges begrebet ”rekreative ruter”. I transportkapitlet er der
en side om cykeltrafik – det er amtets mål at fremme cykeltrafikken, især omkring de større byer ved anlæg af stier.

3. Særlige stiplaner eller andet relevant planlægningsmateriale på tryk.
Der er ikke lavet særskilte stiplaner siden 80´erne.

4. Cykelkort, vandrekort m.v. i nyeste udgaver.
”Cykelruter i Vejle Amt”  er udgivet i 1999 og koster 50 kr. Det er et udmærket 1:100.000 kort, hvor signaturerne er
tydelige og ruterne samtidig er transparante, så man kan se hvilke veje/stier der er nedenunder. På bagsiden er hver af
ruterne kort beskrevet til inspiration. Findes på dansk, tysk og engelsk.

Herudover er udgivet flere inspirerende gratis foldere:
Naturstien Horsens – Silkeborg (SNS vandreture i Statsskovene nr. 26). Kort 1:100.000. (Folderen har et forkert
symbol for teltpladser).
Vandreruten Vejle – Bække og cykelruten Bindeballestien i Vejle Ådal. Kort 1:50.000.
Troldhedebanestien. Kort 1: 25.000.
Mossø. Kort ca. 1:35.000. Flere forslag til vandreture.
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Nørrestrand. Kort ca. 1:20.000.
Endelave – en ø i Kattegat. Kort ca. 1: 18.000.
Hjarnø – en ø i Horsens Fjord. Kort 1: 10.000.
Rørbæk Sø. Kort 1:25.000. Med afmærkede vandreruter.
Rands Fjord. Kort 1:25.000. Med afmærkede vandreruter.
Fårup Sø – Jelling Skov – Rugballe Mose. Kort 1:25.000. Med afmærkede vandreruter
Sondrup – Åkær – Uldrup Bakker – Brigsted. Sammen med Århus Amt. Kort ca. 1:25.000.
Tørskin – Vejle og Egtved Ådale.Kort 1:25.000. Med afmærkede vandreruter.
Daugårdstrand, Ulbækhus og Tirsbæk. Kort 1:25.000. Med afmærkede vandreruter.
Ravningbroen. Sammen med SNS. Ikke detailkort.
Bindeballe Station. Gl. korttegning med Vandelbanens forløb.

5. Hvordan formidles ruterne i øvrigt? (Stiindvielsesarr. www...).
I forbindelse med etablering af Hærvejsruten blev der lavet meget PR. Og i en årrække (10 år) fortsatte man med
Hærvejsstafetten, der er et en-dags arrangement, hvor man cykler fra syd og fra nord og mødes til fest om aftenen. Nu
er dette overtaget af turismen. Der blev holdt stiindvielse i samarbejde med SNS af Naturstien Silkeborg – Horsens i
1999. Og der planlægges en indvielse af Funder – Brande stien i år.
Cykelkortet er omtalt på www.vejleamt.dk  endvidere findes de omtalte foldere her. Det overvejes om hele cykelkortet
skulle lægges ind som PDF-filer.

6. Kortlægning af eksisterende ruter incl. længder:
- nationale cykelruter    320 km. Regionale ruter: 466   km. Lokale ruter: 0  km. (Nørre Snede og Give har dog skiltet
lokale ruter – dette var amtet dog ikke nærmere  bekendt med).
- vandreruter: Hærvejsvandreruten  x km.  ”Fra kyst til kyst”: Bindeballestien + forbindelse til Hærvejen og via denne
til Bække, hvorfra man kan følge Holme Å Stien m.v. til Vesterhavet (se Ribe Amt). Der er en del mindre vandreruter
– se under foldere.
- rideruter: Naturstien Silkeborg – Horsens 60 km. Funder – Brande 33 km. Den hidtidige strækning mellem Funder
og Ejstrupholm er vist 20-25 km – det ses i folderen ”Den skæve Bane” – og hertil kan nu lægges 8 km vest for
Ejstrupholm, men de sidste km til Brande er på kommunevej.

7. Kvalitetskrav til ruter og anlæg, herunder evt. forskellige opfattelser mellem afdelinger i amtet?
Renoveringen af Naturstien Silkeborg – Horsens med god asfalt til cyklister og ridesti i grus langs med er vel udtryk for
en slags konklusion efter kritik fra såvel ridende som cyklister af den eksisterende grussti.

På Funder – Brande stien er der asfalt fra Funder til Christianshede (ca. 8 km). Resten er ikke asfalt, men man regner
med at den 3-5 m brede sti med stenmelbelægning til cyklister og jordunderlag til ridende kan bruges uden problemer
af ridende i den ene side og cyklister i den anden.

8. Brug af rutenumre/navne/logoer.
Der bruges såvel numre som navne på de nationale og regionale cykelruteskilte. Navnet sættes som regel på en
undertavle. Der bruges konsekvent rutetavler – ikke pilvejvisere.

9. Vejvisning.
Man var ikke helt klar over, at der var kommet nye vejregler om vejvisning (2000) – ”den lå nok ovre i vejafdelingen”!
– men har efterfølgende bestilt 3 eksemplarer. (I den forbindelse blev det i øvrigt konstateret, at Vejdirektoratets
kundeservice på dette område er meget ringe). Skiltene på Hærvejsruten er nu så nedslidte (opsat i 89), at de skal skiftes
ud – og det vil så ske efter de nye vejregler.
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På Brande – Funder stien benyttes SNS grønne piktogrammer med hest for rideruten, samt som noget nyt regional
skiltning gennem 3 amter med rute nr. 23.

Der findes informationstavler og udstillinger forskellige steder, bl.a. Bindeballe og Ravning.

10. Servicefaciliteter så som teltpladser, infoterier, cykelfærger.
Amtet er gået aktivt ind i etablering af teltpladser, både i samarbejde med SNS (eks. Vrads Station – det er Århus Amt
– nævn hellere Lundum på samme sti) og i eget regi (eks.Vrads Mølle – det er også Århus – nævn i stedet Brejning på
rute 5) og i samarbejde med private (eks. Kiddegård på Hærvejen – i alt 3 pladser på Hærvejen). Endvidere servicerer
amtet ”kanopladserne” på Gudenåen – 2 pladser (der er faktisk 3).

Det er amtets holdning at støttepunkter af forskellige slags er vigtige for friluftslivet.

11. Planer for nye ruter indenfor de næste 4 år
Cykelrutenettet er udbygget. Der er brug for nye målsætninger!

Rasmus: der skal etableres en vandrerute langs Roden Å syd for Hedensted. Her er der nogle langdysser, som kan indgå
i formidling af kultur i naturen. Der er tale om en lokal sti, men den kan blive en del af et længere forløb på sigt med
forbindelse til Daugård Strand ved fredet område.
Der er planer om vandrerute ad Trækstien langs Gudenåen helt op til – ikke Nilens – men Gudenåens kilder.

Amtet har ikke nogen målsætning om at arbejde med rideruter – det er et stort ”hestearbejde” med lodsejere. Med
hensyn til Hærvejsruten, har der været flere henvendelser fra folk, der gerne ville ride på vandreruten, men Århus Amt
har lovet lodsejerne at dette ikke sker. Der har også været ønsker om at ride på Bindeballestien, men de er blevet afvist
– det vides dog at nogen af og til gør det alligevel. Der er i øvrigt heller ikke skiltet forbud. Amtet er vidende om at de
ridendes organisationer arbejder med ruteforslag og har bl.a. fået brev fra Gorm Simonsen, Dansk Rideforbund – se
særskilt mødereferat.

12. Økonomi: Hvor meget er på budget i 2002 til ruter og stier anlæg/vedligeholdelse.
Af det samlede driftsbudget på 5.000 mio kr anvendes 84 mio på trafik og 31 mio på miljø, heraf 4,5 mio til
”Fritidsområder ” - dækker bredt, dvs. information og formidling, kulturmiljø, drift af amtsplantager, jordfond, drift af
friluftsanlæg, etablering af våde eng og naturpleje. Til forbedring af det rekreative stinet er der årligt 1,4 mio kr til anlæg.
Til drift af alle typer friluftsanlæg er der 850.000 kr, hvoraf i 2001 kun 18.000 kr blev brugt på stier, men i 2002 er der
regnet med 300.000 kr hertil.
Kilder – ud over mødet: Information om Vejle Amt 2001. Beretning og regnskab.2000. Vejle Amt.

13. Sammenhæng med Europæiske ruter.
Jonna: amtet har deltaget i samarbejdet omkring Østersøcykelruten i begrænset omfang. Der er ikke midler i amtet til
flere investeringer i dette. Det bør være et selvstændigt konsortium indenfor turismen, som videreudvikler denne rute.

14. Visioner og ideer for fremtiden, herunder ideer til, hvordan man bedst fremmer sammenhængende rutenet
og bedst udnytter investeringerne.
De nationale og regionale forbindelser anses for udbyggede stort set. Fremover vil man satse mere på enkelte
forbedringer af de regionale ruter samt hjælp til lokale grupper, der vil lave lokale stier. Amtets rolle kunne så være at
lave ”værktøjer” til folk hertil (gode råd og penge m.v.).

I fællesskab fik vi den idé at amtet kunne udgive ”Usynlige stier i Vejle Amt” som folder eller på hjemmesiden. Ideen
var at inspirere til at gå på opdagelse gennem landskabet uden for de eksisterende afmærkede ruter.
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15. Andre bemærkninger og forslag til vores arbejde.
Jens Erik Larsen
10. april 2002 + efterfølgende mindre rettelser fra amtet.
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Fyns Amt
Resumé (udkast) af møde 26. Februar 2002 med Fyns Amt og Fyntour.
Fyns Amt, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ. Tlf. 65 56 18 13.

Tilstede:
Birgit Bjerre Laursen og Poul Damgaard, Natur- og Vandmiljøafd. E-mails: bbl@anv.fyns-amt.dk  og
pd@anv.fyns-amt.dk    Anders Sørensen, Fyntour (66 13 13 37)  anders@fyntour.dk

Endvidere snak med Christian Tønnesen, Naturafd. Og Karl-Erik Christiansen, vejkontoret.

0. Fyns Amt i tal (2001): 471.974 indb.  Fordelt på 33 kommuner. Trafik- og Miljø står for 3,8 % af amtets
udgifter (knapt 300 mio kr).

1. Fordeling af arbejdet internt i amtet, og samarbejde med andre f.eks. turistgrupper.
Alt arbejdet med de regionale og nationale cykelruter incl. skiltning samt udarbejdelse af cykelkort foregår i Natur-
og vandmiljøafdelingen – cykelkortet i samarbejde med Fyntour. Vejkontoret tager sig af trafikstier langs veje. Der
har ikke været arbejdet meget med vandre- og rideruter, men i forbindelse med projekt i Det sydfynske Øhav vil
man prøve at løfte vandreturismen op.

2. Omtale i Regionplan af cykel-, vandre- og riderutenet.
Regionplanen har tilsyneladende glemt cykelstier og cykelrutenettet under gennemgang af trafik og transport i kap. 5.
Under omtale af trafiksikkerhed, nævnes cyklister dog. 
I afsnittet om ferie og fritid nævnes, at amtet har etableret et regionalt cykelrutenet, og samarbejdet ”Cykelnetværk
Fyn” omtales.
Friluftsrådets ønsker om udbygning af stinettet og flere teltpladser nævnes videre fremme. Vandre- og rideruter
omtales slet ikke.
Birgit og Poul mener, at ridende er en ”særgruppe”, som kommunerne må tage sig af. Anders tilføjede at vandring og
ridning ikke er nogen relevant turistmæssig prioritering.

3. Særlige stiplaner eller andet relevant på tryk
Ikke noget at bemærke.

4. Cykelkort, vandrekort m.v. i nyeste udgaver.
Der var netop kommet nyt cykelrutekort. Kortet var blevet digitaliseret, så det var nemt at lave rettelser. Der var
dog ingen rettelser på kortet, bortset fra at regional cykelrute 43 var taget ud p.gr.a. problemer med lodsejere ved
Odense Fjord. Kortet sælges i praktisk plastetui sammen med turbeskrivelser og serviceoplysninger fra
Fyntour/Cykelnetværket. Pris 75 kr. Det er et af landets bedste cykelkort. Grundkortets signaturer er medtaget og
der er god balance mellem grundkort og temaet.

Fyntour sælger kortbogen ”Østersøruten” (149 kr) – det går bedst med den tyske udgave.
I bogen ”På egen fod – 36 NATUR-udflugter i Fyns Amt” beskrives lokale vandretursmuligheder.
Der er få statsskove på Fyn, så der savnes ”skov-folder-vandreture”. På www.fyns-amt.dk under ”Natur og Miljø”
kan man se en del foldere udgivet af amtet vedr. naturområder.

5. Hvordan formidles ruterne i øvrigt? (Stiindvielsesarr. www...)
Cykelrutekortet med tilhørende turbeskrivelser sælges fra turistbureauer m.v. Fyntour har endvidere på hjemmesiden
www.visitfyn.dk  turbeskrivelser af alle ruter og mulighed for at planlægge overnatninger m.v. Da amtets bog ”Fyns
Natur” har solgt vældig godt i Bilka, overvejes en tilsvarende forhandleraftale med cykelkortet.
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6. Kortlægning af eksisterende ruter incl. længder:
Nationale cykelruter: 163 km. Regionale cykelruter: 944 km.
Der findes ikke længere vandre- og rideruter i amts regi. Vi talte dog om, hvor man kunne vandre og følgende blev
nævnt: Æbelø rundt, Enebær Odde, Nørre Sø rundt, Syltemade, Ristinge på Langeland og flere steder i Faaborg
Kommune. Se også bogen ”På egen fod – 36 NATUR-udflugter i Fyns Amt”.
Odense Kommune har dog ridestier bl.a. langs Langesøstien. Og Dansk Islandshesteforening har fået tilskud til
ridestier i Svanninge Bakker.
Generelt gælder i øvrigt på stier og ruter, at hvis der ikke er skiltet forbud, er ridning tilladt.

7. Kvalitetskrav/kriterier til ruter og anlæg, herunder evt. forskellige opfattelser mellem afdelinger
i amtet?
Amtet havde ingen bemærkninger til dette.
Anders fortalte at man arrangerede rulleskiløb ad cykelruterne, men vidste ikke om det var lovligt.
Cykelruternes stand incl. Skiltning tjekkes årligt af Cyklistforbundet/Cykelnetværket ved Jørgen Bjerring.
Der kunne laves en bedre standardisering af registreringen.

8. Brug af rutenumre/navne/logoer.
Der bruges numre på såvel nationale som regionale cykelruter. Man vil gerne have navnet Østersøruten på skiltene,
men ønsker ikke at få hele ruten som national rute.

9. Vejvisning:
Vejreglen kendes – i hvert fald dens eksistens – men benyttes ikke. Man vil fortsætte med kun at bruge stirute-
tavler, små pile osv. indtil man bliver overbevist om noget andet.
Anders: cykelturister roser skiltningen.

10. Servicefaciliteter så som teltpladser, infoterier, cykelfærger.
Der er skiltet til seværdigheder som ligger under 3 km fra cykelruterne – Poul lovede at sende kopi af det anvendte
skilt.
Man vil gerne lave gode cyklist-rastepladser langs cykelruterne. Egebjerg Kommune har lavet en sådan ved Ballen
med borde, bænke, kort, cykelstativ….
Andre eksisterende rastepladser kunne måske synliggøres mere for cyklister. Fællesudnyttelse for flere trafikant-
grupper en god idé.
Teltpladser ønsker amtet ikke at lave – problemer med markarbejdet ved plads på Ærø (Vodrup) – bedre at private
laver teltpladser.

11. Planer for nye ruter indenfor de næste 4 år
Cykelrutenet er stort set udbygget. Ingen konkrete fremtidsplaner herfor. Vandreruter har man ikke haft ressourcer
til at arbejde med og rideruter er kommunal opgave, mener man. Hvis der planlægges vandreruter bør det ske i tæt
sammenhæng med kollektive transportmuligheder.

12. Økonomi: Hvor meget er på budget i 2002 til ruter og stier
200.000 kr  til cykelrute forbedringer og 200.000 kr til markering og kortproduktion – årligt.

13. Sammenhæng med Europæiske ruter..
Østersøruten er en del af en Europæisk rute. Amtet kendte ikke EuroVelo projektet, men fik foldere.
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14. Visioner og ideer for fremtiden, herunder ideer til, hvordan man bedst fremmer
sammenhængende rutenet og bedst udnytter investeringerne.
Amtets problem er mandskabsmangel og måske politisk vilje til nye satsninger på området. Man ønsker ikke at
arbejde med vandre- og rideruter. Vi talte om ideen med en statslig pulje til cykelruter, men man mente at
problemerne med at tackle lodsejere var større end problemerne med at skaffe midler til anlæg.
Fyntour havde en del visioner indenfor udvikling af cykelturismen. Man var allerede i gang med
bagagetransportsystem, men savnede en fleksibel ordning med cykelmedtagning i busser eller telebussystem.

15. Andre bemærkninger og forslag til vores arbejde.
Christian Tønnesen fortalte om et nyt spændende projekt på Sydfynske øer, hvor man med EU-tilskud (Mål 2
midler til ”Naturturisme i Det Sydfynske Øhav”) forventede at kunne gøre noget for vandrefolk og –turister. Der er
bl.a. skitseret en sti langs kysten Taasinge rundt (Fyns Amts Avis 13-2-2002).

Jens Erik Larsen
14. marts 2002 og 8. April med rettelser fra amtet.
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Vestsjællands Amt
Vestsjællands Amt, Amtsgården, Alleen 15, 4180 Sorø. Tlf. 57 87 25 33. Fax : 57 87 20 25
Møde 20-3-2002.

Jan Krause
Pedersen

Natur & Miljø
57 87 29 23

Jkp@vestamt.dk

Morten Holme Natur & Miljø
57 87 25 33

Mho@vestamt.dk

Pia Brix Olsen Vejkontoret,
Fælledvej 1, 4200
Slagelse
58 58 02 45

196pbo@vestamt.d
k

Karen Adrian,
turistchef Ringsted,
repr. Turist Partner
Sjælland A/S.

Kad@met-2000.dk

1. Fordeling af arbejdet internt i amtet, og samarbejde med andre f.eks. turistgrupper.
Vejkontoret tager sig af stier langs veje og de nationale cykelruter.
Natur & Miljø tager sig af regionale cykelruter og vandrestier og evt. ridestier.
Turist Partner Sjælland laver cykelrutekortet (i samarbejde med ovennævnte og Plan & Byg (Henning Fischer) og
markedsfører ruterne.

Det har knebet med at få koordineret tingene – især cykelrutekortet – se nedenstående. Ligeledes er områder som
revision af CykelGuide tit et problem, fordi materialet ikke tilsendes både vejkontor og Natur & Miljø m.v.

2. Omtale i Regionplan af cykel-, vandre- og riderutenet.
Regionplanen var ikke trykt endnu. Den indeholder en principskitse for ”Regionale rekreative stier”, opdelt i 3 kategorier:
eksisterende, planlagte og under drøftelse med lodsejere. Det nævnes endvidere at færdiggørelse af Isefjordstien har
første prioritet og dernæst Trelleborgstien mellem Korsør og Skjoldenæsholm.

Så vidt vides er ridestier ikke omtalt i regionplanen.

3. Særlige stiplaner eller andet relevant planlægningsmateriale på tryk.
Vejkontoret arbejder med trafiksikkerhed. Der var i år 2000 583 personskader på de 161 km statsveje, 654 km
amtsveje og 4070 km kommuneveje. (Trafikuheld 1988-2000. Vestsjællands Amt febr. 2002).

Natur & Miljø iværksatte en kampagne overfor kommunerne m.h.p. at få kommunerne til at foreslå stier og få
eksisterende stier optaget i deres kommunale stifortegnelser for hermed at sikre stierne juridisk i fremtiden. Sammen med
Ringsted Kommune blev der i den forbindelse udarbejdet en stiplan. (Arbejdsnotat: Forslag til stiplan for landområdet
i Ringsted Kommune”).

4. Cykelkort, vandrekort m.v. i nyeste udgaver.
Turist Partner Sjælland havde sidste år genoptrykt cykelkortet fra 99 uden at rette ruterne, men alligevel skrevet 2001
på kortet. Da de nationale cykelruter er lagt helt om, er dette ikke mindre end skandaløst ifølge Pia Brix. Desuden havde
man hverken informeret Vejkontoret eller Natur & Miljø! Karen Adrian havde det som turistchef også dårligt med at
stå og sælge et kort, som var så misvisende. Det viste sig at et rettelsesblad fra år 2000 også var glemt og aldrig lagt i.
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Under mødet ringede Karen Adrian over til Turistpartner Sjælland og fik oplyst at man nu satsede på at udgive nyt kort
til efteråret. Det blev derfor besluttet på mødet at man skulle nedsætte en koordinationsgruppe, som sikrede at alle
oplysninger blev koordineret.

Jens Erik foreslog også at man kunne revidere i de grønne ikke-skiltede ruter på kortet ved samme lejlighed og evt. lave
et hæfte med turbeskrivelser. Østersøruten skal vel også med på kortet.

Natur & Miljø har lavet nogle smukke område-foldere for Nekselø, Sejerø og Eskebjerg Vesterlyng med markering
af vandremuligheder.

5. Hvordan formidles ruterne i øvrigt? (Stiindvielsesarr. www...).
På amtets hjemmeside er stierne samt cykelrutekortet omtalt. Der vises desuden turforslag i landskabet, så som ”Blå rute
i Godslandskabet”. Stiindvielser forekommer.

6. Kortlægning af eksisterende ruter incl. længder:
- nationale cykelruter 290 km. Regionale ruter: 139 km. Lokale ruter: 0 km.
- vandreruter: Fjernvandrevejen 22 km.
- rideruter

En oversigt over alle stier, herunder også nogle lokale, blev udleveret. Heraf fremgår navn, status, trafiktype, ridning
tilladt, med i regionplan, længde, prioritet.

7. Kvalitetskrav til ruter og anlæg, herunder evt. forskellige opfattelser mellem afdelinger i amtet?
De nationale cykelruter blev flyttet til vejkontoret og lagt ud på asfaltveje, fordi der var for meget kritik af
grusbelægningerne på Jyderupsstien m.fl. Der har ikke været nogen tilbagemelding fra brugerne på dette – og altså heller
ikke nogen klager.
Det er tilladt at ride på Værslevstien i den østlige side. Tilsyneladende uden større problemer. Der er ønsker om også
at ride på Jyderupstien, men det har man hidtil afvist.

8. Brug af rutenumre/navne/logoer.
De nationale cykelruter skiltes efter vejreglerne. Der benyttes ikke mere de små skilte med røde rutemærker på
træstolper, som ses bl.a. på gammel Jyderupstifolder. De regionale cykelruter har kun navne, men der er fordelt
rutenumre mellem amterne, så med tiden vil de også få numre. Der var ikke kendskab til at nogen kommuner havde
skiltet lokale ruter eller ønsket at gøre det. Der var usikkerhed om amtets evt. rolle heri, men Jens Erik fortalte, hvordan
Ringkøbing Amt havde virket som koordinator og fordelt numre til kommunernes lokale cykelruter. Jens Erik gav også
Natur & Miljø kortet over cykelruter og stier fra Helsinge Kommune.

9. Vejvisning.
Se ovenstående.

10. Servicefaciliteter så som teltpladser, infoterier, cykelfærger.
Amtet havde 2 teltpladser ved Skellingsled (?) og Vedsø Vang.
Der er lavet handicap-adgang til 4 strande, f.eks. ved Ordrup.

11. Planer for nye ruter indenfor de næste 4 år
Ingen planer m.h.t. til nationale ruter, men man håber at andre tager sagen op omkring Østersøruten, således at den kan
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blive nationalrute. Skiltene står og venter på at få nationalrutenummer på. Som skiltningen er i dag opfylden den ikke
vejreglerne, fordi der blot står ”Østersøruten”. Jens Erik fortalte hvordan proceduren er med at få godkendt nye
nationale ruter eller ændringer af eksisterende. Amtet mente at initiativtagerne til Østersøruten, dvs. turistgrupperne,
burde gøre noget ved dette.

Der skulle arbejdes hårdt på at få Isefjordstien færdig i de kommende år og der ville næppe være ressourcer til andet.

12. Økonomi: Hvor meget er på budget i 2002 til ruter og stier anlæg/vedligeholdelse.
Amtet bruger årligt 4,5 mia kr, heraf går  1 % til miljø og 3 % til vejvæsenet.

Vejkontoret bruger 50.000 kr årligt til vedligeholdelse af de nationale cykelruter.

Natur & Miljø har 165.000 kr til vedligeholdelse af de regionale ruter.

Der var afsat 3,68 mio kr til færdiggørelse af Isefjordstien (anlæg og erstatninger).

13. Sammenhæng med Europæiske ruter.
Amtet havde været meget lidt med i projekt Østersøruten, der er en del af en europæisk rute. Turist Partner Sjælland
havde vist slet ikke været med.

14. Visioner og ideer for fremtiden, herunder ideer til, hvordan man bedst fremmer sammenhængende rutenet
og bedst udnytter investeringerne.
Vandrestien langs med Haraldsted Sø kunne evt. forlænges østpå forbi Vrange skov og opnå forbindelse til Køge Å
Stien.
Man havde desuden planer om en vandrerute på Røsnæs, ud langs sydkysten og senere hjem langs nordkysten gennem
de nye skovområder. Måske på sigt også ridesti på langs af Røsnæs.

Endvidere ville man afprøve en ny strategi, hvor lokale grupper eller organisationer går ud og snakker med folk og så
får naturforvaltningsmidler til at lave stier og foldere. Eksempelvis havde et projekt med stier omkring Gyrstinge Sø
modtaget 100.000 kr herfra.

Fuglebjerg kommune ønsker jernbanen Næstved – Slagelse nedlagt og omdannet til sti. Politikere har været på studietur
til Bryrupbanestien for at få inspiration hertil.

15. Andre bemærkninger og forslag til vores arbejde.
Morten Holme fortalte afslutningsvist om et nyt initiativ med at lave ”Helhedsplaner” svarende til Frederiksborg Amts
delområdeplaner. Man startede med et område nord for sorø omkring Dianalund og efterlyste input til stiforslag,
naturkonflikter m.v.

Ridekonflikt: På Jyderupstien ønsker man ikke ridning. Men nogen har betalt ridetegn for at ride i private skove, hvor
Jyderupstien netop går igennem.

Ønske om at sætte emnet koordinering internt i amterne – og mellem amterne - på dagsordenen til seminaret den 7. Maj.

Jens Erik Larsen
22. marts 2002
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Storstrøms Amt
Resumé af møde med Storstrøms Amt 17. dec. 2001.
Henning Damgaard-Nielsen (54 84 49 91) og Ove Knudsen (54 84 49 20), Vejkontoret
Jan Woolhead (54 84 48 53), Natur og Plankontoret (samt tlf. kontakt med Kitty Sommer (54 84 48 15)).

1. Fordeling af arbejdet internt i amtet, og samarbejde med andre f.eks. turistgrupper.
Vejkontoret tager sig af cykelruter af alle slags og har kontakt til Turisme region syd ved Annie Larsen. Natur- og
plankontoret tager sig af vandrestier, evt. ridestier og teltpladser m.v. Nævner muligt samarbejde med Team Møn
ved Erik Büchert og Jens Holmegaard.

2. Omtale i Regionplan af cykel-, vandre- og riderutenet.
I Forslag til Regionplan 2001-2013 (og i den endelige plan) er der under trafikanlæg udmærket omtale af såvel
cykelstier langs veje, som nationale og regionale cykelruter samt under Friluftsliv et forslag til regionalt vandrerutenet
og naturcentre. Endelig nævnes det at #ridning ad ruteforløb vil blive søgt inddraget i forhold til andre initiativer og
fremme af friluftsliv".

3. Særlige stiplaner eller andet relevant på tryk
Der er af vejkontoret udgivet en særskilt cykelstiplan.

4. Cykelkort, vandrekort m.v. i nyeste udgaver.
Amtets cykelrutekort med tilhørende turbeskrivelseshæfte er ved at blive revideret og udkommer på dansk og
engelsk ca. april 2002. På kortet medtages vandreruter.

5. Hvordan formidles ruterne i øvrigt? (Stiindvielsesarr. www...)
Man vil gerne lægge noget på amtets hjemmeside. Man har ikke haft overskud til markedsføring i øvrigt. Dog
formidles og sælges cykelkort af Turisme region syd. Man overvejer indvielsesarrangementer i samarbejde med
cyklistforbund og vandrelaug - hidtil ikke meget samarbejde med disse organisationer.

6. Kortlægning af eksisterende ruter incl. længder:
- cykelruter: 360 km nationale ruter, 231 km regionale og 71 km lokale
- vandreruter: Lagunestien 22 km og ny sti nord for feddet 1,7 km. Endvidere nogle stier på Møn af ukendt længde.
- rideruter: Amtet kender ikke til eksisterende ridestier. Det foreslås at kontakte Helle Jessen, Herlev Magle fra DI
tlf. 55 50 18 09.

7. Kvalitetskrav/kriterier til ruter og anlæg, herunder evt. forskellige opfattelser mellem
afdelinger i amtet?
Cykelstier langs veje og skiltningen af cykelruter er af meget høj kvalitet. Der foreligger ikke deciderede standarder,
men man tilstræber i høj grad at følge de gældende vejregler.
Med hensyn til vandre- og rideruter foreligger kun nogle foreløbige overvejelser om at ydmyge anlæg er
tilstrækkelige - trampestier og spor.

8. Brug af rutenumre/navne/logoer.
På nationale og regionale cykelruter benyttes numre, på lokale ruter navne. En enkelt rute, nemlig "Paradisruten" på
sydlige Lolland har et (rødt) æble som logo (modstrid med vejregler/dispensation). Vandreruter foreløbig navne
(Lagunestien).

9. Vejvisning:
Vejreglen er kendt og brugt på vejkontoret. Dog ikke på Naturkontoret, men via samarbejde med vejkontoret, når
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det nok at blive overført.

10. Servicefaciliteter så som teltpladser, infoterier, cykelfærger.
Amtet driver den vigtige færgeforbindelse Stubbekøbing - Bogø. Teltpladser sættes på cykelkortet. Amtet er
positive (Kitty Sommer) overfor et projekt med kystnære teltpladser, ligesom i vestsjællands Amt, men har ikke
penge dertil. Har ellers ikke arbejdet med teltpladser eller andre servicefaciliteter. Dog er projekt Sundruten med
cykelrute rundt om Guldborgsund og sejladsmuligheder samt tilhørende teltpladser et udmærket tilbud til
friluftsbrugere. Projektet er dog ikke lavet af amtet selv.

11. Planer for nye ruter indenfor de næste 4 år
- cykel: Omlægning af nationale cykelruter som tilpasses de europæiske ruter, men problemer med korselitze Gods,
som vil have penge, penge..
- vandre: flere vandreruter langs kysten skal supplere cykelruterne. Udbygning på Møn med penge fra SNS. Positive
godsejere. Præstø Fjord til Stevns overvejes med produktion af ny folder. ligeledes for Vejlø området.
- ride: Nogle skovejere er positive. Ingen konkrete planer.

12. Økonomi: Hvor meget er på budget i 2002 til ruter og stier
120.000 kr til cykelruter. 3 mio til anlæg af stier. Vedligeholdelse indgår i vejmidler - ikke specificeret.

13. Sammenhæng med Europæiske ruter..
Man forsøger ihærdigt i samarbejde med Turisme region syd at få lagt nationalrute 8 ud til Østersøen på falster, men
det holder hårdt. Ligeledes vil man gerne flytte på rute 7 og 9, så København - Berlin ruten får ét nationalt
rutenummer.

14. Visioner og ideer for fremtiden, herunder ideer til hvordan man bedst fremmer
sammenhængende rutenet og bedst udnytter investeringerne.
Jan Woolhead efterlyste flere sammenhængende projekter ala Sundruten. Måske muligt med sti fra Tystrup sø til ?
(Stæresøstien). Faxe Kommune ligeledes muligheder for teltpladser ved vandet.

15. Andre bemærkninger og forslag til vores arbejde.
Amtet er glade for SNS's projekt og vil gerne igang med vandre- og rideruter, men det kniber med resourcerne.
Storstrøms amt er generelt underbemandet i forhold til andre amter, mener man selv. Man håber på nogle nye EU-
finansieringsmuligheder.

Jens Erik Larsen
15. januar 2002
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Roskilde Amt
Resumé af møde 4. marts 2002 med Roskilde Amt, Køgevej 80, 4000 Roskilde. Tel. 46 32 32 32.

Tilstede:
Charlotte Helsted (dir. Tel. 46 30 36 93) Naturafdelingen. E-mail: TFNCH@RA.dk
og Lars Thiim, Naturafdelingen.
Jens Erik Larsen og Mette Kristensen, De Frie Fugle.

1. Roskilde Amt i tal (1/1 2002): 233.952 indb.  Fordelt på 11 kommuner.

1. Fordeling af arbejdet internt i amtet - og samarbejde med andre f.eks. turistgrupper
Alt arbejdet med de regionale og nationale cykelruter incl. skiltning samt udarbejdelse af cykelkort foregår i
Naturafdelingen. Vejkontoret tager sig af trafikstier langs veje.
Der arbejdes også med vandrestier og –ruter men ikke med rideruter.

Der arbejdes tæt sammen med naboamter med møder hvert kvartal f.eks. vedr. fordeling af rutenumre til regionale
cykelruter. Der er dog meget forskellige koncepter amterne imellem. Arbejdet med stier og ruter er blevet i amterne,
da HUR er for overordnet en organisation til dette arbejde. HUR har således ikke noget med dette at gøre.
Der er samarbejde med organisationen Dansk Rideforbund.
Samarbejdet med Roskilde- og Køgeegnens Turistbureauer er ”meget godt”.

2.           Omtale i Regionplan af cykel-, vandre- og riderutenet
Regionplanen er generelt meget friluftsminded – se friluftsstrategirapporten.
I trafikafsnit gives oversigt over eksisterende og planlagte stier samt retningslinier for etablering.
I kapitlet om turisme og friluftsliv omtales rekreative stier med opdeling i nationale cykelruter, regionale cykelruter og
vandrersti. (sådan er det stavet!). Der er en mere klar terminologi end andre steder i amtets publikationer. Der
nævnes 13 stier/ruter og beskrives retningslinier for etablering.

3. Særlige stiplaner eller andet relevant på tryk
Stiplan fremgår af Forslag til regionplan 2001. Trafiksikkerhed er bearbejdet i ”Trafikregnskab 2001 – Trafikken i
Roskilde Amt.” Rapporten fortæller, at der generelt cykles mindre i amtet end i hovedstadsregionen som helhed,
men at især cykelforbindelser til stationer spiller en stor rolle. Der er en opgørelse over benyttede cykelparkeringer
ved stationerne – eksempelvis til 3000 cykler ved Roskilde Station.

Amtet har udgivet delområdeplaner - Områdeplan for naturforvaltning - med behandling af stimuligheder:
Roskilde Fjord. Ramsødalen – Karlstrup. Køge Å og Ås.

DNs lokalkomite i Gundsø har lavet en folder om en vandresti langs Roskilde Fjord (se punkt 14). Ligeledes har
DN i Hvalsø lavet en plan for lokale stier.

4. Cykelkort, vandrekort m.v. i nyeste udgaver
”Oplev Natur og Kultur” er titlen på det hæfte, på ikke mindre end 76 sider, som sælges sammen med
cykelrutekortet (1:100.000). Udgaven fra 1999 skal holde et par år endnu, da der er mange på lager. Salget af
cykelkort er helt i bund. Vandreruter er med på kortets signaturforklaring men ikke på selve kortet. Derimod er de
angivet på 1:50.000 kortene i hæftet. Hæftet henvender sig også til bilister. Det så amtet ikke noget problem i
bortset fra, at bilisterne tilsyneladende ikke altid er klar over det! Der er udgivet en del foldere for stier og ruter, som
både henvender sig til cyklister og vandrere. Det gælder f.eks. Fjordstien og Køge Å Stien.
Gundsø DN komite har lavet vandrestier og udgivet folder: ”Vandreture langs Roskilde Fjord”.
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5. Hvordan formidles ruterne i øvrigt? (Stiindvielsesarr. www...)
Cykelrutekortet med tilhørende turbeskrivelser sælges fra DCF og turistbureauer m.v. Amtet har endvidere på
hjemmesiden  www.ra.dk lagt alle stifolderne ind som PDF filer.
Der afholdes lejlighedsvis stiindvielsesarrangementer med deltagelse af politikere, vikinger m.v.

Der har i nogle tilfælde været så mange lodsejerproblemer med tilhørende avisskriverier, at der ikke har været behov
for at markedsføre stien yderligere!

6. Kortlægning af eksisterende ruter incl. længder
Nationale cykelruter: 150 km. Regionale cykelruter: 54 km. Lokale cykelruter: 10 km. Der findes 175 km cykelstier
og cykelbaner langs landevejen.

Dansk Vandrelaug har etableret  Fjernvandrevejen over Sjælland bl.a. gennem Roskilde Amt og Roskilde by. Der
har ikke været samarbejdet tæt nok med amtet. Man er her f.eks. meget usikker på, om der er lavet lovlige aftaler
med lodsejere vest for Roskilde. Ruten er i alt 155 km – vel ca. 40 km i Roskilde Amt. Den er afmærket efter
vejreglerne.

Skovbo Ridelaug har planer om en ridesti ved Køge Å Stien m.h.p. at ryttere ikke skal ødelægge denne. Ved
Bjæverskov og  Ejby afmærkes snart ca. 6 km ridesti med vejreglernes piktogram.

Lejre-Roskilde: Sti til Herslev.

7. Kvalitetskrav/kriterier til ruter og anlæg, herunder evt. forskellige opfattelser mellem afdelinger
i amtet?
Ingen problemer.

8. Brug af rutenumre/navne/logoer:
Der bruges numre på såvel nationale som regionale cykelruter. Fjordstien går gennem flere amter og får numrene 40,
41, 42 og 43. Den hænger ikke sammen nu, men det kommer den til i indeværende år – ifølge Lars Thiim. Generelt
har amtet ellers på et møde den 24-5-96 for amterne på Sjælland fået tildelt numrene 80-99 til regionale cykelruter.

9. Vejvisning
Vejreglen kendes og benyttes. På Køge Å Stien dog kun ved start og slut og krydsning af større veje. Inde på stien
benyttes træskilte.

I naturen er der sat pæle med piktogrammer – i skovene og på markerne bruges træskilte med små piktogrammer.
Lodsejerne vil ikke have metalskilte.

Se om Fjernvandrevejen under punkt 4.

10. Servicefaciliteter så som teltpladser, infoterier, cykelfærger
Amtet har lavet mange flotte teltpladser f.eks. ved Spanager, Salvadparken, Ejby og på Køge Å Stien. Amtet har
udgivet en folder ”På udflugt i Roskilde Amt” med angivelse af fugletårne og teltpladser – herunder De Frie Fugles
teltpladser!  Desværre har man ”glemt” at henvise til bogen ”Overnatning i det fri”, som det ellers er aftalt med
Amtsrådforeningen i ERFA-gruppen under Friluftsrådet. Der er i øvrigt heller ikke henvisning fra cykelrutekortet.

Der er etableret handicapsti ved Gammel Køge Gaard (se også punkt 15).
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Folder kasserne tømmes  så  tit – nær byerne 1-2 gange ugentligt, så en del bruger stierne.
På lejrpladser: Dagbøger om overnatninger i det fri?

11. Planer for nye ruter indenfor de næste 4 år
Vi fik udleveret kort fra ”Forslag til Regionplan 2001”!, hvorpå eksisterende og planlagte nationale og regionale
cykelruter samt vandrestier er vist.

Fjordstien forventes forlænget til Holbæk i løbet af 1-2 år. Endvidere laves Fjordstien i Hornsherred bl.a. med
nyanlæg syd for Vellerup Vig.

Som et fremtidigt vandrerute-projekt blev nævnt ”Tune-stillingen” eller rute 11, hvor en interessegruppe arbejder på
at kortlægge historien om dette militæranlæg og prøver at åbne en stiforbindelse mellem Tune og Karlslunde Strand.

Der er også planer om vandrerute Hove – Roskilde.

12. Økonomi: Hvor meget er der på budget i 2002 til ruter og stier?
I 2001 var der et samlet budget på 650.000 til alt med stier og ruter, men i 2002 er der kun 200.000 kr.
Desuden er der årligt ca. 500.000 kr. i naturforvaltningsmidler, som organisationer, landmænd m.v. kan søge til
naturpleje, stier, teltpladser m.v. – se eksempler under punkt 14.

13. Sammenhæng med Europæiske ruter..
Man havde deltaget i samarbejdet omkring København – Berlin ruten. Det havde tidligere været noget løst, men 4-5
års projekt er nu gået i trykken. Men nu var det besluttet f.eks. at flytte rute 9 over Vallø Slot og ud langs kysten af
Stevns, hvorved den planlagte regionale rute 28 i stedet bliver til nationalrute 9.

14. Visioner og ideer for fremtiden - herunder ideer til, hvordan man bedst fremmer
sammenhængende rutenet og bedst udnytter investeringerne
Roskilde Amt arbejder for adgang til naturen og fokuserer meget på lokalhistorien, men  problemet er - som andre
steder - mandskabsmangel og små budgetter. Med hensyn til rideruter, foregik planlægningen hos de ridendes
organisationer, og der var eksempel på tilskud fra Naturforvaltningsmidler til Skovbo Ridelaug til at lave ridestier.

I forbindelse med  delområdeplaner kom vandrestier på dagsordenen, f.eks. ved Kamstrup – Roskilde Fjord.

Amtet havde gode erfaringer med at give tilskud fra Naturforvaltningsmidler til organisationer, som så lavede en
masse frivilligt arbejde, researchede og afmærkede stier. Eksempelvis havde DN lokalkomite i Gundsø lavet en
vandresti langs Roskilde Fjord, som senere så kunne komme til at indgå i Fjordstien. Der var i den forbindelse
forhandlet med 65 lodsejere. Amtet fungerer her som vejleder men deltager ikke.

Ligeledes har DN i Hvalsø registreret markveje og lavet forslag til hvilke stier, der skulle optages i off. Stiregister.

Spor i landskabet: 2 km sti ved Svogerslev Sø med Naturforvaltningsmidler.

Der overvejes brugerundersøgelser (Køge Å Stien m.m.). Der kommer mange på førnævnte sti – men hvor mange?
(se også punkt 15).

Kunne cykelruten mellem Køge og København lægges bedre?
Planer for cykel-, vandre- og rideruter i Ramsødalen samt ved Roskilde Fjord?
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”Foreningen Mosede Forts Venner” arbejder med nyt mål for oplevelser: Tunestillingen (Rute 11 fra Mosede Fort til
Tune m.m.)

Køge-Rødvig ruten omlægges.

Grundkortet (cykelrutekortet 1:100.000 nævnt under punkt 4?) skal være lysere, så temaerne træder tydeligere
frem.

15. Andre bemærkninger og forslag til vores arbejde
Vi foreslog et samarbejde med naboamter - f.eks. København - for at få solgt flere cykelrutekort. Derved kunne
økonomien forbedres og mulighederne for revision gøres større. Men amtet mente, at det var vigtigt for hvert enkelt
amt at markedsføre sig selv gennem cykelrutekort.

Endvidere spurgte vi om tællinger af cyklister og vandrere. Det havde man snakket om kunne være interessant men
endnu ikke implementeret. Cykeltrafikken på trafikstier tælles dog i dag, hvor man samtidig tæller biler.

Handicapstier var vi også inde på. Amtet havde lavet et projekt ved Gl. Køge Gård med 2 km sti til
kørestolsbrugere og Handicap P-plads. Baggrunden var politiske ønsker om at gøre noget for, at handicapppede
kunne komme ud i naturen, og der havde været et godt samarbejde med handicaporganisationerne. Stien er
afmærket med handicap-piktogram.

Det er et problem, at markveje nedlægges.

Jens Erik Larsen/Mette Kristensen
14. marts 2002/2. april 2002/8. April med rettelser fra Charlotte Helsted.
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Københavns Amt
Referat af møde med Københavns Amt (KA) torsdag den 28. februar 2002 kl. 9.00 – 10.30:

Til stede:
Repræsentant for amtet: Henriette Voigt (HV) tlf.: 4322 2222, direkte: 4322 2758

e-mail: henvoi@tekniskforvaltning.kbhamt.dk
Repr: for De Frie Fugle: Niels Jensen (NJ) Mette Kristensen (MK)

1. Fordeling af arbejdet internt i amtet og i samarbejde med andre f.eks. turistgrupper:
- Henriette (der sidder i  Natur- og miljøafdelingen) er i maj 2001 blevet projektleder af tværgående
stiprojektgruppe, hvori vejafdelingen også deltager.

- Der er godt 420 km hovedstier i Københavns Amt. Hovedparten af hovedstinettet (regionale stiruter)
vedligeholdes af kommunerne, kun 20 km hovedstier vedligeholdes af amtet. 

- Amtet skilter hovedstierne, kommunerne skilter deres egne lokalstier.

- I Teknisk Forvaltning er der blevet indført en ny projektorganisering i januar 2001.
Det tværgående stiprojekt ”Sammenhæng i stisystemer i Københavns Amt” koordinerer og gennemfører opgaver
indenfor stianlæg, digitalt stikort, stiskilteprogram og stiplanlægning. Hvert år udarbejdes og godkendes en
projektplan indeholdene mål og aktiviteter, bemanding, faseopdeling, ressourceforbrug, tidsplan og økonomi.

I 2006 skal alle 1300 stiskilte være udskiftet efter vejdirektoratets retningslinierne. Stiprojektgruppen har udarbejdet
en ”Minimanual” der tydeliggør hvordan forskellige stiskilte skal anvendes og hvilke eksistrende skilte der udskiftes
til nyt blåt design. Manualen er uddelt til amtets kommuner.

- Digitalt hovedstikort grundlag til sagsbehandling under ajourføring. 20 års opsamlingsarbejde omkring
kommunernes stier, der ikke indgår i hovedstinettet, lægges ind for også at få et overblik over ”øvrige” kommunale
stier. Kommunerne får tilsendt kopier af kortene og supplerer oplysningerne. Ekkosamarbejdet: Udveksling af
digitale data amtet og kommunerne imellem. Her vil der blive søgt igangsat et arbejde omkring udveksling af stidata –
eksempelvis: geografisk stibeliggenhed, stien beliggende i eget trace, langs vej eller på vej, Grus/asfaltbelægning,
vejmyndighed mv. Kommunerne har et langt mere detaljeret kortgrundlag end amtet arbejder med. Dermed bliver
der også mulighed for at koordinere stiforløb mv. og skabe en større sammenhæng imellem stierne fremover.

- Københavns Kommune har ikke vist interesse for at samarbejde omkring stinumre m.m.  Kommunen holdes
orienteret om amtets valg af rutenumre. Roskilde og Frederiksborg amt har deltaget i samarbejdet om koordinering
af rutenumre.

- Der er ikke noget samarbejde med turistorganisationer.

2. Omtale i Regionplan af cykel-, vandre-, og riderutenet:
 - Der er i Regionplanen 2001 udarbejdet en liste med 11 punkter, hvor indsatsen ønskes prioriteret. I Regionplanen
findes der et kort over prioriterede stistrækninger og stiskæringer.
 

 - Vandre- og rideruter er ikke nævnt i Regionplanen. Frilufts- og naturbenyttelsespolitikken nævner muligheden af
kortlægning af aktiviteter som ridning. Europæisk vandrerute kunne sådan set godt have været taget med i
regionplanen. Amtet arbejder med en justering af linieføringen, så en strækning flyttes væk fra en vej og i stedet
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lægges ind i et naturpræget område.
 

3. Særlige stiplaner eller andet relevant på tryk:
 - Frilufts- og naturbenyttelsespolitikken. I Regionplanen 2001 findes amtets hovedstiplan. Afhængig af budgettet
gennemføres der manglende stistrækninger/skæringer
 

4. Cykelkort, vandrekort m.v. i nyeste udgaver:
- Amtets stikort (fra 1990) er forældet.
- Digitalt stikort til sagsbehandling under udarbejdelse.
- Der udgives forskellige foldere. Senest er der i sommeren 2002 udgivet i alt 10 cykeltursfoldere
- Findes der også ”spor i landskabet” i Københavns Amt som formidles på en eller anden måde. Amtet er i
samarbejde med berørte kommuner i gang med at gennemfører 2 naturstier /Strandparken – Hedeland, Vestskoven
– Hedeland. Stien forløber langs levende hegn og åer som trampet spor, på markveje og anlagte stistrækninger. Der
findes ingen særskilte spor i landskabet udarbejdet af landbruget.

5. Hvordan formidles stierne i øvrigt?
 - Tidligere var der stiindvielser - det skal være projekter af en vis størrelse, før amtet vil stable sådanne
arrangementer på benene.
 

6. Kortlægning af eksisterende ruter incl. længder:
 - Der er ca. 300 km skiltede cykelruter i amtet og ca. 120 km, som ikke er skiltet.
 

 - Hovedstier er i Københavns Amt den historiske/aktuelle betegnelse for, hvad der også kunne kaldes ”regionale
ruter”: Der skelnes ikke mellem transport- og rekreative stier.
 

 - På hovedstierne må man både cykle og gå.
 - Der findes ridetruter i Store Vejleådal (Albertslund Kommune), men amtet har ikke oplysningerne.
 - Mountainbikerute i statskoven  Jonstrup Vang
 

7. Kvalitetskrav/kriterier til ruter og anlæg, herunder evt. forskellige opfattelser mellem afdelinger i
amtet?:

 - Der findes både asfalt- og grusstier. Grusstier er billigst at anlægge men dyrest at vedligeholde Med hensyn til
asfaltstier, er det omvendt. Amtet planlægger i et tæt samarbejde med den/de berørte kommuner stianlægget og her
drøftes i fællesskab hvilken overflade der er hensigtsmæssigt at anvende.
 

- Der er ikke udarbejdet designmanual for hovedstier, men uofficiel regel hørt ”i marken” går på: Bredden på
stierne skal være mindst 2,4 m.

8. Brug af rutenumre/navne/logoer:
 - Amtet følger vejregler for skiltning. Stier navngives ikke, men vil få  et rutenummer i forbindelse med
skilteudskiftningen. De gamle skilte med det for Københavns Amt karakteristiske symbol planlægges at udgå helt.
 

 - I amtets ”Minimanual” findes anvisninger på skiltning og der er ingen ”skilteskov”. Størrelsen af de nye skilte er
også tilpasset genbrug af de eksisterende skilteplader /-standere (Pladerne rengøres og påtrykkes ny skiltestandard).
Herved  spares der et millionbeløb.
 

 - Der kan være tvivl om på hvor lange forløb et valgt nummer skal bruges – amtet har i samarbejde med
Frederiksborg Amt og Roskilde Amt aftalt fjernmål der kan skifte undervej i et ruteforløb, når det findes oplagt.
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 - Stirutenumre godkendt i Roskilde - og Frederiksborg Amt.
 

 

9. Vejvisning:
 - Hvordan skriver/angiver man fjernmål på skiltene uden, at det forvirrer i forhold til nærmere mål?
 Fjernmålet står altid øverst.
 

10.  Servicefaciliteter så som teltpladser, infoterier, cykelfærger:
 Ingen bemærkninger her bortset fra turbåde på Furesøen, hvilket har en vis interesse for vandrere. Amtet har ingen
planer om teltpladser på Vestegnen. Måske kunne der være noget i gang i forbindelse med Hedeland og
Veststkoven.
 

11.  Planer for nye ruter indenfor de næste  4 år:
 - Se regionplanen samt frilufts- og naturbenyttelsespolitik (kunne uddybes her).
 - Der arbejdes på at få de resterende 120 km ruter (som endnu ikke er skiltet) registreret og skiltet.
 - Der er ikke aktuelle planer for sti langs kysten, men det er et ønske jf. Frilufts- og naturbenyttelspolitikken at der
skal arbejdes med dette.
 

12.  Økonomi: Hvor meget er der på budgettet i 2002 til ruter og stier?:
 - Der er på dette års budget afsat 1 mill. kr. til anlæg af hovedstier.
 - Der er afsat 625.000 kr. i 2002til udskiftning af skilte. Amtet vedligeholder skilte og ca. 20 km sti.
 

13.  Sammenhæng med europæiske ruter:
 - Amtet har ikke overblik over de internationale ruters forløb. Niels lovede at sende Københavns Kommunes
Cykelstikort og oversigtskort fra Grønne cykelruter, hvoraf de europæiske ruter fremgår.
 

14.  Visioner og ideer for fremtiden herunder ideer til hvordan, man bedst fremmer sammenhængende
rutenet og udnytter investeringerne:

 - Der er fra Skov- og Naturstyrelsen udmeldt at vejreglerne også gælder for skovdistriketerne, standerne skal blot
være statskovenes røde egetræsbjælke.
 

 - Amtet har i maj indkaldt alle kommunerne til et fælles planlægningsmøde, hvor der blev orienteret om tiltag indenfor
stiområdet og amtets ønske om et forstærket samarbejde med kommunerne omkring stianlæg og planlægning,
udveksling af digitale data omkring stier. Samtidigt orienteres der om vejreglerne for stiskilte afmærkning og den
forestående udskiftning af stiskilte til blåt design på hovedstierne.
 

 HV mener at:
 - Det ville være godt med mere samarbejde med Københavns Kommune.
 

 - Det ville være godt med et samarbejde med turistorganisationerne i lighed med naboamternes.
 

 - Der ønskes definitioner på betegnelserne cykelruter,  cykelstier og naturstier i rekreative/naturbesnyttelses områder
med naturbenyttelse, spor i landskabet, vandrestier m. m.
 

 - Der er udarbejdet et forslag til naturstier mellem to regionale friluftsområder for vandre. Arbejdet skrider kun
langsomt frem – mange lodsejere etc.
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 - Amtet har ikke en ”Natur- og Kultur Guide” i stil med de andre amters (Roskilde- og Frederiksborg Amter). Der
findes i dag ingen samlet beskrivelse af amtets natur- og friluftsværdier og aktiviteter på amtets hjemmeside – udover
naturvejlederprogrammet og enkelte naturfoldere. Ifølge frilufts- og naturbenyttelsespolitikken ønsker amtet at øge
befolkningens kendskab til og udnyttelse af amtets naturværdier på et bæredygtigt grundlag.
 

15.  Andre bemærkninger og forslag til vores arbejde:
- Cykelguide 2001 (Amterne i Danmark og Vejdirektoratet) bør ændres således, at det er nemmere at få overblik
over det nationale rutenet. Det gælder både kortene og teksten. Der er efter Henriettes opfattelse for meget om
lokalruter og for lidt om de nationale ruter. Målet må vel være, når det er fra statslig side at søge at koordinere
oplysninger om de nationale cykelruter. En beskrivelse af de enkelte ruters forløb igennem landet er vel mere
interessant for brugeren. Amtets bidrag på 8000 kr. i år er givet dårligt ud. HV synes, at Cyklistforbundets
Cykelferiekort er langt bedre. Her der der dog ingen beskrivelse men et godt kort.

- Det kan være et stort problem at kvalitetssikre skiltene, når den foreskrevne tekstfond jf Vejdirektoratets
vejledning ikke umiddelbart er til rådighed for amterne. Det er dog lykkedes Københavns Amt at skaffe fonden. Der
er muligvis også problemer med at skaffe andre detaljerede oplysninger om skiltenes udførelse.

- Det er et enormt arbejde, der ligger med at skilte cykelruterne (incl. tvivl om placering, antal m.v.) Her er det vigtigt
med et tæt samarbejde med kommunerne og Dansk Cyklist Forbund.

- Amtet har, med godt udbytte, haft Cyklistforbundet til (på frivillig basis) at køre de nationale ruter igennem og
udarbejde meget detaljerede mangellister.

Mette Kristensen/Niels Jensen: 28. februar/13. marts 2002/10. april 2002. Tilføjelse NJ 27-8-02. HV rettelser og
tilføjelser 7-10-02. NJ afsluttende korrektur 10-10-02. Enkelte smårettelser 27-12-02 efter snak med HV.



50

Københavns Kommune
Resumé af et ”møde” med Københavns Kommune 27-1-02. Niels Jensen (33663569) og Lotte Bech (33663462)
Vej & Park. Lars Testmann (33663586) fra V&P’s Trafikkontor er kontaktperson for eventuel skiltning i fremtiden.

1. Fordeling af arbejdet internt i amtet (kommunen), og samarbejde med andre f.eks. turistgrupper
Vej & Park, Plankontoret udvikler politikker og strategiplaner for cykeltrafik, herunder grønne cykelruter. Da
kommunens vej- og parkafdelinger er integrerede er planlægningen det også. Kommunens grønne cykelruteplan er
koordineret med hovedstinettet i Københavns Amt. Der foregår ikke noget samarbejde med andre organisationer
såsom Wonderfull Copenhagen (der satser på andre turistgrupper end cyklister).

2. Omtale i Regionplan (og Kommuneplan) af cykel-, vandre- og riderutenet
De grønne cykelruter indgår både i den nye kommuneplan og i regionplanen (som HUR er ansvarlig for). Ruterne
har regional interesse, da de er koordineret med Københavns Amts hovedstier og dermed cykelinfrastrukturen i hele
Hovedstadsområdet. Københavns kommunes grønne cykelruter har betydning for de nationale cykelruter, idet de
nationale ruter tænkes tilpasset det grønne cykelrutenet, efterhånden som dette udbygges (der er tale om mindre
justeringer).

I forbindelse med cykelruterne etableres også faciliteter for fodgængere (separat/fællessti).

Rideruter omtales ikke i hverken Region- eller Kommuneplan.

3. Særlige stiplaner eller andet relevant på tryk
Rapporten Forslag til Grønne Cykelruter er af Bygge- og Teknikudvalget den 2. februar 2002 godkendt som
grundlag for den videre planlægning og udbygning af grønne cykelruter i København. Der er planer om udbygning af
et sammenhængende cykelrutenet på ca. 100 km opdelt på 21 ruter.

4. Cykelkort, vandrekort mv.
Kommunen har udgivet et kort, hvor cykelstier og en enkelt cykelrute (Nørrebroruten) er vist.
(eksisterende og fremtidige etaper). Kortet (På cykel i København) er i 1:20.000 med oversigtskort over regionen
og Sydsverige. Teksten er på dansk med forklaringer på engelsk. Kortet er gratis.

5. Hvordan formidles ruterne i øvrigt
To etaper af Nørrebrocykelruten blev indviet med medvirken af borgmester m.fl. De grønne cykelruter er omtalt på
Kommunens/Vej & Parks (www.vejpark.kk.dk/  byens trafik/cyklernes by/grønne cykelruter) hjemmeside. Status
for ruterne findes i det seneste Cykelregnskab (udsendt 2001). Grønne cykelruter er ét af indsatsområderne i den
netop vedtagne Cykelpolitik 2002-2012.

6. Kortlægning af eksisterende ruter
Der findes tre skiltede nationale cykelruter i København. De ender alle på Rådhuspladsen. Længde 30 km. Der
eksisterer ca. 35 km grønne cykelruter, svarende til en tredjedel af de planlagte cykelruter. De fleste cykelruter
stammer tilbage fra 2. Verdenskrig (f.eks. Vigerslevstien) – også skiltesystemet er fra denne tid. Desuden er
Nørrebroruten ved at blive realiseret – indtil videre uden skiltning. Forløbet af sidstnævnte ruter fremgår af
kommunens Cykelstikort.
I forbindelse med etableringen af de grønne cykelruter etableres også stier til gående. Der er ikke nogen
lettilgængelig kortlægning af infrastruktur for gående.
Der findes en enkelt riderute (ringrute) på Amager Fælled. Den ligger ved Politiskolen på Artillerivej og er planlagt
så det er let for politiet at bruge den. Er også anvendelig for en civil rideskole i Ballonparken. Den sidstnævnte
rideskole har også et uformelt riderutenet for ponier uden sko. De nævnte rideruter har kun lokal interesse.
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7. Kvalitetskrav/kriterier til ruter og anlæg, herunder evt. forskellige opfattelser mellem afdelinger i
amtet (her kommunen)

De grønne cykelruter planlægges som et selvstændigt net i en meget høj standard, der både skal imødekommer
transportmæssige og rekreative behov. Der findes et 6,5 m bredt standardprofil med 4 m. cykelsti, 0,5 m. afvanding
og 2 m. gangsti. Det tilstræbes dog at opdele profilet i en separat cykel- og gangsti og i øvrigt at tilpasse det til
omgivelserne, fx ved at indskrænke bredderne eller ved at etablere fællesstier for cyklende og gående.

8. Brug af rutenumre/navne/logoer
På de nationale ruter bruges den autoriserede skiltning, men de eksisterende skilte er muligvis ikke tilstrækkeligt til at
finde vej. De nationale ruter er også indtegnet på kommunens cykelstikort.
Alle 21grønne cykelruter har fået navne. Når en passende del af en rute er realiseret skal det overvejes, hvordan den
skal skiltes.

9. Vejvisning
Vejreglen for skiltning er kendt i forvaltningen. Københavns Amt har taget initiativ til at koordinere rutenumrene, bl.a.
med Københavns Kommune. Københavns Kommune er tildelt en række rutenumre, der kan bruges i fremtiden. De
historiske skilte på de gamle ruter i Københavns Kommune fungerer indtil videre udmærket (og har
historisk/bevaringsmæssig interesse). Når nye ruter får en udstrækning, der gør skiltning særlig meningsfuld skal
spørgsmålet tages op igen. Det kunne overvejes at benytte kommunens logo og måske rutenavne på skiltene.

10. Servicefaciliteter så som teltpladser, infoterier, cykelfærger
Der forventes kun etableret servicefaciliteter langs cykelruterne i begrænset omfang. Ved enkelte ruter findes idag
grillpladser. Ved Kalvebodruten planlægges rastepladser. Servicefaciliteter kunne tænkes at indgå i højere grad, når
de enkelte ruter skal projekteres. HT-vandbus kunne fungere som cykelmedtager på tværs af Havnen indtil der
etableres faste forbindelser.

11. Planer for nye ruter indenfor de næste 4 år
Der gennemføres en ny etape af Nørrebrocykelruten (næsten) hvert år. Desuden overvejes det at forelægge en
tilsvarende etapeplan for Amagerruten (jævnfør Cykelpolitik). Der er også planer for en række broer over havnen. I
forbindelse med den fremtidige Opera planlægges eksempelvis en gang-/cykelbro/-tunnel der vil kunne indgå i
Christianshavnsruten og ved Fisketorvet planlægges en bro, der kan indgå i Universitetsruten.

12. Økonomi
Der anvendes i størrelsesordenen 5 mill. kr. om året til etablering af Nørrebrocykelruten. Desuden anlægges dele af
Amagerruten i forbindelse med byudvikling på Ny Tøjhusgrunden og Vølundgrunden, uden at det belaster
kommunens anlægsbudget. Der er indtil videre ikke behov for vedligeholdelse af de nye cykelruter, men det bliver
selvfølgelig aktuelt på et tidspunkt. De gamle ruter vedligeholdes over driftsbudgettet. Den grønne cykelrutenet
(omfatter også gangstier) er budgetteret til 500 mill. kr.

13 A. Sammenhæng med Europæiske ruter
Berlin-København ruten har Københavns Kommunes politikere og planlæggere kunnet læse om i avisen.
Kommunen har ikke været inddraget af turistorganisationerne i nogen form for planlægning eller markedsføring.

13 B. Sammenhæng med Nationale ruter
Det er hensigten at justere de nationale ruter (og dermed også de europæiske) ind, så de falder sammen med
Københavns Kommunes grønne cykelruter. Ideen er, at disse får en højere standard end det nuværende forløb
(både på veje med og uden cykelstier), hvor der ikke er foretaget anlægsarbejder, men alene sat skilte op.
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14. Visioner og ideer til fremtiden, herunder ideer til hvordan man bedst fremmer sammenhængende
rutenet og bedst udnytter investeringerne.

Det samlede grønne cykelrutenet omfatter også faciliteter for fodgængere.
Der er tanker om rideruter på Amager Fælled med eventuel forbindelse til Tippen, Kalvebod Brygge og
Valbyparken – men dette er meget ukonkret og helt uforpligtigende. Der er tanker om ridemuligheder i den nye
Amager Strandpark.

15. Andre bemærkninger og forslag til vores arbejde
Nogen burde påtage sig en koordinerende rolle i forbindelse med udbygningen af de nationale cykelruter (- og
måske også de europæiske).

Suppleret af Lotte Bech 20-8-02, rettet af Niels Jensen 28-8-02. Korrektur Niels 10-10-02.
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Frederiksborg Amt
Resumé af møde 4. april 2002 med Frederiksborg Amt,Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Tel. 48 20 56 00 ?.

Tilstede:
Tina Falkentorp, Naturplanafd. Tf@fa.dk
Birthe Petersen, Landskabsafd. Drift  bip@fa.dk  48 20 56 22
Maren Andersen, Landskabsafd. Anlæg ma@fa.dk  48 20 56 15
Iris Håstrup, Landskabsafd. Anlæg. Ih@fa.dk
Jens Erik Larsen De Frie Fugle.

Ikke tilstede (tlf. snak senere): Erik Nielsen (EV), Vejafd.

Desuden har der været kontakt til: Nordtour, Biskop Svanes Vej 59, 3460 Birkerød. Tlf. 45 82 10 33. Fax 45 82
56 33. Nordtour@nordtour.dk ved Niels Wulff.

2. Frederiksborg Amt i tal (1/1 2002): indb.  Fordelt på 19 kommuner.

1. Fordeling af arbejdet internt i amtet - og samarbejde med andre
Alt arbejdet med de regionale og nationale cykelruter incl. skiltning samt udarbejdelse af cykelkort foregår i
Landskabsafdelingen. Der er ikke helt klarhed over terminologien, men der bruges begrebet regionale rekreative
stier og der tænkes mest på cykelruter, men også for vandrere. Vejkontoret tager sig af trafikstier langs veje.

Vi kom til at diskutere, hvem den skiltede cykelrute mellem Gl. Holmegårdsvej ad Frydenborgvej og videre til
Gadevang, sorterede under. Det var ikke en regional rute, og man mente det enten var vejkontoret eller Hillerød
Kommune (kommunen siger amtet!).

I forbindelse med stiprojekter som f.eks. Arresøstien er der et udmærket samarbejde med kommunerne (samt DN
og SNS).

Samarbejdet med den regionale turistgruppe Nordtour har været temmelig begrænset.

Iris: turistfolk og amtets medarbejdere arbejder med vidt forskellig målgruppe, tidshorisont og bevillinger. Oftest vil
turistfolk have tingene gennemført overnight og overnatning skal være på hoteller.  Men grøn turisme synes man er
interessant og man håber at turistpolitiske tiltag som dem Turistchefen i Nykøbing Sjælland står for vil blive fremmet.

2.           Omtale i Regionplan af cykel-, vandre- og riderutenet
Regionplanen, der er udgivet af HUR nov. 2001, har 3 relevante kapitler vedr. emnet:
- kap 2 ”Lokalisering” under ”Friluftsliv og turisme” vises oversigtskort med eksisterende og planlagte regionale stier.
I teksten findes videre opdeling i Regionale stier og delområde stier og der vises eksempler herpå. Der nævnes både
cykel-, vandre-, ride- og handicapstier. Teltpladser og anden form for friluftsliv og grøn turisme er relativt grundigt
omtalt.
- kap 3 ”Infrastruktur og tekniske anlæg” har 3 sider om trafikstier. 6 nye stianlæg er vist, herunder sti langs vej 537
Heatherhill – Gilleleje, der kan være med til at gøre Nordkyststien mere sikker og kystnær.
- i kap 4 ”Beskyttelse” redegøres for baggrund og formål med delområdeplanerne, hvori den endelige vurdering af

beskyttelse/benyttelse af naturen m.v. afgøres.

Tilknyttet regionplanen findes en hvidbog med diverse indlæg til regionplandebatten, bl.a. fra de ridendes
organisationer.
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3. Særlige stiplaner eller andet relevant på tryk
Amtet har udgivet delområdeplaner for Nivå,  Store Havelse, Hornsherred. De næste områder, der står for tur er
ifølge Tina, Hillerødområdet, Esrum Sø og Søborg Sø. Delområdeplanerne udmønter naturstrategien (særskilt
publikation) og friluftsstrategien (integreret i regionplanen). Herunder bliver stier såvel registrerede ligesom det
pålægges kommunerne at optage offentlige stier i deres stiregister. Amtet har endnu ikke sin egen offentlige
stifortegnelse, men forbereder dette. Turismeanalyse rapport nævner bl.a. rideferier som en idé (efterskrift: amtet kan
ikke finde et ex. af rapporten til os).

5. Cykelkort, vandrekort m.v. i nyeste udgaver
Sidste udgave af ”Cykelruter i Nordsjælland” med kort 1:100.000 er fra 2000. Revideres næste gang i 2003. Amtet
har desuden udgivet en række gratis foldere med 1:50.000 kort for de enkelte regionale cykelruter:
Cykelrute 47 Nordkyststien Hundested - Helsingør
Cykelrute 33 Hillerød - Gilleleje
Cykelrute 32 nord og syd Hillerød - Tisvildeleje
Cykelrute 31 Hillerød – Farum
Cykelrute 40 Fjordstien Hundested – Frederiksværk – Frederikssund – Roskilde.

Nordtour har i 2002 udgivet en gratis folder: ”På cykel i Nordsjælland” med beskrivelse af cyklisternes Kongerute
Hillerød – Fredensborg – Helsingør – Dronningmølle - Hillerød.

Vandreruter:  Ellemosestien. Området Rusland ved Tegners Museum har gode vandremuligheder. Ligeledes Strø Bjerge.

5. Hvordan formidles ruterne i øvrigt? (Stiindvielsesarr. www...)
Stiindvielsesarrangementer laves – undertiden i samarbejde med kommunerne. Der er ikke noget at hente på amtets
hjemmeside. Folderne er amtets stærkeste kort, når det gælder formidling. Der udleveres anvendes årligt 60.000 kr
hertil.

6. Kortlægning af eksisterende ruter incl. længder
Nationale cykelruter: 83 km. Regionale cykelruter: 201 km. Lokale cykelruter: 37 km. Der findes 225 km cykelstier
langs landeveje.

Yderligere er der skiltede lokale ruter i nogle kommune, f.eks. Hillerød og Helsinge – måske også i Karlebo Kommune
– kontakt Kjeld Gammelgaard eller  Annelise Thoral.

7. Kvalitetskrav/kriterier til ruter og anlæg, herunder evt. forskellige opfattelser mellem afdelinger
i amtet?
Historisk set førte kritik af belægningen på cykelrute 33 gennem Gribskov m.v. til anlæg af rute 32 med mere
nyanlæg og med fastere belægning. Men det er ellers mødedeltagernes holdning, at man ikke skal asfaltere for meget
og at fremkommeligheden ikke spiller så stor en rolle som naturoplevelsen. Af ressourcemæssige grunde er det fint at
benytte eksisterende markveje m.v. og ligeledes af hensyn til balancen mellem beskyttelse og benyttelse af
landskabet.

Ridestier har været overvejet på Arrenæs, men ikke realiseret.
Ved udarbejdelse af delområdeplanerne kommer alle konflikterne frem – og løsninger må findes.

8. Brug af rutenumre/navne/logoer:
Der bruges numre på såvel nationale som regionale cykelruter. Fjordstien går gennem flere amter og får numrene 40,



55

41, 42 og 43 – i Frederiksborg Amt foreløbig kun nr. 40. Generelt har amtet på et møde den 24-5-96 for amterne
på Sjælland fået tildelt numrene 30-49 til regionale cykelruter.

9. Vejvisning
Vejreglen kendes og benyttes.  Der er dog en del skilte i amtet, som vender forkert eller på anden måde mangler et
kærligt tilsyn – har referenten bemærket sig. Hvert år gennemgåes alle ruter dog og fejl rettes ad hoc.

10. Servicefaciliteter så som teltpladser, infoterier, cykelfærger
Det er jo trist at Kulhusfærgen er stoppet og derved revet nationalrute 2 over. Men amtet mener ikke at man kan gå
ind i færgedrift. Regner med at der opstår nogle alternativer som turistsejlads, ligesom der i dag findes vikingesejlads
på Roskilde Fjord.

11. Planer for nye ruter indenfor de næste 4 år
Det regionale stinet: Langstrupstien mellem Nivå og Fredensborg åbner i år. Fjordstien i Hornsherred har størst
prioritet derefter. Arresøstien har været under planlægning, men er pt. gået i stå.

I forbindelse med delområdeplanerne vil der blive mulighed for at integrere ridestier.

12. Økonomi: Hvor meget er der på budget i 2002 til ruter og stier?
I 2002 er der afsat knapt 7 mio til cykelstier langs veje. Beløbet stiger i 2003-05 op til 19 mio, når stierne lands
Strandvejen skal etableres.

Der er 144.000 kr årligt til vedligeholdelse af regionale stier.

13. Sammenhæng med Europæiske ruter..
Ingen.

14. Visioner og ideer for fremtiden - herunder ideer til, hvordan man bedst fremmer
sammenhængende rutenet og bedst udnytter investeringerne
Man kunne lave en vandrerute gennem Gribskov m.v. med forbindelse til vandrerute i de Skånske åse.  Alene en
afmærket flerdages rute i Gribskov med overnatning i skoven, ville være spændende.
Ellers hænger landskabssymfonien fint sammen i Nordsjælland med fjordtemaet i vest, Sundet i øst, Kattegat i nord
og søer og skove i midten. Omkring dette kan tematiserede regionale ruter bygges op.

JEL foreslog visionen at Nordkyststien blev opgraderet og gjort til National rute 2. Aktualiseret af Kulhusfærgens
nedlæggelse.

15. Andre bemærkninger og forslag til vores arbejde
Jens Erik Larsen 11. april 2002 + rettelser fra amtet 25. april 2002.
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Bornholms Amt
Bornholms Amt, Teknisk Forvaltning, Østre Ringvej 1, 3700 Rønne. Tlf. 56 95 21 23. Fax 56 95 21 42:
Møde 14-2-2002.
Robert Kure, Vejkontoret 56 95 21 24.263  tfrku@bora.dk
Gerda Kofoed, Landskabskontoret. 56 95 21 23   tfglk@bora.dk
Hardy Pedersen, Vejchef og med i Cykelprojektet.

Ilsebil fra landskabskontoret var i Cuba.
Skovrider Tom Nielsen 56 97 40 06/56 48 11 42 meldte afbud grundet nedskæringerne i SNS. Tom@sns.dk

Endvidere holdtes separat møde med Niels Feerup, Destination Bornholm. Tlf. 56 95 95 00. www.bornholminfo.dk
  destination@turistbornholm.dk

0. Bornholm har 44.126 indb. (år 2000) og et areal på 58.853 Ha.

1. Fordeling af arbejdet internt i amtet, og samarbejde med andre f.eks. turistgrupper.
Der er tæt samarbejde mellem vejkontor (cykelruterne) og landskabskontor (vandre- og rideruter) - man sidder i samme
bygning - og der er struktureret samarbejde med Destination Bornholm i "Cykelprojektet".

Fra 1. januar 2003 bliver amtet nedlagt og erstattet af en "Regionskommune". Det vides ikke om dette kan få indflydelse
på planlægningen af cykelruter m.v.

2. Omtale i Regionplan af cykel-, vandre- og riderutenet.
Regionplan 2001 foreligger. Heri er det regionale cykelrutenet vist side 120 i trafikafsnit, og det fortælles, at de 14
hovedstrækninger heri blev principgodkendt af Amtsrådet i 1980 og siden udført – i alt ca. 200 km. Den regionale rute
Nexø – Årsdale skal flyttes ud til kysten. Afsnit 9.01 Friluftsliv nævner at Kystvandrestien skal forbedres hvor slid og
erosion har ødelagt den. Side 75 vises kort med planlagt ridesti fra Hasle til sydøst for Rønne - ca. 12 km. Det nævnes
endelig, at handicaphensyn bør indgå ved planlægning af nye stier eller tilhørende faciliteter.

3. Særlige stiplaner eller andet relevant planlægningsmateriale på tryk.
Vejkontoret har fået udarbejdet "Færdselssikkerhedsplan for Bornholms Amt, december 1999" – en handlingsplan for
de trafikkale investeringer. Heri indgår bl.a. forbedring af stikryds og -strækninger. Man har indtil videre ikke kunnet
konstatere ulykker med feriecyklister på kommunevejene. Men der var i 2001 generelt flere uheld end tidligere, og man
vil studere sikkerheden på disse veje nærmere. Der er et tydeligt trafikspring i juni, juli, august. Cyklistuheld udgør 36%
af personskadeuheld, hvilket er over landsgennemsnittet (28 %).

I "Amterne i naturen 2000" omtales arbejdet med øens cykelveje, som cykelruterne kaldes her.  Der diskuteres også
konflikter med at skabe adgang til følsom natur. Det konkluderes, at man godt kan satse på udvikling af cykelturismen
uden at genere naturen og den lokale befolkning.

"Cykelprojekt Bornholm" er netop et idé- og inspirationskatalog for udvikling af cykelturismen på Bornholm, udgivet
af Destination Bornholm 2001. Heri findes en målsætning om, at Bornholm inden år 2010 skal være blandt de 5 bedste
cyklistmål i Europa og at mindst 25% af øens turister skal cykle.

4. Cykelkort, vandrekort m.v. i nyeste udgaver (2002).
"Cykelveje på Bornholm", der er amtets cykelkort er udgivet som et hæfte på 11 x 21 cm og 56 sider + omslag.
Tilsvarende findes et hæfte om vandreruten Kyststien. Destination Bornholm udgiver en gratis pjece: "Bornholm
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Cykelferie".
”Det maritime Hasle” er en folder med ”kulturstier” i Hasle Kommune, afmærket med et logo silderøgeri med båd. En
anden folder beskriver en sti langs Kobbeåen – den er 2 km lang og fører til Stavehøl-vandfaldet.

Amtet har også udgivet foldere for Paradisbakkerne, Hasle Klinker Skoven, Å kirke og Læså, Varperne, Dueodde.
SNS har foldere for: Rø Plantage, Almindingen, Hammershus. DN har lavet en folder for Døndalen og Nexø Kommune
for Nexø Lystskov. Der er 3 foldere med Spor i Landskabet (Jons Kapel, Helvedesbakkerne, Store Hallegård).

5. Hvordan formidles ruterne i øvrigt? (Stiindvielsesarr. www...).
På amtets hjemmeside formidles cykelruterne. www.bornholm.dk/veje&trafik  :  235 km smukke cykelveje på
Bornholm.
Stiindvielsesarrangementer overvejes i samarbejde med lokale interessegrupper.

6. Kortlægning af eksisterende ruter incl. længder:
- cykelruter Nationalrute 10 er 105 km. Regionale ruter: 129 km.
- vandreruter Kyststien 110 km. Der er desuden gode vandremuligheder i Paradisbakkerne, i Almindingen m.v.
- rideruter Planlagt rute ca. 12 km.

Vi har modtaget et kort 1:100.000 med alle ruter og stier indtegnet.

7. Kvalitetskrav/kriterier til ruter og anlæg, herunder evt. forskellige opfattelser mellem afdelinger i amtet?
Der skiltes ”Ridning forbudt”, hvor det er nødvendigt. Der kunne opstå behov for MTB ruter i fremtiden. Ellers ingen
bemærkninger.

8. Brug af rutenumre/navne/logoer.
Der bruges rutenumre: Nat. rute 10. Regionalruter 21-26. Den øverste plade i pilvejviseren med ordet Cykelvej og en
damecykel + en herrecykel anses som et logo for cykelruterne. Det stammer fra Amtsborgmester Jens Brandt, som
initierede rutenettet.

9. Vejvisning:
- kender I vejreglen?
- bruger I den?
- problemer/spørgsmål om afmærkning?

Amtet kender vejreglen, men har i 2001 søgt og fået dispensation fra reglen, hvad angår cykelruteskiltning. Der blev søgt
den 7. Febr. 2001. Vejdirektoratet anbefalede nej, men Trafikministeriet gav 26. Marts 2001 alligevel dispensation.
Nogle lokale cykelruter ved Sandvig er skiltet med blå skilte (kontaktperson i kommunen: Hasse Haldberg). Man
overvejer nu at søge også for vandreruten Kyststien (har i dag okkergule skilte), men vil formentlig benytte vejreglen for
øvrige vandreruter.
Amtet har i øjeblikket 450 galger med 900 skilte.
Der er problemer med tyveri af skilte.

10. Servicefaciliteter så som teltpladser, infoterier, cykelfærger.
Alle teltpladser på Bornholm er privatejede og hverken skovdistriktet eller amtet ønsker at anlægge sådanne af hensyn
til konkurrance med andre turistovernatninger.

11. Planer for nye ruter indenfor de næste 4 år
Cykelstier langs veje: 9 projekter svarende til 31,15 km.



58

Et alternativt cykelrutenet til supplement af det regionale net (evt. status af lokale ruter) er foreslået i Cykelprojektet. Den
omtalte riderute Hasle - Rønne tænkes realiseret indenfor 1-2 år.

12. Økonomi: Hvor meget er på budget i 2002 til ruter og stier anlæg/vedligeholdelse.
Der er afsat 5 mio kr om året til færdiggørelse af cykelrutenet.

13. Sammenhæng med Europæiske ruter.
Der er ikke tænkt herpå, men der er en oplagt sammenhæng med Østersøruten - EuroVelo rute nr. 10.
Færgeforbindelser til Polen, Tyskland og Sverige vil være af betydning herfor.

14. Visioner og ideer for fremtiden, herunder ideer til, hvordan man bedst fremmer sammenhængende rutenet
og bedst udnytter investeringerne.
Omtalt i rapporten om Cykelprojektet:
- man vil klassificere cykelruter efter sværhedsgrad (som skiløjper), et princip-forslag er beskrevet.
- Nyt cykelkort med servicefaciliteter ønskes
- Hjemmeside udvikles til interaktivt brug
- Et net af alternative cykelruter foreslås m.h.p. børnefamiliers behov for kortere ruter
- Bagage-transport-system
- Cykelvenlighedskoncept med kriterier til overnatningssteder, spisesteder og attraktioner

15. Andre bemærkninger og forslag til vores arbejde.
Der var en meget positiv stemning ved mødet med amtet og tydelig interesse for erfaringsudveksling.
Turistmæssigt er der problemer med at få tilstrækkeligt mange cykler med tog og færger til øen.

16. Tal for cyklister på Bornholm år 2000
Antal turister: 493.000, hvoraf 76.400 med cykler (15,5 %), heraf 24% ”egentlige cykelturister”.
Omsætning indenfor cykelturismen: 76 mio. kr. Døgnforbrug ”egentlige cykelturister”: 350 kr.
30% (= 6.223) af henv. Til Bornholms Velkomstcenter handler om cykelferie.
Antal cykler transporteret til øen: 53.000. Antal cykler udlejet: 17.000.

Jens Erik Larsen
12. marts 2002
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Dansk Cyklist Forbund
Møde 18-3-02 med Cyklistforbundet om Cykelruter/stier

Tilstede:
Fra Cyklistforbundet direktør Jens Pedersen og medlem af Cykelturisudvalget Jens Krøjer Hansen. Tanja, der er
udvalgets faglige støtte, havde ikke ment hun kunne bidrage til interviewet.
Fra Idéværkstedet: Mette Kristensen og Niels Jensen.

1. Cyklistforbundets organisation og struktur (den kender vi nogenlunde i forvejen)
Lokalafdelingerne arbejder med regionale og lokale ruter/stier, mens Cykelturistudvalget (der er nedsat i december
2001) især skal arbejde med de nationale ruter, men som også skal samarbejde med lokalafdelingerne. Der er ved
at blive udarbejdet et kommissorium for Cykelturistudvalget. Det vil bla. komme til at indeholde en hensigtserklæring
om at udvalget skal udarbejde standarder (i første omgang fælles for stier langs veje og selvstændige cykelruter)
samt udvikle ønskelige standarder for cykelruter.

2. Status for cykelruter i Danmark
Cyklistforbundet har i årevis udgivet Cykelferiekortet og har to gange udsendt et  HT-kort. Der er ikke planer om at
ajouruføre HT-kortet, men Cykelferiekortet revideres hvert andet år (vi fik 2000 udgaven), og der kommer en ny
udgave i år (slutningen af april). Cyklistforbundet havde ikke nogen særlig mening om Vejdirektoratets og Amterne i
Danmarks CykelGuide, men syntes da at det er godt at få markedsført cykelruterne.

3. Hvordan får vi et samlet overblik over de registrerede ruter – og de uregistrerede?
Overblikket fås på Cykelferiekortet og de enkelte amters kort. Kriteriet for om ruter optages på Cykelferiekortet er,
om amtet opfatter det som en regional rute. Defineres altså ikke ud fra længde mht om ruten har regional/national
betydning (i så fald kun indirekte, hvis dette er et kriterie for amterne). Derudover registreres selvfølgelig det
nationale cykelrutenet. Det er ikke særligt sandsynligt, at der er uregistrerede cykelstier.
Krak arbejder med en ”rejseplan” for cyklister, men er løbet ind i en del vanskeligheder (Ålborg er pilotområde).

4. Kvalitetskrav (grus/asfalt)
Det er ikke noget krav, at ruterne er asfalteret, kan også være stenmel fx  Fremkommelighed diskuteres også, både
generelt for almindelige cyklister og specielt for liggecyklister (der især har vanskeligt ved at passere bomme). For
almindelige cyklister er det et problem, at arbejdsveje/markveje bruges som cykelruter. Ved Nakskov går en
cykelrute (sti?) fx gennem et gods. Stien er ufremkommelig i perioder, hvor der er meget arbejdskørsel. Oprindelig
sikrede amtet sig en sti der var én alen bred, for at cyklisterne havde ret til at køre der.

Flere steder er de nationale ruter meget lidt fremkommelige bare det er en lille smule vådt.
.
Udvalget er ikke nåët ret langt i diskussionerne om kvalitetskrav, men de er på dagsordenen 20-4. I Cykelpolitik
(fra 98/99) er der ikke nogen ønsker til cykelruternes kvalitet, kun til pendlerruter.

5. Afmærkning og andre brugere
Cyklistforbundet er tilsyneladende tilfreds med skiltestandarden fra Vejdirektoratet. – Dog kunne det være godt at få
afmærket kortere alternativer fx til større byer, så brugerne selv kan vælge om det vil køre ad den lange, rekreative
cykelrute eller den kortere direkte cykelsti langs landevejen.
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Der er ikke konflikt med vandrende (der kan opfattes som meget langsomme cyklister). Mountain bikere bør nogen
steder have egne, udfordrende stier fx i skove – mest for at undgå at cyklister generelt bliver ilde set. Ridende er et
stort problem, fordi hestene efterlader hestepærer, laver huller i stierne og let lader sig skræmme af (lydløse)
cyklister. Ridende bør være adskilt fra cyklende når faciliteter planlægges.
.
6. Forskellige behov i forbindelse med cykling
Der er næsten et sammenhængende net til transport og til rekreation. Der er gode muligheder ofr udflugt og
cykelferie.

Cyklistforbundet opfordrer kommuner og amter til at bevare eksisterende lokale stier, der er kraftigt truede af
nedlæggelse. Kender til Adgangsudvalgets rapport og anbefalingerne heri, men ville egentlig gerne arbejde mere med
emnet. Forbundet har opfordret kommunerne til at skilte ruter og til at udarbejde kort der både kan bruges i
forbindelse med daglig transport og til rekreation (temaer, fx fugleture, galleriture). Møn Kommune er pilotprojekt.

Skov- og Naturstyrelsen har givet penge til et (andet?) projekt, der skal belyse mulighederne for at få åbnet mere op
for cyklister i skovene og i naturen i det hele taget. Team Møn er konsulent. Jens Pedersen er muligvis formand for
udvalget.

7. Europæiske cykelruter og deres sammenhæng med de danske.
Cyklistforbundet er ikke særligt optaget af de europæiske cykelruter. Nævnte København-Berlin, som Krøjer havde
været med til at indvie. Denne rute er afhængig af færgen fra Stubbekøbing, der i hvert fald sejler om sommeren
(men sejler den også om vinteren). Denne rute kunne måske få statstilskud (se Jens Pedersens bemærkninger om
tilskud nedenfor), nu når togforbindelsen ikke bliver til noget (det var bare referentens indskydelse).

Turistorganisationer har udgivet turvejledninger (Fyntour fx Østersøen Rundt), der omfatter de danske dele af det
europæiske cykelrutenet stykket sammen med nationale ruter og måske også lokale (referenten: nævnes det i denne
publikation, at europæiske ruter indgår?). På cykel langs Jyllands Vestkyst er et andet eksempel på markedsføring,
men det er måske snarere af en national rute?

Måske kan de europæiske ruter bruges til at markedsføre cykelturisme og vise at Europa har et sammenhængende
net, der er grænseoverskridende.

8. Overnatningsmulighedernes betydning – hvilke typer overnatning foretrækker cyklister? Anden
vigtig service undervejs.

Jens Pedersen så gerne der blev indført et ”cykelvenlighedskoncept, hvor 6-8 betingelser skal være opfyldt for at
overnatningsstedet får lov til at skilte med at de er cyklistvenlige. Det kunne være, at man kan få cyklen låst inde for
natten uden at skulle fjerne al bagage eller at overnatningsstedet accepterer blot en enkelt overnatning (i modsætning
til at de kun sælger pakkeløsninger med flere overnatninger). Cyklistforbundet samarbejder med
turistorganisationerne (Fyntours, Storstrøms Amt og vist også Turistrådet eller en anden landsdækkende
organisation). Når publikationen om Østersøruten genoptrykkes i 2003 er det eningen, at konceptet skal være
indført langs denne rute.

Naturlejrpladser/overnatning i det fri er foruden hoteller og vandrehjem, også af interesse for cykelturisten
(Cyklistforbindet er involveret i markedsføringen af denne overnatingsmulighed).

9. Eksempler på historiske ruter/stier.
Jens Pedersen nævnte stien til Feddet ved Præstø som et eksempel. Niels vil formulere et indlæg til Aktivcyklisten
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(deadline 1. april) hvor der efterlyses andre eksempler.

10. Andre interesser, fremtidige ønsker og anbefalinger.
Der mangler et forum til diskussion af de nationale ruter, fx standarder (ud over skiltning).  Jens mente, at der var
brug for en bedre koordinering af de nationale cykelruter i Danmark og støttede oprettelsen af et nationalt
cykelruteråd eller anden for for koordinerende struktur.

11. Hvordan undgår man, at eksisterende velfungerende stier forsvinder eller stoppes af ulovlige skilte,
hegn og låste låger?

Det bør være forbudt at nedlægge gamle stier, jævnfør Adgangsudvalgets anbefalinger. Cyklistforbundet har dog
ikke nogen aktionsplan på dette område. Jens Pedersen mente det var problematisk at der er indført nye
adgangsregler til Store Vildmose, hvor det er tilladt at køre ind i området med en stor bus, men hvor uskadelig
cykling er forbudt. Han var helt med på at ynglesæsoner mv kunne medføre restriktioner periodevis.

12. Cykelturisme
Cyklistforbundet er igen begyndt at dyrke cykelturismen. Tror der er et marked. Krøjer har taget initiativ til en
cykelturistuge efter svensk forbillede (der har det kørt i 10 år nu med 300 – næsten 1000 deltagere). Afholdes for
første gang i år i Danmark og flyttes i de kommende år til nye steder.

Niels Jensen
Idéværkstedet De Frie Fugle
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Dansk Vandrelaug
Dansk Vandrelaug,  Stiudvalget,  Kultorvet 7,1., 1175 København K Tlf. 33 12 13 42 (internt nr.).
Referat af møde den 20. februar 2002 kl. 17.45 - 20.15.  Stiudvalget + 2 Frie Fugle (Niels Jensen og Jens Erik
Larsen).

1. Kort om Dansk Vandrelaug´s organisation og struktur
DVL er er medlemsforening, der har eksisteret i godt 75 år. Der er nu ca. 7000 medlemmer. Foreningens formål er
bl.a. at lave tilbud om vandreture, at fremme interessen for et aktivt friluftsliv og en ansvarlig brug af naturen. Et årligt
landsmøde vælger en Styrelse og herunder findes forskellige faste rådgivende udvalg, bl.a. Stiudvalget. Dette udvalg
skal bl.a. koordinere og deltage i DVL's arbejde med at finde, afmærke og beskrive stiforløb, herunder udgivelse af
kort- og brochurer. DVL er medlem af Friluftsrådet.

DVL varetager især "rigtige vandreres" interesse, dvs. nogen som ønsker trampestier. Man er opmærksomme på at
kørestole og barnevogne ikke kan bruges herpå, men overlader til handicap-organisationerne at varetage sådanne
interesse. Det samme gælder blindestier.

2. Status for vandreruter i Danmark — oversigtskort opdateret? Forslag til ajourføring
Kort over længere vandreruter i Danmark er fra 1994/95 og er forældet. DVL har ikke været i stand til at lave et nyt
og har i øvrigt ikke noget samlet overblik over længere vandreruter. Stikortet er lavet ud fra usikre kriterier (se
redegørelse på selve kortet), specielt hvad angår om asfalt diskvalificerer en sti eller ej som vandresti. Nogle
cykelstier er med på kortet, men det er uklart efter hvilke kriterier de er medtaget. DVL har ingen planner om at
udgive nyt oversigtskort.

3. Hvordan får vi et samlet overblik over de registrerede stier (i Skov- og Naturstyrelsen, i DVL - og evt.
lokale foldere) - og de uregistrerede?
Her var ikke meget hjælp at hente fra DVL. Kirsten Kragh fra Lyngby afd. havde dog medbragt en liste over
vandreruter i Nordsjælland:
- Hundested - Hillerød
- Halsnæsstien
- Fjordstien Hundested - Frederiksværk - Frederikssund - Roskilde (sidste del mest cykelrute)
- Fjordstien i Hornsherred under etablering
- Nordkyststien - mest cykelrute
- Nive Å - Usserød Å 2002
- Nive Å - Fredensborg 2002
- "Den grønne Rute" i Københavns Amt fra Frederikssund til Ballerup vist.
- Lokale stier ved Ringsted blev nævnt

En ny sti mellem Ishøj og Hedeland/Benzonsdal blev desuden nævnt. DN's lokalkomité i Slangerup (Bent
Christiansen 47 33 51 72) havde sendt et forslag til cykelstiforløb Lystrup Skov til Buresø. Det blev endvidere
nævnt at Århus Amts regionplan indeholdt oversigt over vandreruter og forslag til nye. Arresøstien og Jylland på
Tværs er under planlægning.

4. Kvalitetskrav-/definition på ruter, trampestier m.v. herunder længde m.h.t. at være af regional/national
betydning.
Vi blev enige om at vandreruter af regional betydning skulle opfylde følgende kriterier:
- være min. 10 km lange
- afmærket eller beskrevet i kortbrochure eller lign.
- være tilrettelagt for vandrere
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- mindst halvdelen forløbe på grusbelægning eller tilsvarende (ikke asfalt)
- være med i regionplan
- som regel forløbe over kommunegrænse.
Almindelige krav til vandreruter:
- ikke nødvendigt med lys  (heller ikke by-stier?)
- grusbelægning
- helst blot trampesti, dvs. ydmygt tracé, der snor sig gennem landskabet langs skel m.v.
- det er ikke godt at gå mere end 5 km på asfalt med oppakning på ryggen.
Varierede overnatningsmuligheder med f.eks. 15 kms afstand er ønskelig. Ligeledes gode indkøbsmuligheder.

5. Afmærkning — hvad mener DVL?
Eventulle konflikter med andre brugere (cyklister, ridende og moutain bikere)
Den i vejreglerne eksisterende afmærkning med små skilte (10 x 10 cm) med hvid mand på blå baggrund er ok.
Generelt ønskes så få og så små skilte som muligt. Hvor det er problematisk at få lov til at skilte, kan man nøjes med
rutebeskrivelse i folder og lignende.
Måske vejvisning med GPS i fremtiden, så skilte helt undgås...

Konflikter:
Ridende ødelægger stier - også for vandrere.
MTB - cyklister forstyrre ofte den fredelige vandrer. Man tror ikke at særlige MTB ruter, som SNS nu har lavet,
løser problemet da MTB-cyklister hele tiden ønsker nye udfordringer.
Konflikterne bør kunne løses ved gensidig hensyntagen.

6. Forskellige behov i forbindelse med gåture/vandringer: Stier til endagsture (søndags-)
/langtursvandrestier med sammenhæng til andre regioner. Er der overhovedet brug for et nationalt
vandrerutenet?
Stiudvalget vil umiddelbart gerne have et landsdækkende stinet, men gået på klingen er de egentligt glade for at have
et par fjernvandreveje (med en del asfalt) samt stier omkring byerne og i særligt attraktive områder. De accepterer
stier har asfalt omkring byer, hvor mange bruger stierne, f.eks. også folk med barnevogne.

Det er vigtigere at få fjernvandrevejene færdige, før man evt. begynder at tænke på et nationalt vandrerutenet. Man
skal ikke lave vandreruter gennem kedelige landskaber - hellere koncentrere sig om færre ruter i mere spændende
områder.  Planlægningen skal under alle omstændigheder hænge godt sammen med det kollektive trafiknet.

7. Sammenhæng med Europæiske vandreruter
Har stor betydning - se ovenfor.

8. Overnatningsmulighedernes betydning — hvilke typer foretrækker vandrere? — Anden vigtig
service/-vigtigt udstyr undervejs.
Teltpladser er vigtige, men mange foretrækker mere komfortable overnatningsmuligheder. Der er desværre for langt
mellem vandrerhjemmene. Der kunne bruges nogle hytter eller lignende imellem disse.
Anden service: Vand (evt. fontæner, kilder, kirker), indkøb, borde, bænke.
Jens Erik foreslog at man kunne medtage mobiltelefon og fra teltpladsen ringe til Irma og bede dem levere varerne.

9. Historie i stierne (f.eks. post-, træk- og lodsstier).
Ved Røsnæs findes gammel poststi og ligeledes Herringsløse - Gundsølille i Roskilde Amt.

10. Andre interesser, fremtidige ønsker og anbefalinger.
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Formandens, Anne Merete Palmgrens, største ønske var at holde eksisterende stier åbne. Der er åbenbart ikke
meget beskyttelse af adgangsforhold at hente udenfor byområder (her er da noget vi kan foreslå Skov &
Naturstyrelsen at gøre noget ved).
Et gammelt projekt ved Jon Feilberg om vandrestier ved Susåen kunne tages op igen.

11. Relevant materiale, vi bør have med tilbage.
Vi fik vedtægter og kommisorium for DVL/Stiudvalget, det forældede DK-kort og nogle andre foldere. DVL
udarbejder foldere med mindre vandreture ud fra campingpladser m.v.

12. Hvordan undgår vi, at eksisterende velfungerende stier forsvinder eller stoppes af ulovlige skilte,
hegn eller låste låger?
Adgangsudvalget har netop beskæftiget sig med dette emne - spørgsmålet er om udvalgets anbefalinger følges op. På
DVL's hjemmeside kan læses noget om emnet.

13. Vandreturisme
Diskussion af kommercielle vandretures potentiale. Man mener ikke der er noget stort potentiale. Problem at
lodejere ikke vil være med på den. F.eks. kan man ikke sætte tusindvis af tyskere ud at vandre på Holme Å-stien og
bo på teltpladser og fange ørreder.
Der kunne måske være noget turistpolitik i at udvikle kystvandring i Danmark, men man tror ikke meget på det -
vandrere vil hellere til Norge og Sverige m.v.
Et nyt projekt på Sydfynske øer vil muligvis indarbejde vandreturisme.

Jens Erik  og Niels
De Frie Fugle
12. marts 2002  Indføjet rettelser fra stiudvalget 8. April.
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Dansk Rideforbund
Dansk Rideforbund (DRF) ved  Gorm Simonsen, Silkeborgvej 11, 8766 Nørre Snede. 75 77 04 06
Gormsimonsen@get2net.dk

Møde: 19-3-2002
Deltagere: Gorm Simonsen DRF og Jens Erik Larsen fra De Frie Fugle.

1. Kort om Dansk Ride Forbund´s organisation og struktur
Det er rideforbundets Miljøudvalg under Breddeudvalget, der tager sig af ”naturridning” og her indtrådte Grom
Simonsen i dec. 2001 til erstatning for Lone Ålekær. DRF er inddelt i 14 distrikter svarende til amterne, hvor hvert
distrikt har en kontaktperson, som er ansvarlig for at samle oplysninger om rideruter. Dette sker i samarbejde med
Dansk Islandshesteforening (DI), som har taget initiativ til at kortlægge alle rideruter i Danmark. Gorm Simonsen er i
den forbindelse kommet med i DI´s Naturudvalg, således at der herigennem er et tæt samarbejde mellem
organisationerne. På DRF´s hjemmeside www.rideforbund.dk  findes oversigten over kontaktpersoner.

2. Status for eksisterende rideruter i Danmark — oversigtskort ? Forslag til ajourføring
På ovennævnte hjemmeside findes en oversigt over kortlagte rideruter. Der er dog kun (pr. 17-3-02) 3 ruter
(foldere) nævnt, hvoraf de to er samme rute:
- Ridestier på statsejede arealer i Nordvendsyssel
- Riderute i Nordvendsyssel
- Hestekastanieruten på Djursland.

Men såvel DRF som DI arbejder altså på at ajourføre oversigten over eksisterende rideruter. Det har været et
problem at mange af de private aftaler man havde med lodsejere ikke kunne gøres tilgængelige for andre.

3. Forbundets ønsker til fremtidige ruter
Sammen med DI har Gorm optegnet et forslag til et nationalt riderutenet. Det bygger i høj grad på hvor der er
statsskove, hvor man i forvejen må ride og på eksisterende forløb af nedlagte jernbaner m.v. Se kortbilag.

Her er øvrige ønsker fra DRF til ridestinet:
- Hver gang der anlægges en cykel - og/eller gangsti, anlægges der også en ridesti i overensstemmelse med

helhedsplanen. At skabe et sammenhængende r –g – c net.
- Alle nedlagte banestrækninger anlægges som r-g-c- stier.
- Alle nedlagte banestrækninger, som findes i brudstykker, gøres sammenhængende ved alternative stier.
- Fremtidige nedlagte banestrækninger anlægges som r-g-c stier
- Alle skove, som ejes af fonde, pensionskasser, boligselskaber, holdingselskaber, stat, amt, kommune, stiftelser,

halvoffentlige selskaber ( f.eks. Skov-Sam.), åbnes for ridning efter retningslinier som i dag gælder for ridning i
statsskovene.

- At der i ovennævnte skove anlægges ridestier. ( på lige fod med cykel – og gangstierne).
- At der indledes og gennemføres forhandlinger, der fører til rideadgang i private skove.
- At der oprettes en fond til vedligeholdelse og evt. etablering af ridestier i private skove.
- At der skabes rideforbindelse mellem de enkelte skove.
- At der anlægges raste / overnatnings pladser med passende mellemrum.
- At DRF/DI’s amtsrepresentanter tages med på råd, ved placering og udformning af ridestier.

Konkret foreslås et samarbejdsprojekt omkring Hærvejen, hvor De Frie Fugle og SNS.
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Endvidere ville man gerne have Holme Å Stien udvidet med en meter til ridning (Dette ønske har undertegnede
viderebragt, men det afvises klart af Ribe Amt!).

4. Kvalitetskrav-/definition på ruter, stier m.v.
Eventulle konflikter med andre brugere (cyklister, vandrere og moutain bikere) og lodsejere

Rideruter adskiller sig fra cykelruter og vandreruter ved at ønske løs belægning (bedst sand f.eks. 10 cm ovenpå
skærver, men også andre tekniske løsninger). Der behøves ikke flere meter i bredden – et ”ridespor” langs skel m.v.
kan være nok. Vigtigt er fritrums-profilen op til 3 m i højden. Ofte består vedligeholdelse af ridespor i at beskære grene
i denne højde.

Faktisk kunne man bruge sprøjtespor gennem markerne til ridning, hvis der var sammenhæng mellem disse. Ofte er
det blot sammenhængen mellem skove og markveje og lign. Der mangler.

Det kan visse steder være et problem at ridende ikke må være på cykelstier langs veje, fordi ridende betragtes som
et køretøj.

Cyklister, vandrere og ridende bør være forbundsfæller i etablering af ruter – efter etablering kan der opstå
konflikter om benyttelse.

Problemer med lodsejere handler nogen gange om, at disse er bange for at deres egne heste/dyr løber ud af folden.
Gorm mener det i så fald må være nogle for dårlige folde.

Nogle mener også der kan være problemer på teltpladser fordi heste ”sviner”.

5. Afmærkning — hvad mener Rideforbundet?
Det er fint at benytte vejreglerne til afmærkning af ruter.
Men alternativt kunne man benytte en hestesko, som symbol, som det oftest ses malet på træerne i skoven. Man
kunne orientere hesteskoen fremad, th. og tv. Så behøvede man ikke pile og man kunne skrive et riderutenr.- evt.
med rød baggrund for nationale og blå for regionale - inde i skoen! Det ville være så enkelt, at hesten selv kunne
forstå det! (I hvert fald en islandsk!).

Der findes i eksisterende foldere fra SNS benyttet flere forskellige slags signaturer for rideruter – bør standardiseres.

6. Forskellige behov i forbindelse med rideture/ferieture: ruter til endagsture. Er der brug for et nationalt
riderutenet?
Se punkt 3.  Man kan dog sige at der snarere er brug for nogle rundture på såvel en dag, som en weekend som en
uge med udgangspunkt et sted, hvor man kan parkere bilen med trailer til hesten.

Et eksempel på en sådan tur er udarbejdet af Gorm og indtegnet på kort 1:100.000.
Ruten starter f.eks i Ejstrupholm på banen Funder-Brande, der er anlagt som cykel-gang og ridesti – mod vest til
Lundfod- mod nord til Harrild Dambrug ( C ), hvor der kan/bliver indrettet en rasteplads. Det er en tidligere fri,
gratis campingplads med vand (toilet?), ejer Skov –og naturstyrelsen. Ruten( grøn streg) går videre over Harrild
Hede, Nørlund Plantage og Gludsted Plantage alle tre sns – ejede, tilbage til Funder-Brande banen ved  Sepstrup
Sande, hvor der er en rasteplads, derfra går turen tilbage til Ejstupholm. Afstanden fra rasteplads til rasteplads er
20-25 km. Ruten kan etableres som c-g-r-sti, men cykelrute 4 går allerede gennem området. . Mellem Hampen og
Gl.Hampen er der et R, det er en rideskole.
 Ved Hampen er der mulighed for at komme til Hærvejen gennem Hampen Plantage og Palsgård Skov. Hærvejen,
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vandrerruten, skal gerne åbnes for ridning. Ad Hærvejen, rasteplads på Koustrupgård, kan man komme til Bække
og videre til Padborg.
 Fra Bække er der også  mulighed for at lave forbindelse til Grindsted- Sdr. Felding – Skjern – Oksevejen(vest), og
Grindsted – Filskov – Blåhøj – Brande – Funder-Brande banen.
Funder-Brande banen kan let forbindes med Sdr. Felding ( delvis cykelrute 4).

Rundturen er på 40-50 km. Dette kunne være en slags demonstrationsprojekt for fremtidige muligheder.

Blandt andre rundtursmuligheder kan nævnes:
Hampen – Brande – Blåhøj – Filskov – Grindsted – Sdr. Omme – Sandet – Sdr. Felding – Arnborg Kirke Lundfod
– Ejstrupholm (eller Ejstrup) – Hampen.
Eller
Hampen – Hærvejen (syd) – Bække – Grindsted, hvorfra kan vælges Sdr. Omme eller Filskov. Se ovenstående.

7. Sammenhæng med Europæiske ruter ?
Gorm havde fået henvendelse fra Frida, som gerne ville vide, hvordan man kunne ride fra Danmark til Sydfrankrig.
Henviste til overnatningsoversigt på tysk hjemmeside www.betundbox.de og tidskriftet ”Freizeit im sattel” nr.
3/2002, hvor tyske amter ser ud til at være interesserede i rideferier som turistprodukt.

8. Overnatningsmulighedernes betydning — hvilke typer foretrækker ridende og hvilke krav dertil? —
Anden vigtig service/-vigtigt udstyr undervejs.
Teltpladser, hvor der er shelter, er bedst, så behøver man ikke tage telt med. Der skal desuden være vand – en hest
drikker 20-30 liter til aftensmad og der skal være en fold.  I bogen ”Overnatning i det fri 2002-2003” er der faktisk
over 300 pladser ud af 753, som ridende kan benytte.
Andre overnatningsformer er også relevante så vidt der kan skaffes de nødvendige faciliteter til hesten. Dette kunne
måske være muligt på nogle ”Bondegårdsferie-steder”.

9. Historie i stierne (f.eks. post-, træk- og lodsstier).
Ja, meget interessant. Hærvejen har bl.a. interesseret mange ridende. Man kunne forestille sig at genoplive historiske
rideture fra kongernes ”længere rideruter” som f.eks. Ribe – Skanderborg, Dagmarruten, Valdemarruten eller
lignende.

10. Andre interesser, fremtidige ønsker og anbefalinger.
Et nyt initiativ er ”Jylland på tværs” med møde på Bundsbæk Møllegård den 20. Marts. Se omtale under møderef.
Kim Clausen.

Gorm har skrevet brev til Vejle Amt med ønske om at ride på Hærvejsruten, men ved at der er problemer med 2
lodsejere vedr. dette.

Man kunne lave en fond til betaling af anlæg af rideruter, f.eks. hvis alle medlemmer af DR bare betalte 10 kr var der
700.000 kr i kassen. Der har været tradition for brugerbetaling til ridestier..

11. Relevant materiale, vi bør have med tilbage.
Kort men forlag til rideruter sendes. Diverse ridetidskrifter var ikke relevante mente Gorm. De er alle private
udgivne:
”Hest og Rytter”. ”Ridehesten - Hippologisk Hest”. Landsbladet Hest (westernryttere m.fl.).

12. Rideturisme – er der noget i det?
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Kræver i hvert fald afmærkede ruter. Mange er bange for at fare vildt i en skov. Men med de problemer, der er med
lodsejerne mange steder, er det nok ikke lige rundt om hjørnet.
Jens Erik 
De Frie Fugle
11.april 2002

Dansk Islandshesteforening
Dansk Islandshesteforening (DI)  ved  Lise Bomholt, Rimsø Kærvej 12, Rimsø, 8500 Grenaa.  86 38 78 98

lb@islandshest.dk www.islandshest.dk

Møde: 19-4-2002 . Deltagere: Lise Bomholt DI og Jens Erik Larsen fra De Frie Fugle.

1. Kort om Dansk Islandshesteforenings organisation og struktur
Dansk Islandshesteforening (DI) blev dannet i 1968, og foreningen har i dag 52 medlemsklubber med tilsammen
7800 medlemmer. Der findes i Danmark omkring 20.000 renracede islandske heste.  Foreningen har sekretariat på
Vilhelmsborg, Bedervej 101, 8320 Mårslet. Tlf. 87 47 50 75. Lise Bomholt er valgt ind i hovedbestyrelsen og er
formand for Naturudvalget, som har taget initiativ til at kortlægge rideruter i Danmark. Siden efteråret 2001 har der
været en repræsentant for DRF i Naturudvalget med kompetence til at træffe beslutninger. Der er stor
overensstemmelse mellem målene for naturridningen i de to foreninger.

Det viser sig, at naturudvalgets medlemmer selv har for lidt tid til at arbejde med disse emner. Man har overvejet at
ansætte en konsulent, og søge fondsmidler til finansiering.

Langtursridning er ukendt for de fleste medlemmer af DI, men interessen er voksende, og emner bliver en integreret
del af det kommende naturridemærke, som Naturudvalget arbejder på – bliver færdig i år.

2. Status for eksisterende rideruter i Danmark — oversigtskort ? Forslag til ajourføring
På ovennævnte hjemmeside findes en oversigt over kortlagte rideruter. Her kan man for hvert amt se både egentlige
rideruter samt oplysning om skove, hvor man gerne må ride. Eksempelvis nævnes under Ringkøbing Amt: Hærvejen
1 på 45 km og Alhedestien Viborg – Herning på 49 km. For hver rute kan man så klikke videre og finde oplysninger
om beskaffenhed og service.

DI´s medlemmer arbejder på at ajourføre oversigten over eksisterende rideruter. Det har været et problem, at
mange af de private, lokale aftaler, man havde med lodsejere, ikke kunne gøres tilgængelige for andre. Tempoet
med at få tilmeldt rideruter har været lavere end forventet. I foreningens blad Tölt opfordrede Lise Bomholt i april
nummeret 2002 til at følge op på sagen.

Blandt gode, længere rideruter kan nævnes:
- Silkeborg – Horsens (problemer gennem Silkeborg By, hvis man vil benytte den i forlængelse af Gjernstien)
- Funder – Brande
- Gjernstien
- Viborg – Sunds (Alhedestien)

3. Forbundets ønsker til fremtidige ruter
Sammen med DRF har man optegnet et forslag til et nationalt riderutenet. Det bygger i høj grad på, hvor der er
statsskove, hvor man i forvejen må ride, og på eksisterende forløb af nedlagte jernbaner m.v. Se kortbilag (følger
senere).
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Mange vil gerne ride ”på” Hærvejen, der kommer flere henvendelser om mulighederne til DI’s naturudvalg. Det vil være
en oplagt ”fyrtårnsrute” at få etableret som lovlig, gerne helt fra Ålborg til grænsen.
Med i projekt ”Jylland på tværs” – se ref. fra Skjern Egvad.

Ridning på stranden
DI ønsker ridning på stranden tilbage overalt i landet. Siden Naturbeskyttelsesloven fra 1992 har
strandbegrebet været defineret, så ridning reelt kun er lovligt i havstokken. Har været behandlet i
Adgangsudvalget, her er afsnittet fra den endelige rapport:

Gældende regler: Ved ændringen af naturbeskyttelsesloven i 1992 blev stranddefinitionen ændret med
tilføjelsen "mellem daglig lavvandslinie" (og den sammenhængende landvegetation). Derved blev en del af
søterritoriet omfattet af adgangsreglerne. En konsekvens heraf er bl.a., at det i dag ikke er tilladt at ride i
havstokken.

Udvalget har ikke fundet grundlag for at opretholde et sådant generelt forbud.

Der kan dog især i badesæsonen være problemer forbundet med ridning på strande med mange besøgende.
Desuden kan der være problemer forbundet med ridning af hensyn til flora og fauna.

Udvalget foreslår derfor,

at der som udgangspunkt gives ret til ridning på den ubevoksede strandbred
mellem daglig højvandslinie og lavvandslinie, hvis der er lovlig adgang for
ryttere til strandbredden, og

at der i en bekendtgørelse fastsættes nærmere regler om adgangen til at ride
på stranden, hvori der bl.a. tages stilling til,

o hvorledes rytterne sikres adgang til havstokken,

o om der skal gælde generelle begrænsninger for ridning på badestrande i badesæsonen,

o om der skal gælde særlige regler for ridning, der udgår fra rideetablissementer,

o hvilke forhold, der er lovlige hindringer af ridningen (f.eks. skal kreaturhegning ikke være en
ulovlig hindring af den ridende færdsel), og

o om amtet (og/eller kommunen på badestrande) skal kunne indskrænke adgangen til ridning.

DI og DRF vil gerne medvirke til, at der aftales nogle regler for ovenstående, så ridning i sand ved de
danske strande atter bliver tilladt.

4. Kvalitetskrav-/definition på ruter, stier m.v.
Eventuelle konflikter med andre brugere (cyklister, vandrere og moutainbikere) og lodsejere

Rideruter adskiller sig fra cykelruter og vandreruter ved at ønske løs belægning. Der behøves ikke flere meter i bredden
– et ”ridespor” på 0,5 meter langs skel, cykelsti m.v. kan være nok. Vigtigt er fritrums-profilen op til 3 m i højden og
1,5 meter i bredden. Ofte består vedligeholdelse af ridespor i at beskære grene op til denne højde.

Det kan visse steder være et problem, at ridende ikke må være på cykelstier langs vejene, fordi ridende i



70

færdselsloven betragtes som en bil. Men hermed må man i hvert fald følge offentlige veje. Visse steder i Jylland, bl.a.
i Mols Bjerge, er der mange kommunale veje med grusbelægning, som er gode og flotte til ridning.

Lise Bomholt efterlyser et middel/kampagne, som kan gøre folk/lodsejere mere positive overfor heste. Føler at
mange har en overdreven frygt for, at heste skal ødelægge stier m.v.

Erfaringer viser, at selv om mange ryttere benytter f.eks. en skov, så efterlader det ikke nogen varige spor, jorden
jævner sig efter regnvejr.
DI’s bestyrelse har vedtaget et sæt rideregler,  som er trykt i folderen ”Gudernes hest – ude i naturen”.

Det kan være farligt at ride. Der sker omkring 5.750 registrerede ulykker for fritidsryttere om året og gennemsnitlig
1-2 dødsfald. Ni procent af ulykkerne sker på veje eller i boligområder. Offentlige myndigheder kan fremme
ridesikkerheden, bl.a. ved at skabe bedre muligheder for at ride i skove og den øvrige natur.

5. Afmærkning — hvad mener DI?
Det er fint at benytte vejreglerne til afmærkning af ruter. Hestekastanieruten er afmærket med grønne plastic-bånd 
(3M-plast) sat op på selvstændige pæle (19 stk.) eller øverst på vejnavneskilte (resten). Kommunen har – efter
nogen overvejelse – givet tilladelse til dette.  Det er på en måde en meget god afmærkning, fordi den nærmest er
usynlig for dem, der ikke skal bruge den. Det er et naturudvalg under Nørre Djurs Rideklub, som står for
vedligeholdelsen. Dette har hidtil været et let job.

6. Forskellige behov i forbindelse med rideture/ferieture: Ruter til endagsture. Er der brug for et
nationalt riderutenet?
Se punkt 3.  DI mener, at et nationalt riderutenet kan løfte interessen for langtursridning. Der er dog endnu større
behov for nogle rundture på såvel en dag, som en weekend som en uge med udgangspunkt et sted, hvor man kan
parkere bilen med trailer til hesten. Med tiden kan man så koble disse ruter sammen.

Hestekastanieruten med sine 325 km i alt er egentlig lidt for finmasket, den dækker kun en kommune, og den har
ikke været markedsført meget, det har der ikke været penge til, men den bruges alligevel jævnligt, også af folk
udefra, som  parkerer bilen og finder overnatning undervejs.

7. Sammenhæng med Europæiske ruter?
Hærvejsruten kunne forsættes over grænsen. Der er  megen langtursridning i Tyskland.

8. Overnatningsmulighedernes betydning — hvilke typer foretrækker ridende og hvilke krav dertil? —
Anden vigtig service/-vigtigt udstyr undervejs.
Teltpladser, hvor der er shelter, er bedst, så behøver man ikke tage telt med. Der skal desuden være vand – en hest
drikker 20-30 liter til aftensmad og der skal være mulighed for at etablere en fold.  I bogen ”Overnatning i det fri
2002-2003” er der faktisk over 300 pladser ud af 753, som ridende kan benytte.
Andre overnatningsformer er også relevante, så vidt der kan skaffes de nødvendige faciliteter til hesten. Dette kunne
måske være muligt på nogle ”Bondegårdsferie-steder”. Et par steder i landet findes egentlige ”hestehoteller”, bl.a. på
Norddjursland i tilknytning til Hestekastanieruten. Det er rimeligt besøgt, til dels af folk, der har hesten med på
sommerhusferie i området.

9. Historie i stierne (f.eks. post-, træk- og lodsstier).
Ja, meget interessant. Hærvejen har bl.a. interesseret mange ridende. Man kunne forestille sig at genoplive historiske
rideture fra kongernes ”længere rideruter” som f.eks. Ribe – Skanderborg, Dagmarruten, Valdemarruten eller
lignende. Eller var det Randers til Ribe?  Der er også mange gamle lodsstier, som kunne genoplives.
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10. Andre interesser, fremtidige ønsker og anbefalinger.
DI mener (modsat DRF) at der ikke skal være brugerbetaling specielt for ridende. Rideruter bør etableres –eller i
det mindste fremmes - af det offentlige på linie med cykel- og vandreruter.

DI skal afholde VM i juli 2003 i Herning. I den forbindelse vil flere ride dertil, f. eks. kommer en ridende stafet fra
Østrig, hvor VM blev holdt sidst i 2001. Det ville være en god anledning til at indvie en længere riderute, f.eks. på
Hærvejen.

11. Relevant materiale, vi bør have med tilbage
Folderen ”Den islandske hest”.
Folderen ”Gudernes hest – ude i naturen”
Hestekastanieruten – flot folder med ridestinet på nordlige Djursland. Er blevet solgt for 10 kr. (udvalget bag har
netop besluttet at forære restlageret væk, det deles ud på campingpladser i næste måned)
DI udgiver det flotteste ridetidskrift. Det hedder Tölt – opkaldt efter den islandske hest’s særlige ”gear”.

12. Rideturisme – er der noget i det?
Generelt oplever Lise, at turistverdenen er meget lidt interesseret i rideferier, og tror at de ridende vil forstyrre de
øvrige turister..
Lise har sendt oplysninger om følgende firmaer, som sælger prærievognsferier og rideferier (men der er flere):
Thomas Yndal - Silkeborg 86 86 90 23
Ejsing Prærievognsferie 97 44 69 00
Gelsådalens Hytte og Bondegårdsferie 74 82 21 22.
Mette Logan i Krakær på Djursland har mange heste og tilbyder rideferie (uden vogn).

På Hallandsåsen i Sverige åbner den 12. Juni et 650 km langt riderutenet.

Jens Erik 
De Frie Fugle
22. april 2002 med rettelser fra Lise Bomholt
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Skjern-Egvad Museum (og lokale rideklubber)
Skjern-Egvad Museum ved  Kim Clausen, Bundsbæk Møllegård, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern. 97 36 23 43.
Fax 97 36 24 80. Museum@Skjern-egvad-museum.dk

Kim Clausen, Ringkøbingvej 60, 6900 Skjern. 97 34 16 61.  Hedely@email.dk

Mini-møde: 19-3-2002
Deltagere: Kim Clausen og Jens Erik Larsen fra De Frie Fugle.

Kim Clausen (KC) er leder af Skjern-Egvad Museet, hvor der også er vandrerhjem. Derudover er han formand for
Islandshesteklubben Skari og ivrig friluftsmand, især hvad angår ridning.

Oplæg til regionplanen
Sammen med en række andre rideklubber i Ringkøbing Amt har KC i forbindelse med regionplanarbejdet indsendt
forslag til rideruter i amtet samt konkrete og generelle forslag til forbedring af ridendes muligheder. Amtet har
efterfølgende sendt os kopi heraf.

Generelt klager man over at nedlæggelse af markveje og stier i almindelighed forringer mulighederne for ridning, og
man påpeger det trafiksikkerhedsmæssige problem at frygten for at komme i karambolage med lodsejere ofte får –
især yngre – ryttere til at følge farlige veje i stedet.

Der foreslås konkret bl.a. en rute om Ringkøbing Fjord, gennem Skjern Ådalen til Christianshede og derfra
forbindelse over Engesvang, Kompedal Plantage,  syd om Holstebro til Klosterhede Plantage. Ruterne følger
eksisterende skov-, mark- og biveje. Der er 29 passager af veje, som kræver særlig opmærksomhed.

Eksisterende rideruter
Der findes i dag afmærkede rideruter i Skjern Å dalen. SNS har lavet en folder (Skjern Enge – regler for adgang,
færdsel og benyttelse), hvor ruterne er vist. Man kan læse mere om Skjern Å projektet på www.sns.dk

Projekt Jylland på tværs
Skjern Egvad Museum har også været ophavsmænd til en idé om at etablere en regional stirute på tværs af Jylland
for 3 økomuseer: Skjern-Egvad Museum, Søhøjlandets Økomuseum og Økomuseum Samsø. Ruten skulle være for
såvel ridende, vandrere som cyklister (formentlig ikke nødvendigvis i samme tracé). En af grundideerne var at de nye
stimuligheder i Skjern-Ådalen skulle forbindes til længere forløb ind i landet.

Der blev afholdt møde på Bundsbæk Møllegård den 20. Marts med deltagere fra kommuner, amter, skovdistrikter,
interesseorganisationer og museerne. Her er et resumé af mødet:

Man gennemgik et konkret forslag til ruten og så på ”hullerne” heri. Bendt Nielsen fortalte om rideprojektet i
Nordjylland, herunder problemerne med private lodsejere. Økomuseerne vil lave beskrivelser af besøgssteder. Man
ønsker ikke at afmærke ruten i marken, men laver i stedet turbeskrivelser.

Topas Aktive Rejser deltog med oplæg, også ved Bendt Nielsen. Man vil prøve at sælge pakketure på ruten, og i
hvert fald gennemføre en pionér tur. Er der basis for rideturisme i Danmark?

Der blev nedsat en styregruppe. Næste møde er 28-8-02. Ruten forventes klar til sæson 2003.
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Danmarks Naturfredningsforening
Møde med Danmarks Naturfredningsforening (DN) Tirsdag den 3. april 2002 kl. 10.00
Masnedøgade 20, 2100 København Ø, tlf.: 3917 4000, e-mail: dn@dn.dk

Tilstede:
Michael Leth Jess (MLJ), DN, tlf.: 39 17 40 27, e-mail: mlj@dn.dk
Nicolas Leyssac (NL), DN, tlf.: 39 17 40 60, e-mail: nl@dn.dk
Jens Erik Larsen (JEL) og Mette Kristensen (MK), Idéværkstedet De Frie Fugle

Andre: Redaktør af ”Natur og Miljø”: Joakim Groth, e-mail: jg@dn.dk

Organisationen Danmarks Naturfredningsforening

Historie
MLJ startede med kort at ridse DNs historie op: DN er en gammel organisation.  I begyndelsen af forrige
århundrede var der et udvalg (”Udvalget for Naturfredning”), som arbejdede for videnskabelige fredninger,  dvs.
fredninger, hvor der ikke var adgang for publikum. Der var imidlertid flere og flere, som mente, at offentligheden
burde have større adgang til naturen. Derfor blev ”Foreningen for Naturfredning” i 1911 dannet med en Juridisk
uddannet Turistforeningsformand i spidsen. De 2 store hovedformål med denne forening var: Bevaring af – og
tilgængelighed til naturen for almindelig mennesker. Foreningen indleverede forslag til love ang. naturfredning.

Angående lokalkommitéerne se særskilt afsnit længere fremme.

Organisation
Der er 40-50 ansatte i DN. De 20 arbejder alene med administration, og ca. 20 andre med naturfaglige ting. 
Arbejdet med fredningssager og klager giver beskæftigelse, som svarer til 3 fuldtidsansatte.

DNs vilkår er ikke ændret. Der var ret stor aktivitet omkring Århuskonventionens tilblivelse, og her arbejdedes der
med mindst 3 søjler/mærkesager: Ret til medbestemmelse, ret til information og ret til retslig prøvelse (ret til at stille
privatpersoner for retten). Århuskonventionens ånd er integreret i dansk lovgivning (Plan- og
Miljøbeskyttelseslovene).

Tidligere var det nemmere at rekruttere dygtige folk. I dag er det svært at engagere videnskabelige personer  i
naturfredningsspørgsmål. Det er blevet mere kompliceret/risikabelt at involvere sig i virkeligheden - og det kan
nemmere reducere karrieremulighederne.

Vejreglen om service er ikke kommenteret. DN mistede sin trafikmedarbejder for nogle år siden. Kommentering af
vejreglen sættes lavt, og servicereglen er nedprioriteret.

DN meldte sig ud af Friluftsrådet for et par år siden. En sag om klatring på Helligdomsklipperne skabte for mange
uoverensstemmelser.

DN har spillet en væsentlig rolle i forbindelse med udgivelsen af Adgangsudvalgets Rapport.
DN er den eneste landsdækkende forening i landet med NGO interesserede medlemmer.

Lokalkommitéerne
Der er i alt 217 Lokalkommitéer i hele landet. Det svarer til, at næsten hver eneste kommune har sin egen kommité.
Disse består som regel af 6-9 medl. plus en formand. Udgifterne til deres arbejde dækket ved, at dokumenterede,
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relevante udgifter refunderes af DN.

I 60’erne? var der en dygtig mand fra modstandsbevægelsen (Lindegaard Olsen), som havde etableret en masse
ventegrupper til undergrundsarbejde mod kommunisterne. Disse grupper kom til at virke som lokale vagthunde
overfor myndighederne. Erfaringen med organisering m.m. i disse grupper kommer på mange måder DNs arbejde til
gavn også i dag idet strukturen videreføres i lokalkommitérne. Disse dannes og ledes ofte af pensionerede
militærpersoner, som engang havde stærke bånd til modstandsbevægelsen. Derfor fungerer de tit forholdsvis
professionelt og agiterende, mens de samtidigt virker som ”øjne og ører” for central organisationen. Det er også ofte
i disse lokale miljøer, at idéerne til fredningsforslag m.m. opstår. I en del kommuner er der bestemte traditioner for,
at fx  kirkesangeren, degnen eller præstens kone sidder i DNs lokalkommité.

Lokalkommitéerne går ud og laver registreringer af stier m.v. og taler med lodsejerne. Dette arbejde er af stor
betydning for DNs funktion. Nogen gange kan der dog også opstå problemer i den forbindelse – et eksempel på
dette oplevedes med en sag i Skibby.

NL: Lokalkommitérne er kendte i lokalområderne. Derfor er det nogen gange bedre med hjælp til selvhjælp – dvs.
at DN fungerer som rådgiver frem for beslutningstager.

Lolalkommitéen i Hvalsø har været meget aktiv. Den har fx udarbejdet en rapport om stiarbejdet, som vi
(Idéværkstedet) fik lovning på at få!

Lokalkommitéen for København er forholdsvis progressiv, og her er der forbindelse til Universitetsmiljøet.

DN udgiver et Ugebrev, som sendes ud til alle lokalkommitéerne. Dette fungerer som en slags formaliseret
kommunikation. Mange lokalkommitéer udfører et stort arbejde med at lave skriftlligt materiale om lokale ruter og
stier og ligger ofte inde med en stor viden på dette område Vi aftalte, at Idéværkstedet kunne få et par linier med om
Rutestrategiprojektet  i et af de næste numre. Vi efterlyser herigennem foldere og initiativer på rute-/stiområdet.

Kampagner
DN er meget engageret i den fremtidige trafikudvikling i København. Organisationen holder derfor et Trafikseminar
lørdag den 4. maj, hvor bl.a. Københavns Kommune (Vej & Park) kommer med et oplæg omkring
borgerinddragelse i trafik- og bymiljøproblemer. Dansk Cyklistforbund er også med i planlægningen af seminaret.
Hvordan laver man netværk med flere borgere som aktive medspillere? Det er et af de spørgsmål, der vil blive
arbejdet med.

DN ville gerne sætte gang i en skiltekampagne, men efter at følgegruppen er blevet nedlagt, kan det nok
knibe med aktiviteterne på dette område.

Der er en vis interesse omkring en evt. kommende Nationalpark på Sydfyn. Præsidenten er aktiv omkring det
Sydfynske Øhav.

”Natur i Nabolaget” er en ny kampagne, der arbejdes for/på i samarbejde med Naturpatruljen fra Børne-TV.

Visioner m.m.m.
Det kunne være rart, hvis DN i højere grad kunne fungere som professionel fondraiser og derved blive mere
uafhængig af medlemsindtægter.

Overordnet styring af stiprojekt …. 1-2 års…. stier og markveje i det åbne land …?
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Der er udarbejdet en erfaringsrapport for Hvalsø, men ellers kunne det godt ønskes, at der blev lavet mere arbejde
med erfaringsopsamling i lokalkommitéerne.

NL: Kommunerne får større ansvar for Planloven med de nye toner fra regeringen …

Stier kan være med til at højne et områdes kvalitet, så kommunerne burde satse på stietablering og -bevaring.

MLJ og NL mente, at JEL burde være med i Planfagligt Trafikudvalg i DN, som Michael Varming er formand for.

Vi aftalte udveksling af Natur og Miljø/Fri Fugle Nyhedsbrev.

Jens Erik Larsen/Mette Kristensen

22. april 2002/13. og 23. april 2002

Foldere udleveret: 12 (13?) forskellige med temaet: ”Din ret til indflydelse”, Faunapassager, Langå Egeskov, Højris
Mølle Gården plus en plakat: ”Børns ret til Krat”
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Friluftsrådet
Mødet med Friluftsrådet har været holdt som en række snakke med Anker Madsen, som så har
sammenskrevet nedenstående.
Friluftsrådet er en paraplyorganisation for 93 organisationer inden for friluftsliv, natur og miljø. Rådet varetager såvel
organisationernes som den almene befolknings interesser og forsøger gennem bl.a. kampagner, projekter og politisk
lobbyarbejde at støtte og fremme mulighederne for friluftsliv. Friluftsrådet administrerer “Tips- og lottomidler til
friluftsliv”. Friluftsrådet udgiver Nyt fra Friluftsrådet.

Offentlighedens adgang
En af Friluftsrådets mærkesager er at forbedre offentlighedens muligheder for at færdes og opholde sig i naturen,
herunder produktionslandskabet. Friluftsrådets politik på adgangsområdet fremgår af  handlingsprogrammet
Friluftsliv for alle, som medlemsorganisationerne vedtog i 1997. Friluftsrådet var repræsenteret i det af Miljø- og
Energiministeren nedsatte Adgangsudvalg, der i oktober 2001 afgav en betænkning (Adgangen til naturen) med en
lang række anbefalinger af konkrete forslag for at forbedre offentlighedens muligheder for at færdes og opholde sig i
naturen. Nogle af de anbefalinger, som et enigt Adgangsudvalg afgav, er fulgt op i Adgangsaftalen.

Rekreative ruter
Friluftsrådet er interesseret i, at der arbejdes målrettet med planlægning og etablering af rekreative rutenet for
cyklister, vandrende og ridende. Gennem en årrække har der været arbejdet målrettet med såvel et landsdækkende
som regionale og lokale cykelrutenet. I løbet af de seneste år har der været en stigende fokus hos myndigheder og
andre for også at etablere rekreative vandreruter. Der synes at være en begyndende interesse for også at etablere
rideruter – både lokalt og regionalt samt enkelte længere ruteforløb til eksempelvis langtursridning og længere
ferieforløb. Friluftsrådet understøtter bl.a. via de regionale amtsbestyrelser arbejdet med rutenet for såvel cyklister,
ridende og gående.

For Friluftsrådet er det væsentligt, at mulighederne for cyklister, vandrere og ryttere forbedres på både lands-,
regionalt og lokalt plan. For hvor de nationale ruter hovedsageligt vil blive brugt i forbindelse med længerevarende
ferieture, vil en forbedring og udbygning af de regionale og lokale ruter medføre en styrkelse af hverdagens og
weekendens friluftsliv.

Friluftsrådet påpeger, at det er vigtigt at sørge for en løbende ajourføring og justering af såvel de nationale ruter som
de regionale og lokale rutenet. Det er således meget uhensigtsmæssigt, når der ikke sker justeringer af ruterne, selv
om forudsætninger for ruterne ændres væsentligt, eksempelvis bortfald af færgeruter eller nedlæggelser af overgange
over jernbaner m.m. Det bør overvejes, hvordan der ved udpegning af rekreative ruteforløb sikres et vist
”minimumsniveau” af rekreative kvaliteter. Et udpeget rekreativt rutenet, der på store strækninger forløber som en
kantbane på et stærk trafikeret vej, er måske ikke i alle tilfælde velegnet som rekreativt rutenet.

Parallelle tracéer
Da cyklister, vandrende og ridende har meget forskellige krav til stiernes udformning, mener Friluftsrådet som
udgangspunkt, at rutenettene bør etableres under hensyntagen til disses forskellige krav. Der vil derfor til tider være
behov for, at der etableres separate stiforløb. Det er dog Rådets holdning, at der, hvor det er praktisk muligt, så vidt
muligt bør etableres parallelle tracéer således at ruterne følges ad. Der kunne eksempelvis anlægges en asfalteret sti
til cyklister og ved siden af etableres eller blot udlægges et grus-, græs- eller jordspor til de ridende.

Rekreative støttepunkter
Det er vigtigt, at der i forbindelse med fastlæggelse af især de længere ruteforløb inddrages overvejelser omkring
etableringen af rekreative støttepunkter, eksempelvis i form af overnatningstilbud. I den forbindelse peger
Friluftsrådets på etablering af overnatningsmuligheder af primitiv karakter, det vil sige i form af primitive teltpladser.
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Der bør dog også ved fastlæggelse af især de længe ruter tages hensyn til andre former for rekreative støttepunkter
eksempelvis campingpladser, naturformidlingssteder mm.

Kampagner
Friluftsrådet har bl.a. gennemført kampagner for bedre sameksistens mellem naturbrugerne. Eksempelvis kampagner
om at holde hunden i snor og samle dens efterladenskaber op og om at tage hensyn til andre skovgæster, når der rides
og køres mountainbike i skovene: Til hest og på cykel – om heste og mountainbikes i statsskovene.



Strategiplan for cykel-, vandre- og rideruter af national og regional betydning. 
 
Bilagsrapport: Midtvejsseminar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udarbejdet  for Skov- og Naturstyrelsen 2002 
 
Af Idéværkstedet De Frie Fugle 



 2

 
Seminar Program 
10.00-14.30, 7. maj 2002. Hos Skov- og Naturstyrelsen. 
 
Kl. 10 – 12: Erfaringsudveksling – gode eksempler. 
 
10.00 Velkomst og baggrundsorientering/ Lars Bendix Poulsen SNS 
 
10.10 Rideruter på dagsordenen/ Lise Bomholt Dansk Islandshesteforening 
10.25 Rideruten på Bornholm/Jens Erik Larsen 
 
10.35 Vandrerute fra kyst til kyst med gode teltpladser/ Anders Bjørnshave Hansen og Bodil 

Konradi Ribe Amt 
10.45 Fjernvandreveje i Europa og Danmark. Eksempel Sjælland./ Tage Johannessen. Dansk 

Vandrelaug. 
 
10.55 Limfjordsruten – ny nationalrute nr. 12. Planlægning, samarbejde og markedsføring.  

Sven-Henrik Brandstrup. Viborg Amt. 
 
11.10 Cykelruten København – Berlin. Visioner, markedsføring og samarbejde amter og 

turistgrupper/ Annie Larsen Turisme region syd. 
 
11.25 Formidling af ruter. Jørgen Valentiner, Vejdirektoratet præsenterer amternes og Vejdi-

rektoratets CykelGuide 2002.  
11.35 Skov- og Naturstyrelsens formidling via Naturnet.dk og styrelsens hjemmeside. 

Lars Bendix Poulsen, SNS. 
 
11.40 Udvalg af indsamlede ideer til fremtidige tiltag. Niels Jensen, De Frie Fugle 
 
Kl. 12 – 13: Frokost 
 
Kl. 13-14.30: 
Fremtidige strategier for udvikling af ride-, vandre- og cykelruter i Danmark. 
 
Overordnede bemærkninger til udsendt materiale samt andre indlæg fra deltagerne.  
Afslutning: Det videre arbejde. 
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Deltagere: 
Sven-Henrik Brandstrup  Viborg Amt 
Karen Marie Nielsen  Ringkøbing Amt 
Erik Skibsted   Ringkøbing Amt 
Bodil Konradi  Ribe amt 
Anders Bjørnshave Hansen Ribe Amt 
Hans Jørgen Hvideland  Vejle Amt 
Gorm Simonsen  Dansk Ride Forbund (DRF) 
Lone Aalekjær Hansen  Dansk Ride Forbund (DRF) 
Birgit Bjerre Laursen  Fyns Amt 
Charlotte Helsted  Roskilde Amt 
Ove Knudsen  Storstrøms Amt 
Jan Woolhead  Storstrøms Amt 
Annie Larsen   Turisme region syd 
Henriette Voigt  Københavns Amt 
Tine Falkentorp  Frederiksborg Amt 
Peter Fabricius  Frederiksborg Amt 
Nicolas Leyssac  Danmarks Naturfredningsforening 
Anne Merete Palmgren  Dansk Vandrelaug (DVL) 
Tage Johannesen  Dansk Vandrelaug  
Lise Bomholt  Dansk Islandshesteforening (DI) 
Gunnar Jonsson  Dansk Islandshesteforening 
Anker Madsen  Friluftsrådet 
Niels Bo Sørensen  Friluftsrådet 
Jens E. Pedersen  Dansk Cyklist Forbund 
Jørgen Valentiner  Vejdirektoratet 
Lars Bendix Poulsen  Skov- og Naturstyrelsen (SNS - ordstyrer) 
Anders Walther Hansen  Skov- og Naturstyrelsen 
Arne Bondo-Andersen  Skov- og Naturstyrelsen 
Hans Jørgen Stolz  Skov- og Naturstyrelsen 
Jens Erik Larsen  Idéværkstedet De Frie Fugle (referat) 
Niels Jensen   Idéværkstedet De Frie Fugle       - 
Mette Kristensen  Idéværkstedet De Frie Fugle       - 
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Velkomst og baggrundsorientering. 
 
Lars Bendix Poulsen var ordstyrer for seminaret og indledte med at give en orientering om projek-
tet. I forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2001 fik Skov- og Naturstyrelsen en bevilling 
til naturforvaltning. Styrelsen ville gerne gøre status for og afdække behov for cykel- og vandreruter 
og valgte også at inddrage rideruter. På den baggrund blev De Frie Fugle bedt om at udarbejde en 
rapport. De foreløbige forslag til nye initiativer forelægges på dette seminar til diskussion. 
 
Rideruter på dagsordenen. Lise Bomholt. Dansk Islandshesteforening. 
 
Lise Bomholt havde en interesse for langdistanceridning, som det var vanskeligt at praktisere på 
Djursland, hvor hun bor. Nogle nye skovejere skuffede ved ikke at ønske ryttere i deres meget store 
skov. Hvad så? Lise Bomholt gik sammen med en anden interesseret rytter om at prøve at få bundet 
noget sammen. Bønderne viste sig at være flinke, men skovejerne var ret ufremkommelige. Myn-
dighederne var, i hvert fald i starten, imødekommende og var blevet orienteret gennem hele forlø-
bet. Det viste sig dog, at to dage før indvielsen af ruten, at kommunen kom med alle mulige krav og 
ville have to veje taget ud, fordi grundejerne ikke ville være med alligevel. Det lykkedes dog allige-
vel at få åbnet ruten (Hestekastanieruten). 2 års prøvetid udløber til efteråret og der har ikke været 
nogen klager. 
 
Det lykkedes at få nedsat et udvalg i Dansk Islandshesteforening (5 medlemmer) samt repræsentati-
on fra Dansk Ride Forbund (2 medlemmer). Man gik straks i gang med at påvirke Adgangsudval-
get. 
 
Udvalget gik også i gang med en kortlægning af rideruter, men det viste sig at være vanskeligere 
end som så. Man valgte at starte med at vise ridemuligheder på Internettet, da man frygtede organi-
sationsansvar, hvis man udgav kort med fejlagtige oplysninger. Udvalget har også udarbejdet for-
slag til et omfattende net af rideruter i Midt- og Nordjylland samt for Sjælland og Lolland Falster. 
Det kort Lise Bomholt havde sat op på væggen viste det foreslåede net samt hvor det allerede i dag 
er tilladt at ride. Udvalget foreslår Hærvejen som et pilotprojekt. Hestene har historisk været med til 
at forme Hærvejen. Ved dog ikke hvor sporet bør ligge, der har jo været flere forløb, der også har 
flyttet sig gennem historien. 
 
Lise Bomholt gennemgik ridning historisk og pointerede de dårlige muligheder for at ride nutildags. 
De generelle adgangsregler er for dårlige og der er næsten ingen faciliteter. Gjorde rede for organi-
sationsforhold og rideinteressen. Der er ca. 150.000 ryttere, hvoraf 80.000 er organiseret (10.000 i 
Dansk Islandshesteforening, 70.000 i Dansk Ride Forbund).  
 
Udvalget vil gerne inddrages i amternes og andres planlægning af ridefaciliteter. Ønsker sig stier, 
hvor der er asfalt til cyklisterne og grus til de ridende, så vælger hesten selv det løse materiale. Ri-
deorganisationerne føler sig ansvarlige for at opdrage på rytterne, så de ikke ødelægger stierne og så 
de tager hensyn til andre stitrafikanter.  
 
Jens E. Pedersen fra Cyklistforbundet bemærkede, at det var et problem at dele stierne med rytter-
ne, dels p.gr.a. hestepærerne, dels fordi grusbelægninger bliver ødelagt. Lise Bomholt foreslog, at 
Cyklistforbundet lærte sine medlemmer at tage hensyn til hestene, ved at ringe med klokken eller på 
anden måde varsko at de kom cyklende, så hesten ikke blev overrasket.  
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I diskussionen sagde Tine Falkentorp, at det er lovligt at ride på offentlige stier, medmindre det er 
forbudt med skilte. Hvis man skal lave et en meter bredt spor til ridning, skal man ekspropriere me-
re end blot en færdselsret og dermed etablere et anlæg for at få stien registreret. I amtets regionplan 
står, at man vil tage rideruter op i de kommende år. Charlotte Helsted nævnte et eksempel på, at en 
ny grussti – hvor det ikke var tilladt at ride – var blevet ødelagt i løbet af et år. Det havde været 
nødvendigt at opsætte ridespærre, som desværre også generede cyklisterne. Problemet var, at hvis to 
ryttere følges vil de gerne ride ved siden af hinanden, uanset om det er ødelæggende for stibelæg-
ningen. Det aktuelle problem er blevet løst ved at ridefolkene selv har forhandlet en 11 km lang 
alternativ rute igennem.  
 
 
Rideruter på Bornholm.  
 
Jens Erik Larsen forelagde projektet, da Ilsebil var blevet forhindret i at deltage. Bornholm er det 
eneste amt, der har et konkret rideruteforløb med i regionplanen (de fleste amter nævner kun rideru-
ter en passant i deres regionplan). På Bornholm er der tale om en ca. 15 km lang rute mellem Hasle 
og Rønne Syd.  
 
Jens Erik mente, at der havde været en udvikling i vejvisningsvejreglerne, hvor udgangspunktet har 
været cykelrutevejvisning. I de første regler var også vist skilte for vandreruter, men emnet blev i 
øvrigt ikke behandlet. I den næste udgave havde vandreruter en mere fremtrædende plads i vejreg-
lerne og så var der vist enkelte rideruteskilte. I næste udgave vil rideruter forhåbentlig blive  be-
handlet mere grundigt. 
 
 
Vandrerute fra kyst til kyst med gode teltpladser.  
Anders Bjørnshave Hansen. Ribe Amt. 
 
Anders Bjørnshave Hansen fortalte historien om Holme Å stien, der udviklede sig til en sti på tværs 
af Jylland, fra kyst til kyst. Det hele startede som et marginaljordsprojekt i Holme Ådal, hvor ådalen 
var ved at gro til. Landmændene øjnede en mulighed for at få tilskud til afgræsning. Det første sti-
forløb var på 20-30 km, senere videre til Varde og nu til Blåvandshuk og i øst helt til Vejle. 
 
Det er et frivilligt projekt og landmændene føler et ejerskab til ruten. Set fra et myndighedssyns-
punkt er det imidlertid meget besværligt at skulle forhandle med så mange lodsejere, som der er tale 
om. På den af de to delstrækninger, hvor der er flest  lodsejere, har man netop været ude og snakke 
med 100 lodsejere. Der forhandles 10-årige aftaler, der tinglyses. Hvert år afholdes i øvrigt en ud-
flugt med lodsejerne – det kræver sin kaffe at holde liv i ruten! 
 
Vandreruten er anlagt som en trampesti, men vegetationen bliver dog slået. Der var oprindeligt 10 
overnatningspladser, men kun 8 pladser er tilbage på grund af for meget ”fest og ballade”. Amtet 
kører brænde ud hvert år, for at forebygge at gæsterne fælder træer. Der gøres rent mv. Dasset bli-
ver flyttet. På pladserne er der 3.500 overnattende hvert år, 2000 alene på én plads. Her har man 
installeret toilettank. Det koster ¾ mill. at vedligeholde vandreruten hvert år. Lodsejerne får 5 kr/km 
sti/år.  
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Der findes nu et samlet forløb af en vandrerute fra kyst til kyst: Blåvandstien, Varde- og Holme Å 
Stien,  et stykke af Hærvejsruten samt et ruteforbløb på Bindeballestien i Vejle Amt. De eksisteren-
de  publikationer vil blive arbejdet sammen til én publikation.  
 
North Trail er et nyt initiativ a la Nordsøcykelruten. I dette tilfælde planlægges en vandrerute gen-
nem flere lande.  
 
Anker Madsen fra Friluftsrådet mente, at man skulle have eksproprieret. Det ville have været billi-
gere. Bodil Konradi sagde, at amtets politikere har besluttet, at der skulle arbejdes med frivillige 
aftaler.  
 
Fjernvandreveje i Europa og Danmark. Eksempel Sjælland.  
Tage Johannessen. Dansk Vandrelaug. 
 
Tage Johannesen takkede Skov- og Naturstyrelsen for de mange vandretursfoldere, der var udgivet i 
årenes løb. Desværre er der nogle dele af landet, der er underforsynet med statsskove og dermed 
forslag til vandreture (eksempelvis Næstvedområdet). 
 
Der mangler generelt muligheder for længere ture. Veje i det åbne land er kedelige at vandre på, og 
der er mange biler.  
 
Der er 11 fjernvandreveje i Europa, i alt 52.000 km. ruteforløb. Initiativet blev taget i 1969 af ERA 
(European Ramblers Organisation). Dansk Vandrelaug står for de to ruteforløb i Danmark. Det ene 
forløb indgår i E1, der løber fra den svensk/norske grænse til Italien, i Danmark via Hærvejen. Det 
andet forløb indgår i E 6 fra Finland til Grækenland, i Danmark over Sjælland, Fyn og Als. Vandre-
ruterne i hele Europa afmærkes med Andreaskorset. 
 
I 1970’erne blev de danske ruteforløb afmærked, i første omgang på træer og sten. Men man blev 
klar over, at afmærkningen måtte gribes mere professionelt an. I 1974 fik grupper i Vandrelauget 
ansvar for hver sine delstrækninger. Man var ude for at få underskrifter fra landmændene. Der var 
ikke ret mange der ville skrive under, men man fik mange mundtlige tilladelser til afmærkning. Det 
viste sig vanskeligt at lave forløb ad trampestier og småveje overalt – der er desværre en del asfalte-
rede strækninger.  
 
Vandrelauget arbejdede sideløbende med folderne for E6. Et helt sæt med 7 foldere med 1:50.000 
kort for Sjælland blev udgivet. Folderne blev uddelt til seminardeltagerne.  
 
Tage Johannesen beskrev hovedtrækkene og attraktionerne i fjernvandrevejens forløb over Sjæl-
land. Vandreruten over Sjælland blev indviet i år 2000 med en stafetvandring med flere hundrede 
deltagere. Vandrelauget arbejder nu med at komme videre over Fyn mv.  
 
I Jylland mangler på E1 forbindelse frem til Hærvejen. Her klarer Århus Amt alt det praktiske. 
Vandrelauget ser generelt gerne at amterne overtager arbejdet med lodsejerne (spredt latter i salen). 
 
Man havde fået støtte fra Københavns Amt og til folderne støtte fra Friluftsrådet. Det har været et 
problem at finde tilstrækkeligt med overnatningssteder.  
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Limfjordsruten – ny nationalrute nr. 12. Planlægning, samarbejde og markeds-
føring. Sven-Henrik Brandstrup. Viborg Amt. 

 
Indlægget var meget aktuelt, da ruten på 610 km netop var indviet weekenden før med 250-300 
deltagere ved den afsluttende ceremoni i Hvalpsund. Godt samarbejde med Dansk Cyklist Forbund 
om afvikling af cyklende indvielse med to delegationer  med start i Thisted: en nordenfjords og en 
søndenfjords. 

 
Der var tale om et samarbejde mellem 3 amter (Nordjylland, Viborg og Ringkøbing) og én turistor-
ganisation, nemlig Netværk Limfjorden, der skal stå for markedsføring, salg af turpakker (det blev 
nævnt, at nogle turpakker indbefattede overnatning på teltpladser) og guider m.v.  Der er fine attrak-
tioner langs ruten. Netværk Limfjorden har arbejdet med temature tidligere, så som ”Snapseruten”. 
Et projekt ved navn ”String of pearl” blev nævnt. 
 
Det er et privat østrigsk forlag (Esterbauer), der har lavet guiden, som lige var kommet i tysk udga-
ve – dansk udgave følger. Erfaringen med samarbejdet var, at det tog lang tid. Samarbejdet mellem 
amterne var gået fint. Der var afholdt 10 møder.  
Selve anlægsudgifterne gik hovedsagelig til skiltning, og der var kun brugt 50.000 – 150.000 kr pr. 
amt. Tilskud til kortbogen (guiden) havde været 170.000 kr + 60.000 til dansk og engelsk oversæt-
telse. Åbningsarrangementet havde kostet 100.000 kr. 
En hjemmeside er på vej op: www.limfjordsruten.dk 

 
Karen Marie Nielsen: I Ringkøbing Amt havde man valgt at købe nye skilte, da man syntes det så 
for grimt ud med klistermærker over de eksisterende. 

 
Anders Bjørnehave Hansen: Ruten fra Vitskøl Kloster og sydpå er en del af ruten – den er alt for 
farlig.  
 
Jens Erik Larsen var enig med de to sidstnævnte om skilte og farlige ruter. 
 
 
Cykelruten København – Berlin. Visioner, markedsføring og samarbejde imel-
lem amter og turistgrupper. Annie Larsen. Turisme region syd. 
 
Visionen med projektet var at lave en fantastisk cykelrute, hvor cyklisterne ville strømme til. Dette 
kunne bl.a. forhåbentlig få DSB til at genoprette jernbaneforbindelsen. Udenlandske partnere havde 
initieret projektet, og man havde også herhjemme mærket en stigende interesse for cykelturisme og 
specielt for sammenhængen med de europæiske cykelruter. Ruten blev åbnet april 2001. 
 
Der har været tale om 3 hovedpartnere i projektet, alle turistorganisationer (Mecklenburg-
Vorpommern og Brandenburg i Tyskland samt Turisme region syd i DK). De øvrige turistorganisa-
tioner på ruteforløbet i DK (Roskilde og København) havde ikke været interesserede. Der havde 
været dialog med de 3 amter: Storstrøms (mest), Roskilde og København, men ikke med Køben-
havns Kommune. 
 
Ideen var at bruge eksisterende ruter, men man ville gerne have en ensartet skiltning, så derfor hav-
de man foreslået omlægning af nationalrute 9, så den blev identisk med København – Berlin ruten. 
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Det eksisterende forløb gennem Storstrøms Amt på stier langs landeveje var ”ufattelig kedeligt at 
cykle på”. Derfor skulle ruten ud langs Østfalsters og Stevns kyster. Ruten ender/starter på Rådhus-
pladsen i København, og det er et flot forløb, hvis man kan følge den nuværende rute 6 ud over 
Vest-amager. 
 
Interessen for ruten har været stor. Formentlig bl.a. på grund af at den forbinder to store kulturbyer. 
Der er også mange naturcentrer undervejs på ruten og gode muligheder for overnatning. 
 
Ruten markedsføres af en hjemmeside på 3 sprog. I maj 2002 kommer en Bikeline guidebog (Ester-
bauer) på tysk. Der kommer også en konkurrerende guide fra Bielefelder Verlag, men der har ikke 
været penge til danske udgaver. 
 
Bodil Konradi: Det er et dårligt koncept med disse Bikelineguides, der er lavet efter tyske/østrig-
ske forhold. F.eks. er sproget for omstændeligt og signaturerne er udanske. Desuden er der en tung 
og unødig vejvisningsbeskrivelse, også selv om der er skiltet. Det ville være bedre at bruge danske 
eksperter til at lave sådanne guidebøger. 
 
Sven-Henrik Brandstrup har efterfølgende skrevet: 
”Jeg mener at vi må konstatere, at ved anvendelse af en kortbogudgiver som f.eks Ester-
bauer/Bikeline, der dækker hele Europa, får vi en markedsføring af vores cykelprodukter som vi vil 
have meget svært ved selv kunne betale for. Erfaringerne fra udarbejdelsen af den Danske udgave af 
Bikelinekort for Nordsøruten har vi taget med over i udarbejdelsen fra Limfjordskortet - og vi me-
ner, at vi får et godt (dog noget detaljeret rutebeskrivelse med Esterbauer/Bikeline-konceptet) kort-
materiale, der kan inspirerer mange fra hele Europa til at cykle rundt i vores område. 
 
Vores erfaring viser endvidere, at når et kortkoncept som Bikeline skal oversættes til dansk, kræver 
det en meget stor indsats med hensyn til at få læst korrektur og koordineret de mange oplysninger, 
hvilket kun folk med lokal kendskab kan udføre med succes. Det er ikke nok blot at ”oversætte”.  
Det er vore erfaring, at Esterbauer/Bikeline er meget grundige med turbeskrivelsen (Østrigsk/Tysk 
kultur). Det skyldes måske at mange af de ruter, de laver kort til, ikke er skiltet, som vi gør det i 
Danmark. Alternativet ville være, at amterne producerede et kort for ruterne. Dette skulle være uden 
markedsføringsbudget. 
 
I forbindelse med etablering af Limfjordsruten lavede vi undersøgelser som viste, at en rutekortbog 
for ruten ville koste over ½ mio. kr. - et beløb som vi ikke kunne skaffe i amterne. Vi mener at 
Esterbauer/Bikeline-kortet er et rigtig godt alternativ.” 
 
Jens Erik Larsen: nævnte 3 problemstillinger, som kunne diskuteres videre om eftermiddagen: 
- turistfolk og amter arbejder efter forskellige tidsterminer 
- problem med overlap og distribution af kort og guider 
- standarden (bl.a. m.h.t. sikkerhed) er for lav på de nationale cykelruter 
 
 
Formidling af ruter. Jørgen Valentiner, Vejdirektoratet præsenterer amternes 
og Vejdirektoratets CykelGuide 2002.  
 
Jørgen Valentiner fortalte, at CykelGuiden var udgivet siden 1996, og at man havde et meget fin-
masket distributionsnet ud til biblioteker og turistbureauer m.v. Nu er guiden også tilgængelig på 
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www.trafikken.dk og kortene m.v. kan udskrives. Der er endvidere links til andre relevante www 
bl.a. Cykelruten København – Berlin. 
 
En fremtidsidé kunne være muligheden for at klikke på to byer og så få vist et cykeltursforslag 
imellem byerne.  
 
CykelGuide 2002, der ligesom guiden året før er lavet i samarbejde med amterne, blev uddelt. 
 
 
 
 
 
Skov- og Naturstyrelsens formidling via Naturnet.dk og styrelsens hjemmeside. 
Lars Bendix Poulsen, SNS. 
 
Lars fortalte om Naturnet.dk og viste hvordan SNS hjemmeside var ved at blive suppleret med et 
friluftskort, hvor man kunne gå ind på temaer og geografiske områder. Man kunne således finde 
vandretursforslag og enten udskrive disse eller videresende dem pr. e-mail f.eks. til en ven, man 
gerne ville ud og gå en tur med! 
 
SNS opbygger databasen, som alle så skal kunne lægge data ind på. Der er brugt penge hertil fra de 
80 mio kr ekstra, der kom på finansloven i 2001 til naturformidling. Friluftskortet ventes at blive 
tilgængeligt for Hr. og Fru Jensen omkring juni 2002. 
 
 
Diskussion. Oplæg ved Niels Jensen, De Frie Fugle. 
 
Niels Jensen fremlagde et oplæg til diskussion omkring mulige fremtidige ideer til strategier for 
ride-, vandre- og cykelruter i Danmark. Cykelruter har været meget mere på dagsordenen end van-
dre- og rideruter og indgår nu i alle amters planlægning, samtidig med at der er opbygget et lands-
dækkende cykelrutenet. Landsdækkende vandre- og riderutenet er ikke nødvendigvis et mål. Måske 
er der etableret for mange cykelruter, både regionale og nationale. I forbindelse med planlægningen 
af vandre- og rideruter kan man måske lære af  udviklingen i cykelruterne …..  
 
Vedrørende cykelruter lagde Niels op til bl.a. at diskutere minimumsstandarder på nationale og eu-
ropæiske cykelruter samt at nedsætte et nationalt cykelruteråd. Måske skulle man satse på flere te-
macykelruter, på europæiske ruter og på et par supercykelruter. 
 
Der blev foreslået en række konkrete vandreruter, bl.a. flere kystruter, Jylland på tværs og vandreru-
ter på Nordfyn. Vedrørende rideruter blev der lagt op til en diskussion af en national fyrtårnsrute, en 
demo-rute som rundtur og regionale projekter med støtte. 
 
På de efterfølgende kopier af Overheads uddybes forslagene.  
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Kommentarerne fra diskussionen er grupperet under følgende temaer/overskrifter: 
- Adgangsforhold 
- Rideruter 
- Vandreruter 
- Struktur/Samarbejde  
- Visioner m.m. 

 
 
Adgangsforhold 
 
Tine Falkentorp: Det er vigtigt, at der er forbindelse imellem skovene indbyrdes samt til og fra det  
åbne land. Det er i det hele taget vigtigt med adgangsmuligheder imellem de forskellige naturtyper. 
 
Birgit Bjerre Laursen: Det er et kæmpe problem, at markveje bare pløjes op.... 
 
Jan Woolhead: Stierne kunne sikres ved, at der lægges ruter på dem.  
 
Karen Marie Nielsen: Jeg frygter, at stier kan forsvinde, netop fordi/hvis der bliver sat focus på 
dem!!  
 
Charlotte Helsted: Som tidligere nævnt pløjes markveje op, privatveje nedlægges eller spærres på 
midten, så passage umuliggøres. Optagelse i et stiregister vil ikke være nok til at sikre deres beva-
relse. Der skal politisk vilje til - med andre ord en lovændring - hvis man vil forhindre, at vejene 
forsvinder. 
 
Der bør ske en prioritering af registreringen af veje og stier således at de, som har et mål og/eller 
skaber adgang til kyster, skov eller andre attraktioner, prioriteres højest. Dette bør indarbejdes i 
Statens udmelding til regionplaner. 
 
I Regionplanen for Roskilde Amt står der, at veje og stier, som ligger indenfor det regionale rutenet, 
ikke må nedlægges. 
 
Med hensyn til vigtigheden af faunapassager, så gælder det ikke kun i forbindelse med de kommen-
de vejanlæg. Omstændighederne omkring de eksisterende veje m.m. bør også være i focus. Her har 
man ofte mulighed for at skyde rør ind under vejene. 
 
Gunnar Jonsson: Jeg foreslår, at Adgangsudvalgets betænkning ophøjes til lov. På en konference 
her i huset for 3 år siden blev det klart, at der ingen klare bestemmelser var om adgang. 
 
Jan Woolhead: Veje gror nogen gange også til (forsvinder), fordi de ikke bliver brugt! 
 
Gorm Simonsen: I Jylland må der rides i skovene, men der er der langt imellem skovene, så her 
savnes der forbindelsesstier. På Sjælland ligger skovene tættere, men her må de ikke bruges, heller 
ikke af cyklister og vandrere. Der skal måske 2 forskellige modeller til? 
 
Jens Erik Larsen: Vi går også ind for, at Adgangsudvalgets betænkning bliver implementeret. Vi 
nævnte det i oplægget, men hovedvægten i vores rapport vil ligge på ruteplanlægning. 
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Lokalforeninger i DR, DI og DN udfører et stort arbejde med registrering og samarbejder med am-
terne. Holme Å er et godt demonstrationsprojekt og har dermed haft betydning ud over det lokale. 
Demo-projekter kan få stor betydning senere også for udviklingen af rideruter. 
 
Tine Falkentorp: Vejdirektoratet sikrer, at faunapassagerne bliver tilgodeset. Man effektiviserer 
banerne, så markveje bliver klippet over. Fra banernes side er man ret ligeglade med at folk får pro-
blemer med at krydse. 
 
Nicolas Leyssac: I Vejdirektoratet ved de ikke altid, hvad der står i reglerne om faunapassager. 
 
Henriette Voigt: Københavns Amt har ikke selv råd til at etablere broer og tunneler, og diverse 
puljer (som bl.a. Rådighedspuljen til faunapassager) er sparet væk. 
 
Rideruter 
 
Lise Bomholt: Med hensyn til projekter i amterne er der ofte tvivl om, hvad der er penge til. Jeg 
synes, at der savnes samarbejde, koordinering, oplysninger m.m. i den sammenhæng. 
 
For nogle år siden var der kun få (2-3) feriesteder, hvor heste kunne komme med. Nu så jeg 10 an-
noncer for kommerciel hesteferie  i ”Tølt” (DIs tidskrift). 
 
Lars Bendix Poulsen: Med hensyn til Vendsyssels riderute - Skagen-Hirtshals – er der problemer 
med sammenhængen på grund af lodsejere og jægere. 
 
Gorm Simonsen: Vores rideruter skulle lægges ind på kort. Det er nødvendigt at have en kortlæg-
ning, for at finde ud af, hvor der mangler anlæg? 
 
Jens Erik Larsen: Demoprojekter kan få stor betydning senere. Hvad med at etablere en demon-
strations-riderute, evt. for tipsmidler? 
 
 
Vandreruter 
 
Jens Erik Larsen: Er der nogen konkrete forslag til regionale vandrerutenet, og er der brug for et  
nationalt vandrenet? Efter DVLs mening vil det ikke være aktuelt med sidstnævnte, da der er man-
ge kedelige strækninger, hvor det ikke vil være relevant med vandrestier. Det er bedre at satse på 
fjernvandreveje. 
 
Charlotte Helsted: Det var et stort arbejdeat lave ruten/folderen med en vandretur langs Roskilde 
Fjord (15-20 km). Alle berørte lodsejere skulle kontaktes, og det var nødvendigt at lave aftaler 
samtlige involverede. Der kom 10 aftaler ud af 63 henvendelser, og ejeren kan opsige aftalen, hvis 
der opstår problemer!!  
 
Tage Johannesen: DVL leverer også frivillig arbejdskraft og får lavet mange gode tiltag for små 
penge. Der er f.eks.givet megen ros til Århus projektet, som går ud på at forbinde Hærvejen med 
Grenå (E1) 
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Struktur/samarbejde 
 
Jens E. Pedersen: Måske var det en god idé med et cykelruteudvalg. De ansvarlige bør snakke 
sammen om standarder, ruteføring m.v. Som eksempel kunne nævnes problemer med færger – ak-
tuelt Kulhusfærgens nedlæggelse. 
 
Gorm Simonsen: Hvad  med at oprette en stistyrelse på tværs af alle amterne, så der kunne ske en 
centralisering af aktiviteterne? 
 
Hans Jørgen Hvideland: Desværre har vi i dag ikke nogen strategi for cykel- og vandreruter  i 
Vejle Amt. Danmark er cykellandet, og alligevel tager andre lande over. Mange af ruterne er foræl-
dede - f.eks. går nogen af dem langs- eller på en hovedlandevej. 
 
Vi er ret misundelige på Holme Å projektet – det er vigtigt med profilering. Det er også af stor be-
tydning, at folk kommer nedefra med ønsker. 
 
Charlotte Helsted: Vores strategi i Roskilde Amt er bl.a., at lokalt  engagement skal støttes/udvikle 
og borgerne kommer heldigvis ofte selv for at være med. DN og DVL leverer også meget godt ar-
bejde til rimelige priser. Men de frivillige skal kun være et supplement til amtets arbejde … give 
amtet et pusterum.  
 
Anker Madsen: De regionale Turismeudviklingsselskaber burde have midler til at fremme cykel-, 
vandre- og rideruteturismen, men de lokale turistbureauer er ikke ligefrem blevet bombarderet med 
forslag!! 
 
Anni Larsen: Fyrtårnsprojekterne burde ligge der nu -  på Turistportal: www.visitdenmark.com. 
Vi har i hvert fald gjort vores. Ride- og vandreturisme er bløde produkter, som pt ikke prioriteres så 
højt.  
 
Birgit Bjerre Laursen: Vi markedsfører vores cykelkort. Turismens Fællesråd er jo forsvundet, så 
der mangler noget koordinering. 
 
Jan Woolhead: Mange stier, som ikke bliver brugt, er måske ikke markedsført godt nok?  
For ca. 25 år siden, da kommunerne skulle lave stifortegnelse, gjorde Faxe Kommune meget ud af 
det. De har et fint stinet den dag i dag. Storstrøms Amt er for stort og har for få ressourcer til den 
slags opgaver. 
 
 
Visioner m.m. 
 
Jens Erik Larsen: Hvor er Danmarks Turistråd henne? Er der penge i de nærmeste år til cykeltu-
risme f.eks.? 
 
I England er der konkurrence om at få en national rute til at gå gennem sin hjemby – måske kunne 
man arrangere noget lignende her? Dette kunne bidrage til finansieringen. 
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Anni Larsen: De regionale turistgrupper har fået penge til diverse cykelprodukter. 
 
Niels Jensen: Vejafdelingerne får vejreglerne automatisk, men en del naturafdelinger er tilsynela-
dende ikke blevet bekendt med dem. Hvad med at skaffe en bevilling til at sende dem ud til alle? 
Vejreglen ligger på adressen: www.vd.dk  
 
Niels Bo Sørensen: Der bør satses på Puljer (bloktilskud). Der er gode erfaringer med Trafikmini-
steriets Sektor for Rådighedspuljer. Det har tit en afsmittende virkning. Det skaber konkurrence og 
aktivitet, at der er muligheder for at søge penge. Synergieffekten gør, at der kommer penge andre 
steder fra. Også i Holland har man lignende erfaringer. 
 
Udviklingen går i retning af, at der forsvinder stier. Det er vigtigt, at der skrues op for planlægnin-
gen – det er uendelig svært at komme bagefter, når stierne er væk. 
Det skal som hovedregel ikke være anlægsomkostninger, der gives penge til – der bliver alt for dyrt. 
Der er brugt flere hundrede kroner på hver vandrer, der bruger stien. Det er for dyrt at skaffe adgang 
til landskabet på denne måde.  
 
Erik Skibsted: Vi snakker om 3 slags stier (ride-, vandre- og cykelstier), men hvad med handicap-
venlige stier? Med en lille merinvestering kunne det gøre en stor forskel for mange mennesker, som 
ellers er afskåret fra at færdes i naturen m.m. 
 
Tine Falkentorp: Det vil være en god idé at registrere stierne – det vil forhindre nedlæggelse af 
dem. Først og fremmest er det de stier, der har et relevant mål (skov eller andet udflugtsmål), som 
bør bevares.  
 
Hans Jørgen Hvideland: Det er dejligt med et arrangement som dette. Det er en god idé med en 
supercykelrute.  Hærvejsruten skulle måske genoplives. Der mangler noget til at ”trække den op”, 
måske en riderute og nye kort kunne gøre en forskel?  
 
Lars Bendix Poulsen: Det centrale er, at muligheder stilles til rådighed. Den almene bruger skal 
med 4-5 klik kunne komme ind og se, hvordan sagerne står. 
Lars anbefalede den nyligt udkomne rapport fra Friluftsrådet ”Planlæg for friluftslivet! Idékatalog 
for friluftsstrategier” som en inspiration i forbindelse med planlægning af ruter. 
Med hensyn til puljer kunne man tænke sig, at ministeren helst, at man har konkrete projekter, der 
søges penge til – i modsætning til puljetankegangen, hvor alle kan byde ind.   
 
Nicolas Leyssac: Der er som regel et godt overblik over behovene i amterne, men DN har ikke res-
sourcer til anlæg og løn, så det kan højst strække sig til f.eks. 15.000,- kr. til folder. Hvis I ser et 
behov her, så ”prik” evt. til en af DNs lokalkommitéer. 
 
Tine Falkentorp: Det må være vigtigere med oplevelseskvalitet frem for trafikmæssige hensyn til 
f.eks. cykelruter. 
 
Lise Bomholt: Kan der opstå en situation, hvor kompetencen flyttes fra amterne til kommunerne – 
evt. i forbindelse med en ny Planlov? 
 
Jan Woolhead: Jeg er uenig i, at man ikke kan have ride- og vandreruter, som er lange. Amterne er 
nok mere interesserede, hvis ruterne har en vis længde. 
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Overheads anvendt på ruteseminar: 
 
Cykelruter 
 
 Mere viden om feriecyklister 

 
 Standarder på nationale og europæiske cykelruter 

 
 Konferencer 

 
 Studieture til udlandet 

 
 Nationalt cykelruteråd  

 
 Flere temaruter 

 
 Større dansk satsning på europæiske cykelruter 

 
 Supercykelrute 

 
 Forslag til ændringer af det nationale cykelrutenet 

 
 Regionale pendlerruter, som er direkte og med god belægning 

 
 Cykel Service Stationer  

 
 Servicevejvisning til seværdigheder m.v. (pilotprojekt) 

 
 Bagagetransport, også til individuelle cykelturister 

 
 Cykelvenlighedskonceptet 
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Minimumsstandarder på nationale og europæiske cykelruter  
 
 Min. Bredde 1,5 m 

 
 Belægning vedligeholdes så den er komfortabel på alm. cykler stort set hele året 

 
 Et max. for årsdøgntrafik, hvor bilveje indgår (f.eks. max. 1500 biler/døgn?) 

 
 Samt evt. hastighedsdæmpning til 40 km/t på ”bilveje” 

 
 Undgå overlap med Margueriteruten 

 
 Ingen bomme og andre forhindringer 

 
 Vejvisning ifølge vejreglerne incl. informationstavler 

 
Nationalt cykelruteråd  
 
 Procedure for omskiltning af nationale ruter ved færgenedlæggelser eller bedre forebyggelse 

heraf 
 
 Procedure for omskiltning ved større vejarbejder og lign.  

 
 Et europæisk rutenet er under planlægning. Procedure for hvem og hvordan det besluttes, hvilke 

danske nationale ruter, der skal integreres! 
 
 Det diskuteres også i øjeblikket, hvordan de europæiske ruter skal skiltes. Schweiz har lavet et 

skiltesystem med plads til logo for supplerende rutebetegnelse, f.eks. europæisk rute 
 
 Iværksættelse af brugerundersøgelser, af hvordan de nationale ruter fungerer? Og måske hvor 

mange, der bruger dem 
 
 Gennemgang og evaluering af de nationale ruter ud fra fælles kriterier og diskussion af mini-

mumsstandarder m.h.t. belægning, information og service 
 
 Sikring af en bedre sammenhæng mellem standard af ruter og markedsføring af cykelturismen 

 
 Fælles markedsføring af de nationale ruter med udgivelse af separate brochurer for de fleste 

ruter. Hærvejsruten og Vestkystruten er de eneste nationale ruter, der har sine egne kortbrochu-
rer 
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Flere temaruter 
 
 Vestkystruten 
 Hærvejsruten 
 Limfjordsruten  
 ”Snapseruten” (ved Limfjorden), Gourmetruten (Sønderjylland) og Kongeruten (Nordsjælland) 

 
Større dansk satsning på europæiske cykelruter 
 
 Hærvejsruten har ikke været markedsført i noget særligt omfang i de senere år 
 Nordsøruten, Østersøruten og København Berlin ruten) er af Danmarks Turistråd blevet udråbt 

til "nye fyrtårne" 
 
Supercykelrute 
 
 National rute 2 lægges om til Nordsjællands kyst 

 
 Oprustning af den danske del af Berlin-København ruten 

 
 Statstilskud til en turistfremmerute som skaber nye sammenhænge 

 
 Støtte særligt dyre anlæg (fx en bro) 

 
 I et samarbejde mellem Miljøministeriet og Trafikministeriet støtte til særligt dyre investeringer 

i cykelruter i Københavnsområdet 
 
 Ordentlig cykeltransport til og fra Bornholm 

 
 Støtte en indsats for at etablere særlig sikre og trygge cykelruter, der især retter sig mod børne-

familier 
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Vandreruter 
 
 Ikke landsdækkende vandrerutenet 

 
 Landsdelsmæssigt koordinerede planer for vandrerutenet (kunne tænkes støttet) 

 
 Sammenkædning af internationale forbindelser 

 
 Kystruter 

 
 Jylland på tværs  

 
 Sjælland rundt 

 
 Nordfyn 

 
Vandreruter i Danmark 
 
Sammenkædning af internationale forbindelser: 
 Fjernvandrevejen over Fyn (E 6 Grækenland-Finland) 
 Fjernvandrevejen fra Hærvejen over Århus til Grenå.(E 1 Italien-Sverige) 

 
Kystruter: 
 Kyststien på Bornholm 
 Vestkystruten er en oplagt mulighed 
 ”North Trail” parallel med Nordsøcykelruten er under opsejling. Museumsfolk er indblandet 

heri 
 
Jylland på tværs  
 ”Jylland på tværs” over amtsgrænserne i samarbejde med Øko-museer.  Det starter i Skjern Å 

dalen og slutter på Djursland. Koordinering med fjernvandrevejsønsket er muligt 
 
Sjælland rundt  
 Sjælland Rundt (evt. kombineret med ny national cykelrute og teltpladsprojektet) 
 Isefjorden – Jyderupsti – Lagunestien (eller forbindelse til Suså projektet) 

 
Nordfyn 
 Vandreruter på Nordfyn, der kunne være meget attraktive for vandrere 
 Hindsholm med Fyns Hoved og Enebærodde. Der er forbindelse imellem med færgen Svanen. 

Nordkysten og ebbevejen til Æbelø  
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Rideruter 
 
 Bedre adgang til halvoffentlige og private skove 

 
 Ved forhandling åbnes for rideadgang i private skove 

 
 Der kunne oprettes en fond til vedligeholdelse og evt. etablering af ridestier i private og halvof-

fentlige skove 
 
 Lempeligere generelle regler for ridning (f.eks. langs strande) 

 
 Enkelte meget lange rideruter samt regionale og lokale net. Kan bygge på eksisterende mulighe-

der i statsskove, på nedlagte jernbaner m.v.  
 
 En national fyrtårnsrute 

 
 En demorute som en rundtur 

 
 Støtte til regionale projekter 

 
 Andre forslag til debat 

 
 Anbefalinger til amternes planlægning af riderutenet 

 
Rideruteforslag 
 
En national fyrtårnsrute 
 Naturstien Silkeborg – Horsens er nok for kort   
 Hærvejsruten lang nok til en uges rideferie  
 Vestkystruten en oplagt mulighed 
 ”Dagmarruten” efter berømt historisk ridt fra Randers til Ribe 

 
En demorute som en rundtur 
 Rundtur på 2-3 dage midt i Jylland på eksisterende ridestier på banetracé og i statsskove. Dansk 

Ride Forbund har udarbejdet et konkret forslag, der følger Funder – Brande banen m.v. 
 
Støtte til regionale projekter 
 Skovrute gerne med shelters 
 Frederiksborg Amts delområdeplaner er måske vejen frem mht lodsejerkonflikter. Måske kunne 

man her finde et støtteværdigt ruteforslag  
 Den midtsjællandske Jernbane mellem Hillerød og Ringsted kunne være en projektmulighed 

både for ridende og vandrere 
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Færger for cyklister, vandrere og heste med ryttere  
 
 Eksisterende "cykelfærger" i Danmark (Sorte Louis på Ringkøbing Fjord, færger til småøer og 

HT's vandbusser i Københavns Havn) 
 
 Synliggørelse af, hvor vigtigte færgerne er for cykelruterne (Kulhusefærgen mellem Hornsher-

red og Halsnæs, hvor national cykelrute 2 går er netop lukket før sæsonen 2002)  
 
 Skov- og Naturstyrelsen har projekteret en trækfærge over Skjernåen i forbindelse med Skjern 

Å naturgenopretningsprojektet 
 
 Nye færgetyper som ”televandbus” eller selvbetjente trækfærger/joller 

 
 Mulige nye overfarter: De østjyske fjorde ville være oplagte genveje, Århus til Mols Bjerge 

(Skødshoved) alle tiders weekendmål fra Århus, Skælskør indsejling, Årøsund – Assens 
 
 Der mangler et overblik over, hvilke færgeruter der er vigtige i forhold til det regionale, nationa-

le og europæiske cykelrutenet samt vandre- og rideruter  
 
 
Statslig pulje til støtte af nye initiativer indenfor  
cykel-, vandre-, rideruter 
 
 Støtte-financiering, hvor der er koordineringsproblemer mellem myndigheder eller deciderede 

”huller” i realiseringsmulighederne.  
 
 Problemer med at få cykler til Bornholm 

 
 København – Berlin cykelrutens succes kræver samarbejde med DSB omkring cykeltransport 

m.v. 
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Rute strategier – Tilmeldte til seminaret den 7. Maj 2002  – markeret med fed. 
 
Nordjyllands Amt 
 

Aase Møller Pe-
tersen 

96 35 16 32 Aasep@nja.dk 
 

Natur- og land-
skabskontoret 

 Hans Henrik 
Strehle 

96 35 16 33 Hhs@nja.dk Natur- og Miljø 
kontoret 

 Mogens Richter 96 35 15 00 Mrp@nja.dk Vejkontoret 
 Linda Brix Chri-

stensen 
96 35 16 27 Lbc@nja.dk  

Viborg Amt Ole Olsen 87 27 13 41 Mtole@vibamt  
 Sven-Henrik 

Brandstrup 
87 27 18 59 Crbshb@vibamt. 

Dk 
 

Ringkøbing Amt Karen Marie 
Nielsen 

97 32 08 66  
96 75 35 80 

Lankmn@ringamt
.dk  

 

 Jørgen Pihl  Vejjp@ringamt.dk  
 Karen Sofie Ther-

kildsen 
 Fa-

okst@ringamt.dk 
 

Turismen 

 Erik Skibsted  La-
nes@ringamt.dk 

 

Konsulent Gert Alsted 97 32 10 83 Galsted@post.tele.dk 
 

Hofgårdsvej 13 
6950 Ringkøbing 

Skjern-Egvad Mu-
seum 

Kim Clausen 97 36 23 43 Muse-
um@skjern.egvad.
museum.dk  

Hedely@email.dk 
97 34 16 61 

Ribe Amt Bodil Konradi 79 88 68 07 Bk@ribeamt.dk Naturforvalt-
ningskontoret 

 Anders Bjørns- 
have Hansen 

 ACBH@ribeamt.d
k 

 

 Claus Højlund 
Jensen 

79 88 60 00 Chj@ribeamt.dk Vejkontoret 

Vejle Amt Hans Jørgen 
Hvideland 

75 83 53 33 Hjh@vejleamt.dk  

 Rasmus Holst 
Sørensen 

 Rso@vejleamt.dk  

 Rita Frost  Rf@vejleamt.dk  
 Michael Laursen  Mla@vejleamt.dk  
 Jonna Hansen  Jha@vejleamt.dk  
Dansk Ridefor-
bund 

Gorm Simonsen 75 77 04 06 Gormsimon-
sen@get2net.dk 

Silkeborgvej 11 
8766 Nørre Snede 

 Lone Aalekjær 
Hansen 

56 14 70 74 Laa@scanjour.dk 
 

Maglekæret 5 F 
2680 Solrød Str. 

Vestsjællands 
Amt 

Jan Krause Peder-
sen 

57 87 29 23 Jkp@vestamt.dk Naturforvaltning 

 Morten Holme 57 87 29 23 Mho@vestamt.dk Naturforvaltning 
 Torben Mogens 

Pedersen 
57 87 23 80 TMP@vestamt.dk 

 
Turistpartner 
Sjælland A/S 
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 Karen Adrian  Kad@met-
2000.dk 

Turistpartner 
Sjælland A/S 

 Anne Marie Aal-
ling 

 196ama@vestamt.
dk 

Vejkontoret i Sla-
gelse 

 Pia Brix 58 58 02 45 196pbo@vestamt.
dk 

Vejkontoret i Sla-
gelse 

Århus Amt Erhv. Torben Herborg 89 44 69 27 Toh@ag.aaa.dk  
Århus Amt Gert Olsen 98 44 68 93 Go@ag.aaa.dk Veje og Trafik 
 Poul Henning Jen-

sen 
89 44 67 67 Phj@ag.aaa.dk Fax 89 44 69 82 

Sønderjyllands 
Amt 

Palle Grønlund   Naturkontoret 

 Peter Nicolaisen   Naturkontoret 
Fyns Amt Birgit Bjerre 

Laursen 
65 56 18 29 Bbl@anv.fyns-

amt.dk 
 

 Poul Damgaard 65 56 18 14 Pd@anv.fyns-
amt.dk 

 

 Chr. Tønnesen    
Fyntour Anders Sørensen 63 11 87 17 Anders@fyntour.dk  
Bornholms Amt Robert Kure 

 
 

Vejkontoret 
56 95 21 24.263 

Tfrku@bora.dk  

 Gerda Kofoed  
 

Landskabskonto-
ret. 56 95 21 
24.239 

Tfglk@bora.dk  

 Hardy Pedersen Vejchef og  Cy-
kelprojektet. 
56 95 21 24.242 

Tfhhp@bora.dk 
 

 

 Skovrider Tom 
SNS.  

56 97 40 06/56 48 
11 42 

Tom@sns.dk  

 Ilsebil Hansen 56 95 21 24.240 Tfiha@bora.dk  
Destination Born-
holm. 

Niels Feerup 
 

Tlf. 56 95 95 00 Destina-
tion@turistbornho
lm.dk 

 

Roskilde Amt Charlotte Hel-
sted 

46 30 36 93 TFNCH@ra.dk  

 Lars Thiim  TFNLT@ra.dk  
Storstrøms Amt Henning Dam-

gaard-Nielsen 
54 84 49 41 Hdn@vej.stam.dk Vejkontoret 

 Ove Knudsen 54 84 49 20 Ovk@vej.stam.dk Vejkontoret 
 Jan Woolhead 54 84 48 53 Jaw@nph.stam.dk Naturafd. 
Turisme regionsyd Annie Larsen 54 86 13 48 Annie@turismesyd.dk 

 
 

Københavns Amt Henriette Voigt 43 22 27 58 Henvoi@teknisk 
forvltning.kbhamt.dk 

 

Københavns 
Kommune 

Niels Jensen 33 66 35 69 Nijen@sd.kk.dk  

 Lotte Beck  Lobec@btfkk.dk  
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Frederiksborg 
Amt 

Tine Falkentorp  TF@fa.dk  

 Peter Fabricius  PF@fa.dk  
 Birthe Petersen  BIP@fa.dk  
Danmarks Natur- 
fredningsforening 

Nick Leyssac 
Michael Leth Jess 

39 17 40 60 
39 17 40 27 

Nl@dn.dk 
Mlj@dn.dk 

 

Dansk Vandrelaug Anne Merete 
Palmgren 

44 44 28 90  Værebrovej 146,3 
7.  2880 Bagsværd

 Tage Johannesen 55 73 44 36 i.t.johannessen@p
ost.tele.dk 

Fjordtoften 9 
4700 Næstved 

 Flemming Larsen 59 50 13 04 Lar-
sen.raklev@mail.t
ele.dk 

 

 Svend Krüger 86 89 30 92 Sck38@worldonli
ne.dk 
 

 

Dansk Islands- 
hesteforening 

Lise Bomholt 86 38 78 98 Lb@islandshest.d
k 
 

Rimsø Kærvej 12 
Rimsø 
8500 Grenå 

 Gunnar Jonsson 48 26 69 30 Gun-
nar.jonsson@get2net.
dk 

Odderdamsvej 1 
3400 Hillerød 

Friluftsrådet Anker Madsen 
Niels Bo Søren-
sen 

Am@friluftsraade
t.dk 

33 79 00 79  

Dansk Cyklist 
Forbund 

Jens E. Pedersen 
Jens Krøyer 

Jep@dcf.dk 
 

33 38 24 60  

Vejdirektoratet Jørgen Valenti-
ner 

Val@vd.dk 33 41 34 14 Publikationschef 

Skov- og Natur-
styrelsen 

Lars Bendix 
Poulsen 

Lbp@sns.dk 39 47 21 68  

 Anders Walther 
Hansen 

Awh@sns.dk  Falster Statsskov-
distrikt 

 Arne Bondo-
Andersen 

Aba@ sns.dk   

 Hans Jørgen 
Stolz 

Hjs@ sns.dk  Skovfoged 

De Frie Fugle Jens Erik Larsen JE@Friefugle.dk 33 11 11 75  
 Niels Jensen    
 Mette Kristensen    
Kommunernes 
Landsforening 

    

Amtsrådsforenin-
gen 

Pia Færch    

 


