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Indspil til regeringens Natur- og biodiversitetspakke

Fremtidens rekreative netværk for
cyklister og vandrere
Dansk Cykelturisme og Dansk Vandrelaug deler en fælles ambition, der handler om at få flere
ud i naturen til fods og på cykel. På den måde får flere muligheden for god motion, ligesom
kendskabet og kærligheden til naturen vokser. Biodiversitet understøttes af kendskab til
naturen, og kendskab får man ved at komme ud i naturen.
Danmark er et glimrende land at både cykle og vandre i, og den danske natur rummer mange
gode rekreative muligheder, som bruges af både borgere og gæster fra ind- og udland. Men
adgangen til rekreative naturoplevelser er ikke lige for alle – det kommer nemlig i høj grad an
på, hvor du bor og ikke mindst dine stifinderkompetencer.
I Dansk Cykelturisme og Dansk Vandrelaug ser vi et stort behov for at aktivere og synliggøre
cykel- og vandreegnede strækninger i hele landet. Vi foreslår konkret, at der etableres
sammenhængende, rekreative netværk for hhv. cyklister og vandrere. De to netværk skal
være integrerede i hinanden, så man kan parkere cyklen og vandre en tur, men de skal ikke
være sammenfaldne. Som cyklister og vandrere stiller vi nemlig forskellige krav til underlag
m.m.
Vi foreslår desuden, at netværkene opbygges på baggrund af og afmærkes med såkaldte
knudepunkter. Inspirationen kommer fra Holland og Belgien. I stedet for, som det er tilfældet
i Danmark, at cykel- eller vandrerruten definerer din tur, bestemmer den hollandske eller
belgiske cyklist selv sin tur gennem netværket. Turen går ganske enkelt fra knudepunkt til
knudepunkt. Hvert knudepunkt har et tocifret nummer, og din tur er en rækkefølge af tal.
Regner det, kan man afkorte. Skinner solen, kan man tilføje et par punkter. Det er fleksibelt og
udforskende, uden at man risikerer at fare vild
Nedenfor to illustrationer, der viser, hvordan knudepunktsnetværket på Bornholm for
cyklister kunne se ud.

1 De nummererede knudepunkter ved Svaneke

2 Hele det bornholmske knudepunktsnetværk
Vil vi have flere ud i naturen, skal mulighederne være nemt tilgængelige og synlige.
Knudepunkterne er relateret til interessepunkter af forskellig art.
Læs mere på www.knudepunkter.nu
Hvis idéen udføres som et projekt, vil dette understøtte alle anbefalinger i rapporten
Fremtidens Stier og Ruter, jf. figurerne nedenfor.

3 Projektets kobling til anbefalingerne fra rapporten Fremtidens Stier og Ruter
I forbindelse med implementering af 3-5 pilotprojekter vil Dansk Vandrelaug og Dansk
Cykelturisme gerne tage initiativ til en fælles drøftelse af anbefalingen om den nationale
koordinering og organisering.
I forhold til den første anbefaling om en national formidlingsplatform, er det vores klare
indtryk, at en platform kun kan blive så god som det netværk af stier, den skal formidle,
tillader. Det har i Danmark vist sig at være ganske vanskeligt at lave en god
formidlingsplatform over friluftsmuligheder. Det skyldes ikke mindst, at der ikke findes noget
samlet overblik over stier og ruter, ej heller viden om, hvorvidt og hvordan forskellige ruter er
afmærket.
Har man omvendt et sammenhængende, kortlagt og ensartet afmærket netværk – som
eksempelvis i Holland og Schweiz – så bliver det langt nemmere at lave en god og overskuelig
formidlingsplatform.
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