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Kommissorium for Ekspertgruppe for Cykelturisme
Baggrund
Transportministeren offentliggjorde i 2014 Den nationale cykelstrategi, Danmark – op på cyklen, hvor
et af målene var at styrke den rekreative turisme og cykelturismen i Danmark. Udviklingen af cykelturisme af international klasse indgår også som ét af flere indsatsområder i regeringens Vækstplan for
dansk turisme. Her er målsætningen, at Danmark skal kunne hævde sig i den internationale konkurrence som en attraktiv cykelturismedestination.
Cykelturister kan blandt andet tiltrækkes gennem et bredt samarbejde, der sikrer et godt og sammenhængende rutenet med tydelig skiltning, digitale planlægningsmuligheder og gode servicefaciliteter på ruterne. Et af initiativerne i forbindelse med Transportministeriets nationale cykelstrategi er
at nedsætte en ekspertgruppe, med fokus på at styrke cykelturismen.

Formål
Formålet er, at øge samarbejdet mellem forskellige interessenter på cykelturismeområdet, for at
diskutere mulighederne for at udvikle Danmark til en endnu bedre feriedestination for cykelturister.

Gruppens opgaver
Ekspertgruppen for cykelturisme skal med baggrund i Transportministeriets Nationale cykelstrategi,
kapitel 3 ”Aktiv ferie og fritid:


Være rådgivende overfor Transportministeren omkring cykelturisme



Udarbejde forslag til kriterier for kåring af årets cykelturistløsning, gennemgå de indsendte forslag
samt kåre årets cykelturistløsning



Diskutere, hvordan Danmark udvikler sig til en endnu bedre feriedestination for cykelturister. Det
omfatter blandet andet et samarbejde omkring gode sammenhængende cykelruteforløb der kan
tiltrække flere cykelturister



Følge relevante aktiviteter og projekter hos Foreningen for Dansk Cykelturisme, Cyklistforbundet
og Vejdirektoratet



Udarbejde en mindre årlig rapport der beskriver ekspertgruppens arbejde, herunder anbefaling af
muligheder og potentialer for at øge cykelturismen i Danmark.
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Ekspertgruppens deltagere og organisering
Ekspertgruppen består af:







En repræsentant fra Cyklistforbundet
En repræsentant fra foreningen Dansk Cykelturisme
En repræsentant for selskabet Dansk Kyst- og Naturturisme
En repræsentant fra Visit Denmark
En repræsentant fra kommunerne udpeget af KL
En til to repræsentanter fra universiteter/højere læreranstalter (som fx forskernetværket ”Turismeforskere i Danmark”)

Gruppen kan evt. nedsætte mindre arbejdsgrupper efter behov samt indhente yderligere viden om
kultur-, natur- og friluftsliv.
Ekspertgruppen nedsættes af Vejdirektoratet som stiller sekretariatsbistand til rådighed i begrænset
omfang.
Den primære modtager af ekspertgruppens arbejder er Transportministeriet. Sekundært andre relevante parter på cykelturismeområdet. Rapporter og andet relevant materiale offentliggøres på Vejdirektoratets hjemmeside.

Budget
Ud over sekretariatsbistand er der ikke afsat midler til ekspertgruppens arbejde. Eventuelle udgiftsdrivende aktiviteter forventes finansieret via ekspertgruppens egen fundraising.

Tidsplan og mødefrekvens
Ekspertgruppen nedsættes for en foreløbig 3 årig periode (1. kvartal 2015 – 1. kvartal 2018). Herefter vil gruppens aktiviteter blive evaluereret og det vil blive vurderet om tidsperioden skal forlænges.
Gruppen afholder 3-4 møder om året.
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