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Forord 
  
Sidste år aftalte Bornholms Forskningscenter med Peter Saabye Simonsen, at han skulle gøre et studie i cykeltu-
risme. Det er et emne, han har beskæftiget sig med før - og et tema, der savner empirisk belysning. 
 
Rapporten udgives både på dansk og engelsk. Oprindelig var tanken, at den skulle være på dansk. Imidlertid har 
centret haft det held, at director of studies Derek Robbins fra University of Bournemouth har ønsket at være 
gæsteforsker ved centret. Hans studieobjekt er cykelturisme. For at de to projekter kunne forenes, er Peter Saa-
bye Simonsens rapport oversat til engelsk og udgives sammen med Derek Robbins studie. Dette svarer også til 
centrets strategi om fortrinsvis at publicere turismeforskningsresultaterne på engelsk. 
 
Imidlertid har Peter Saabye Simonsens rapport klar interesse for et dansk publikum, og da der nu ligger et 
dansk manuskript, fandt vi det rigtigt også at publicere den danske udgave. 
 
Svend Lundtorp 
Forskningschef  
Oktober 1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Forfatterens forord 
 
 
Denne undersøgelse indgår som et led i Bornholms Forskningscenters aktiviteter, der omfatter samfundsforsk-
ning og formidling af information, som er relevant for Bornholm og andre udkantsområder. Turisme er et af  
forskningscentrets hovedtemaer og tidligere er blevet belyst bl.a kirkerne og turismen, naturbaseret oplevelses-
turisme på Bornholm m.fl.  
 
Ingen har så vidt vides på forskningsmæssig basis beskæftiget sig med cykelturister i hverken ind- eller udland, 
og flere har spontant udbrudt, “at man kan da ikke studere cykelturisme!”, når jeg har talt med folk, der ikke 
beskæftiger sig med turisme. Men da cykelturisterne er meget synlige i det bornholmske ferielandskab, har det 
været nærliggende bl.a. at se nærmere på, hvem de er, hvad de foretager sig, hvad de bruger af penge, hvad deres 
holdning er til miljø og hvilken belastning de påfører destinationen. Da Bornholm indtager en unik stilling i det 
danske turismebillede, er undersøgelsen tillige gennemført på Fyn for derigennem at opnå en højere grad af re-
præsentativitet i de indsamlede informationer. 
 
Birgitte Jørgensen har udarbejdet størsteparten af det økonomiske afsnit, og Peter Saabye Simonsen har foretaget 
resten af undersøgelsen. Sidstnævnte er derfor ansvarlig for konklusioner og anbefalinger i undersøgelsen. Der-
udover har flere bidraget og dem skal der siges tak til. Det gælder især Anne-Mette Hjalager, der har virket som 
tålmodig vejleder på hele undersøgelsen, og Thomas Rafn for rådgivning i forbindelse med det økonomiske af-
snit. Også tak til de to interviewere Jordi Roig og Nikolaj Gregersen der har ydet et stort arbejde, til Natur- og 
Vandmiljøafdelingen på Fyns Amt og Teknisk Forvaltning på Bornholms Amt, til en række personer fra turist-
erhvervet, til Jens Sohl og Martin Poulsen, Vibeke Jacobsen m.fl. der har bidraget med informationer og hjælp, 
og endelig tak til forskningschef Svend Lundtorp og Bornholms Forskningscenter for finansiering og venten på 
undersøgelsen.   
 
 
Peter Saabye Simonsen og Birgitte Jørgensen 
Odense og Bornholm, oktober 1996 
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1.  Indledning  

1.1.  Baggrund 
Antallet af turistovernatninger er vokset i Danmark de senere år, men indtjeningen pr. turist er ikke steget til-
svarende. Dette tilskrives især den store vækst i antallet af camping- og feriehusturister, en type turister der er 
kendt for et lavt døgnforbrug. Tendensen vurderes uheldig og begrebet discountturisme er blevet brugt1. For at 
imødegå udviklingen søger man fra politisk side at fremme andre turismeformer, herunder tematurisme.2  
 
Cykelturismen hører blandt de turismetemaer, der tillægges stor vægt. Det skyldes, at cykelturisme formodes at 
være en særlig miljøvenlig og bæredygtig turismeform med et potentiale på 2 mio. overnatninger i år 2000 mod 1 
mio. i 19923.  
 
Det er dog kendetegnede, at man - ligesom ved andre tematurismeformer - ved meget lidt om cykelturismens 
karakter, omfang, udvikling og konsekvenser. Denne rapport vil søge at imødekomme dette vidensbehov på en 
række områder. 

1.2.  Formål 
Det overordnede formål med undersøgelsen er at belyse cykelturismen på Bornholm og Fyn for at se, om cykel-
turismen er økonomisk og miljømæssig bæredygtig. Målet for undersøgelsen er således: 
 
• at afklare, om cykelturismen er den ideelle turismeform - det Columbusæg alle leder efter - nemlig en tu-

risme med stor indtjening og få miljømæssige omkostninger 
 
herunder, 
 
• at vurdere om cykelturismen isoleret set kan betegnes som en grøn/bæredygtig turismeform? Det vil sige en 

turismeform, der tager hensyn til natur og miljø, som ikke forurener og belaster turisterhvervets forhold til 
myndighederne og de områder, hvor turisterne bevæger sig. Kort sagt om cykelturismen er den miljømæssigt 
ideelle turismeform, målt på en række konkrete forurenings- og belastningskriterier  

 
• at vurdere de økonomiske konsekvenser af cykelturismen på Fyn og Bornholm for således at bedømme, om 

denne form for turisme er mere eller mindre gunstig end andre former. 
 
Som led i undersøgelsen har det været nødvendigt at finde frem til cykelturisternes karakteristika herunder: 
 

- demografiske data 
- aktiviteter og adfærd 
- erfaringer 
- forbrug og behov 
- brug af cykelruter og cykelturisme-“produkter” 
- holdning til miljø og miljømæssige tiltag. 

 
Denne del af undersøgelsen har en selvstændig nytteværdi. 
 

                                                        
1  Erhvervsfremme Styrelsen: Turisme/fritid. 1993. 
2  Erhvervsministeriet (tidl. Ministeriet for Kommunikation og Turisme): Turistpolitisk redegørelse. 1994. 
3  Danmarks Turistråd, Planstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen, Turismens Fællesråd: Fælles fodslaw. 1992 

(fremover Fælles fodslaw). 
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Det har endelig været et formål med analysen at vurdere, om cykelturismen er en hensigtsmæssig turismeform 
for Fyn og Bornholm set i forhold til de to områders øvrige turismepotentialer og i forhold til undersøgelsens 
resultater. 
Modsat tidligere undersøgelser af cykelturismen i Danmark, der alle kan rubriceres som markedsanalyser og 
som dermed primært har haft afsætningsmæssige hensyn, så er intentionen med denne undersøgelse bredere. 

1.3.  Definitioner og afgrænsninger 
Indledningsvist er det på sin plads at definere, hvad der forstås ved en turist, ved turisterhvervet og ved en cykel-
turist. 
 
En turist 
Der foreligger flere definitioner på en turist. Emnet er diskuteret igennem årtier, og der henvises her til den 
omfattende diskussion i andet regi.4  WTO’s definition vil blive anvendt i denne undersøgelse: “Enhver person, 
som rejser til et andet sted end dens sædvanlige omgivelser for mindre end 12 måneder, og hvis vigtigste formål 
med rejsen er et andet end udøvelse af aktiviteter, som bliver aflønnet på det besøgte sted”. 
 
Turisterhvervet 
Hvad turisme er og hvad turisterhvervet omfatter, er også genstand for megen diskussion, bl.a. er der nogle, der 
peger på, at turisterhvervet ikke er et erhverv, men et fænomen5. Andre understreger forskellen på “traditionelle 
ferieturister” og erhvervsturister, samt om sidstnævnte kan betegnes turister6. Denne diskussion er af principiel 
vigtighed, men ligger dog udenfor rammerne af denne undersøgelse, hvor turisme defineres som, “Aktiviteter af 
personer, der rejser til eller opholder sig et andet sted end deres sædvanlige omgivelser for ikke mere end 1 år 
med fritids-, erhvervsmæssige eller andre formål”.7 
 
(Cykel-)turister betjenes af erhvervslivet i og udenfor lokalområdet, her betegnet som et turisterhverv. I takt 
med den øgede fokus på turisterne som indtægtskilde for de perifære områder og landdistrikterne, må det forven-
tes, at flere og flere virksomheder og myndigheder ser sig selv som en integreret del af turisterhvervet, uanset 
om hovedindtægten stammer derfra eller ej. En diskussion om de pågældende er turisterhverv eller ej, er derfor 
nok mindre interessant end det faktum, at flere og flere tjener penge på turisterne. 
 
En cykelturist 
I denne undersøgelse defineres begrebet “cykelturist”, således:  
 
En cykelturist er en cyklist uanset nationalitet, som på et eller andet tidspunkt benytter en cykel som transport-
middel i  ferien, og for hvem det at cykle spiller en væsentlig rolle, og hvor andet ærindekørsel på cykel ikke 
tæller med. 
 
Definitionen er meget lig Friluftsrådets definition “Alle nationaliteter, incl. fynboer, som opholder sig minimum 
24 timer udenfor hjemmet (altså ikke endagsturister), som benytter en cykel som transportmiddel i deres ferie 
og for hvem det at cykle spiller en væsentlig rolle”.8 Der er også en tredje meget udbredt, men snævrere definiti-
on “[Cykelturister er] ... turister som anvender cyklen som det primære transportmiddel”.9 
 
Det vurderes, at den valgte brede definition bedst indfanger de nuancer, der indgår i moderne ferieformer og -
aktiviteter, mens en smallere definition, jvf. ovenstående, vil udelukke en stor del af cykelturisterne. Det gælder 
                                                        
4  Se bl.a. introduktion i A. Mathieson, G. Wall: Tourism, Economic, Physical and Social Impacts. 1981.  

OECD, 1991. S. Jensen og C. Hansen: Turisme og beskæftigelse. 1995.  T. Rafn: Turismens økonomiske 
betydning for Bornholm. 1995. W. Framke: Turismen definerer sig på ny. “Turisme ...” 1993. M.fl. 

5 F. Dahlgaard: Turisme er et fænomen - ikke et erhverv. “Turisme ...” 1994. 
6  S. Jensen: Turismens økonomiske betydning i Danmark i 1991. 1993. Danmarks Turistråd: Grænseanaly-

se 1991 og Grænseanalyse 1993. 1991, 1993. W. Framke: Turismen definerer sig på ny. “Turisme...” 
1993. 

7  W. Framke: Turismen definerer sig på ny. “Turisme...” 1993. 
8  Friluftsrådet: Dansk cykelturisme analyse. 1990. 
9  Danmarks Turistråd, m.fl.: Fælles fodslaw. 1992. 
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eksempelvis cykelturister, der bor i feriehus og som f.eks. pga. vejret kun benytter cyklen som transportmiddel 
nogle dage i ferien.  
Lokale beboere på cykeltur i rekreativt eller andet øjemed indgår ikke. 
Cyklister, for hvem det at køre cykelløb er det væsentligste, og som i øvrigt opfylder de øvrige krav, medregnes 
ikke som cykelturister, men må betragtes som sportsturister, da formålet med rejsen er cykelløbet.  
 
Ovenstående definition kan eventuelt udvides med, at en cykelturist tillige bør vurderes ud fra det antal dage, 
der skal cykles, set i forhold til opholdets længde, idet det giver et mere præcist billede af turistens forbrug af 
cykelturismeproduktet. Jo flere dage af den samlede ferie der skal cykles, desto mere kan turisten siges at være 
“rigtig” cykelturist.  
 
Nedenstående figur viser lidt simplificeret, at alle der er med i modellen er cykelturister, jvf. ovenstående defini-
tion. Figuren viser tillige, at der kan tales om en slags graduering af cykelturisterne ud fra deres brug af cykel-
turismeproduktet og ud fra formålet med cykelferien. I den ene ende af linien (A) forekommer de “rigtige” 
cykelturister, for hvem det at cykle er den eneste rigtige transportform og den eneste måde at opleve på i ferien, 
og for hvem det at cykle er formålet med ferien. I den anden ende af linien (B) forekommer de cykelturister, 
som kun momentvis bruger cyklen på ferien - de der cykler en eller enkelte dage i ferien, der ser cyklen som en 
alternativ og adspredende transportform på destinationen til at opleve med, men som kun bruger cyklen, når 
“vejr og vind er til det”. Imellem de to yderformer ligger resten, der udgør hovedparten af cykelturisterne. 
 
 
 Cykelentusiast            Lejlighedscyklist      

 
 
 
 
 
 

Kun cykle Cykle af og til 
Cykle = opleve Cykle en måde at opleve på 
Cykle den eneste transportform Cykle en af flere transportformer 

 
Modellen indikerer desuden, hvad der vil fremgå senere i undersøgelsen, at cykelturister har en række fællestræk 
mht. deres aktiviteter, men at de samtidig har meget forskellige årsager til at vælge cykelferie. Cykelturister kan 
på den måde siges at være homogene, fordi de cykler i deres ferie, mens deres homogenitet som gruppe på andre 
områder er mindre entydig. 

1.3.1.  Bæredygtighed  
Et væsentligt led i undersøgelsen er at fastlægge, om cykelturismen er en økonomisk og miljømæssig bæredygtig 
aktivitet.  
 
Økonomisk bæredygtighed 
Cykelturismen kan isoleret set betragtes som økonomisk bæredygtig ud fra flere synspunkter. I denne undersø-
gelse benyttes en simpel måde, hvor forskellige turismeformers døgnforbrug sammenlignes. Hertil kommer en 
mere kompleks form - nemlig en overskudsvurdering i forhold til lokalsamfundet dvs. en samfundsøkonomisk 
vurdering. 
 
Den økonomiske bæredygtighed søges afdækket igennem undersøgelser af cykelturismens økonomi, her set ud fra 
cykelturisternes døgnforbrug stillet overfor de (primært) offentlige investeringer i cykelturismen i Bornholms 
Amt og Fyns Amt. De private investeringer og udgifter er ikke inddraget, på nær de udgifter der skønsmæssigt 
bruges til markedsføring af cykelturismen, da det er umådeligt svært at eftervise, om f.eks. et vandrerhjems re-
novering af værelser skal tilskrives hensynet til cykelturister eller andre turister. Dernæst vurderes det, at de 
private investeringer i forbedringer af produktet af hensyn til cykelturister ofte er engangsinvesteringer, og at 
de generelt ikke har så stort et omfang, at det kan forskyde beregningen af cykelturismens økonomi væsentligt. 
 

A B 
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Holdningen i denne undersøgelse er, at fordi en turismeform giver overskud, er det alene ikke begrundelse for 
at fastholde og udvikle denne ferieform. Den enkelte ferieform skal give et højt afkast for at være interessant. 
Forklaringen på denne holdning er, at destinationer og turisterhverv altid skal spørge sig selv, om de penge, der 
gives ud på at udvikle og markedsføre et turismeprodukt, er givet godt ud, eller om de med fordel kunne investe-
res i andre ferieformer, jvf. diskussionen om ferieturisme vs. erhvervsturisme.10 
 
Miljømæssig bæredygtighed 
Turismens påvirkning af miljøet kan angribes fra mange sider, herunder biologisk/økologisk, adfærdspsykologisk 
(behavioural), planlægning og design, samt politisk.11 I denne undersøgelse fokuseres der på belastning af natu-
ren og ressourceforbrug. Samtidig behandles problematikken ud fra adfærdsvinklen, hvor der ses på turisternes 
tilfredshed med destinationernes miljømæssige niveau, mens den sociale vinkel om forholdet mellem lokalbe-
folkningen og turisterne ikke tages op. Sidstnævnte vinkel ses der bort fra, fordi det vurderes, at cykelturisterne 
endnu ikke har et antal, der påvirker lokalbefolkningen på en måde, der giver årsag til ulemper, som det f.eks. er 
tilfældet med turister (især tyske lystfiskere) på Langeland.12  
 
Den miljømæssige bæredygtighed søges afdækket gennem undersøgelser af cykelturisternes holdning til udvalgte 
miljømæssige problemstillinger. Indledningsvis undersøges miljøets betydning ved valg af feriemål. Dernæst ses 
der på cykelturisternes vurdering af badevandets kvalitet, renligholdelsen af naturen og spildevandsproblema-
tikken. Cykelturisternes vurdering af vand- og energispareforanstaltninger, affaldshåndteringen og genbrugssy-
stemer er også genstand for nærmere undersøgelse.  
Dernæst vurderes cykelturisternes forureningsgrad, miljøbelastning samt naturpåvirkning. Naturpåvirkningen 
vurderes ud fra cykelturisternes brug af naturen, herunder hvordan de gebærder sig i naturen, hvor de bevæger 
sig i naturen, samt hvordan de kan tænkes at påvirke naturen ved deres forskellige former for tilstedeværelse. 
Miljøbelastningen og forureningsgraden vurderes ud fra en undersøgelse af deres transportformer og de pågæl-
dende transportformers forurening - herunder både transporten til og fra destinationen og transporten under 
opholdet på destinationen. Cykelturisternes valg af overnatningsform inddrages, og i det omfang det er muligt 
afdækkes overnatningsformens forurenings- og miljøbelastning. Endelig undersøges, hvad cykelturisterne gør af 
deres affald. 
 
Sammenfattende er der således, jvf. ovenstående, 4 muligheder for cykelturismens bæredygtighed: 
 
  Økonomisk  
  Ja Nej 
Miljø- Ja 1 3 
mæssig Nej 2 4 
 
Mulighed 1 er “Columbusægget”  
Mulighed 2 er en mellemløsning som økonomisk i top, men miljømæssigt ikke i orden 
Mulighed 3 er en mellemløsning som er miljømæssig fin, men økonomisk ikke i orden 
Mulighed 4 er den dårlige løsning der økonomisk og miljømæssigt ikke er i orden  
 
Endelig er det væsentligt at påpege, at der med en turistmæssig bæredygtig udvikling menes en kobling af bære-
dygtig turisme (dvs. strategier så turisterhvervet vil få succes på længere sigt uanset omkostningerne) og bæredyg-
tig udvikling (dvs. strategier der medtager hensyn til den miljømæssige, sociale og kulturelle bæredygtighed).13 
 

                                                        
10  P. Saabye Simonsen: Erhvervsturisme - en introduktion i Turisme... Årg. 3 nr. 9 + 10. P. Saabye Simon-

sen: Erhvervsturisme 2 - markedsforhold og markedsstrukturer i Turisme ... Årg. 3 nr. 11. P. Saabye 
Simonsen: Erhvervsturisme 3 i Turisme ... Årg. 3 nr. 12. 

11  H. Briassouliss, J. van den Straaten: Tourism and the Environment: An Overview i H. Briassoliss, J. van 
den Straaten: Tourism and the Environment. Regional, Economic and Policy Issues. Kluwer Academic 
Press. 1992. 

12  Bl.a. Fyns Stiftstidende 30.05.96. TV2 Nyhederne 30.05.96. Danmarks Radio’s TV-Avis 30.05.96. 
13  Lettere omskrivning/oversættelse af F. Dimanche, Trinet, 22.09.95. 
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1.4.  Undersøgelsens indhold og opbygning 
I undersøgelsens første indledende kapitel fastlægges formålet og hensigten med undersøgelsen og definitioner på 
centrale begreber fastlægges.  
 
Kapitel 2  afgrænses projektet geografisk, og metode og kildemateriale beskrives. 
 
Kapitel 3  giver en oversigt over den væsentligste forskning om cykelturisme, miljømæssig bæredygtighed og 

økonomisk bæredygtighed.  
 
Kapitel 4  lægger rammerne for cykelturismen på Fyn og Bornholm, således beskrives turismen på øerne og 

deres turistmæssige karakteristika. Cykelturismeproduktet afdækkes ud fra udbudssiden, ligesom 
de nationale og regionale turismepolitikker skitseres, herunder interesseorganisationernes rolle. 
Afslutningsvist beskrives miljøindsatsen på turismeområdet kort.  

 
Kapitel 5  giver en karakteristik af cykelturisten ud fra demografiske data, gruppestørrelse, overnatnings-

former, mobilitet, opholdets længde, foretrukne cykeltype, erhvervsforhold, sæson m.v. 
 
Kapitel 6  beskriver cykelturistens aktiviteter, hvad de foretager sig mens de cykler, og når de ikke cykler. 

Deres erfaring som cykelturist belyses sammen med årsagen til, at de vælger cykelferie. Brugen af 
afmærkede cykelruter og tilfredshed hermed samt med det øvrige turismeprodukt. Endelig vises 
cykelturisternes spredning på Fyn og Bornholm.   

 
Kapitel 7  gennemgår cykelturisternes kendskab til Fyn og Bornholm, hvor de fik idéen til at tage på cykelfe-

rie, hvor de får informationer fra samt en vurdering af informationsgivningen. 
 
Kapitel 8  belyser cykelturismens miljømæssige bæredygtighed, herunder miljøets betydning for cykelturisten 

og holdningen til miljøaspektet. Cykelturismens belastning af miljøet måles på en række konkrete 
områder: påvirkning af flora/fauna, emission af co2, svovl m.v., affaldsortering og genanvendelse, 
spildevandsudledning, vandforbrug, energiforbrug, og der sammenlignes med andre turismefor-
mer. 

 
Kapitel 9  analyserer cykelturismens økonomiske bæredygtighed, startende med opgørelse af døgnforbrug og 

forbrug på forbrugskategorier. Derefter ser Birgitte Jørgensen på cykelturismens effekt på økonomi 
og beskæftigelse. Hvilke investeringer er foretaget, hvad er omkostningerne og indtægterne ved 
cykelturisme, samt hvad det betyder for beskæftigelsen. 

 
Kapitel 10  er et diskussionsafsnit, der sammenfatter undersøgelsens væsentligste resultater og konkluderer på 

cykelturismens økonomiske og miljømæssige bæredygtighed. 
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2.  Metode 

2.1.  Geografisk afgrænsning 
Undersøgelsen er afgrænset til at dække Bornholms Amt og Fyns Amt.  
 
Først og fremmest har det ikke været muligt indenfor de tidsmæssige rammer at belyse cykelturismen i hele 
Danmark. Dernæst er årsagen til at vælge Bornholm ganske simpelt, at Bornholms Forskningscenter ligger på 
øen og har til formål at forske i bl.a. turisme på Bornholm.  
 
Men da Bornholm er enestående på mange måder, kan det formodes, at en undersøgelse af cykelturismen på 
Bornholm alene ville have værdi for Bornholm, men ikke resten af landet, derfor er en anden region, nemlig 
Fyn, blevet inddraget. 
 
De to amter er begge ud fra rent cykelturismemæssige kriterier særligt interessante, fordi: 
 
• det er antageligt de to mest besøgte cykelturistdestinationer i landet, målt ud fra antallet af amtslige cykel-

kort 
• det er samtidigt to naturligt afgrænsede områder med forskellige adgangsforhold, som antageligt tiltrækker 

forskellige grupper af cykelturister 
• Fyns Amt og Bornholms Amt har investeret og vil investere større beløb i udvikling af faciliteter, service og 

konkrete produkter 
• det sandsynligvis, pga. omfattende amtslige investeringer, er de to mest udviklede og cykelturistvenlige 

destinationer i Danmark14 
• der kan påvises eventuelle forskelle i måderne cykelturismen gribes an på af turisterhverv, amter og kom-

muner i de to områder, herunder markedsføring, produktudvikling, netværkskonstellationer m.v. 15 

2.2.  Kildemateriale - efterspørgselssiden 
Undersøgelsen bygger på en kombination af kvantitativt materiale (spørgeskemaundersøgelse, statistik og analy-
ser) og kvalitativt materiale (interviews, samtaler og skriftligt materiale), fordi kombinationen af flere kildety-
per bedst synes at kunne vise og nuancere beskrivelsen af cykelturisterne og cykelturismen på de anførte 
problemfelter. 
 
Der er generelt en mangel på kildemateriale, der beskriver cykelturister i og udenfor Danmark. Der er ikke 
foretaget egentlig forskning i cykelturisme og slet ikke i sammenhæng med økonomi og miljø.  
 
Informationer om cykelturisterne er primært indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse og en interviewundersø-
gelse. Sekundært bliver disse undersøgelsesdata suppleret af informationer fra tidligere undersøgelser, især 
Dansk Cykelturisme Analyse (1990) og FynTours undersøgelse fra 1994.  
 
Spørgeskemaundersøgelsen har omfattet 394 cykelturister, hvor 50% er interviewet på Fyn og 50% på Born-
holm. Spørgeskemaerne er blevet udfyldt i perioden 1. juli til medio august 1995. To interviewere opsøgte cy-
kelturisterne i alle hjørner af de to amter for at undgå eventuelle skævheder i datamaterialet, der kunne være 
indtruffet, hvis der kun var interviewet cykelturister på få lokaliteter f.eks. på den sydlige del af øerne, én slags 

                                                        
14  Fyn og Bornholm er de mest udviklede cykelturismeregioner i Danmark, der samtidig er blandt de mest 

udviklede cykelturismelande i Europa sammen med Holland og Østrig (Kilde: Sykkelturisme i Norge. 
Notat. Sykkelbyprosjektet. Oslo. Nov. 1994. Sustrans/Larsen, J.E.: National Cycle Routes in European 
Countries. 1996. 

15  Dansk Cyklistforbund: Opgørelse 1994-1995. Fyns Stiftstidende 06.09.94. Saabye Simonsen, P.: Cykel-
træfpunkt Fyn - turismenetværksrapport fase 1. 1993. 
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overnatningsform, én bymæssig lokalitet etc. Interviewerne hjalp de interviewede med at udfylde skemaerne for 
at undgå fejl og misforståelser og generelt har der været en positiv indstilling til at udfylde skemaerne.16 
 
Cykelturisterne er især blevet interviewet i byerne, ved attraktioner og seværdigheder, på færger, ved færgelejer, på 
havne, på rastepladser samt ved overnatningssteder. I praksis er det ikke muligt at “stoppe” cykelturisterne ude 
på ruterne og tale med dem, samtidig med, at kun få ruter er så cykelturisttrafikerede, at det kunne svare sig at 
vente ved selve ruterne. Derfor blev de ovennævnte steder hutigt udvalgt som interviewlokaliteter. Fordelen ved 
at interviewe cykelturister ved de nævnte steder er desuden, at der interviewes såvel de cykelturister, der benyt-
ter, som de, der ikke benytter de afmærkede cykelruter. Der er således søgt en spredning i forhold til alder, køn, 
geografi etc. blandt de interviewede. 
 
Spørgeskemaerne er ret omfattende og indeholder  44 spørgsmål fordelt på 4 A-4 sider, hvilket  stillede store 
krav til interviewere mht. at fastholde de interviewedes interesse. Det er dog kun få, der påtalte spørgeskemaer-
nes omfang, og der er ikke nogen, der er stoppet midt i et skema. Spørgeskemaet kan ses i bilag. 
 
For at supplere spørgeskemaernes kvantitative data med kvalitative data, er der foretaget 14 face to face inter-
views på Bornholm og 15 på Fyn. Interviewene er foretaget af forfatteren og svarene er både noteret skriftligt og 
optaget på bånd. Dybdeinterviewene har tjent det formål at bidrage med mere indgående viden om cykelturister-
nes holdninger, adfærd og vurderinger på områder, hvor spørgeskemaerne har en form, der vanskeliggør mere 
detaljerede og individuelle besvarelser. Interviewene er foregået de samme steder som spørgeskemaerne. Spør-
geguiden der danner baggrund for interviewene kan ses i bilag. Generelt har cykelturisterne været positive over-
for det at blive interviewet, kun ganske få har ikke virket engagerede i samtalen og kun et par (ældre tyskere) 
sagde nej til at blive interviewet. 
 
Til at supplere den viden, som spørgeskemaerne fremkommer med, er inddraget Dansk Cykelturisme Analyse 
(1990), der er en omfattende undersøgelse af cykelturister. Dens begrænsning og relevans for nærværende under-
søgelse ligger i, at den kun er gennemført på Langeland og at den er af ældre dato (1990). FynTour har for det 
fynske cykelnetværk og Fyns Amt foretaget to undersøgelser af cykelturister på Fyn i 1993 og 1994, hvor den fra 
1993 ikke er inddraget i denne undersøgelse pga. enkelte metodiske fejl i undersøgelsen, mens undersøgelsen fra 
1994 bliver brugt. Endelig vil netværksrapporten “Cykeltræfpunkt Fyn” (1993), udarbejdet af forfatteren, sup-
plere med viden på visse områder bl.a. om produktudvikling, behov og forventninger til cykelturismeproduktet 
på Fyn. 

2.3.  Kildemateriale - udbudssiden17 

Der er indhentet alt tilgængeligt brochure- og informationsmateriale om Fyn og Bornholm som cykelturismede-
stinationer. Hertil kommer rutebeskrivelser i form af den nationale rutebeskrivelse, udgivet af Dansk Cyklist-
forbund, der med kort og tekst behandler de nationale ruter på Fyn og Bornholm. Fyns Amt og Bornholms Amt 
har også udgivet kort og rutebeskrivelser over de afmærkede regionale cykelruter. Dette materiale bruges til at 
beskrive udbudssiden mht. produkter, aktører, markedsføring og markedsføringssignaler. 
 
Materialet er suppleret af talrige interviews og samtaler med folk fra erhvervet, her både de private aktører og 
centrale personer i amter og kommuner, der har medvirket på meget positiv vis. Hertil kommer informationer 
fra Danmarks Turistråd, Erhvervsministeriet, Dansk Cyklistforbund, Friluftsrådet m.fl., der arbejder med 
cykelturisme på et overordnet plan. 
 
De bornholmske cykelruter er cyklet igennem af forfatteren i sommeren 1995, sammen med ca. 500 km. af de 
fynske cykelruter. De resterende ca. 750 km. fynske cykelruter er kørt igennem i bil, hvortil kommer, at forfat-
teren selv tidligere (1994) har holdt cykelferie i det sydfynske ø-hav (Ærø, Langeland og Sydfyn). På den måde er 
kendskabet til cykelturismeproduktet absolut at betegne som førstehånds. 
                                                        
16  For at opnå en passende geografisk dækning af øerne er interviewene på Bornholm foretaget i postnumre-

ne: 3700, 3720, 3740, 3760, 3790 og på Fyn i: 5000, 5125, 5193, 5300, 5390, 5500, 5592, 5600, 5700, 
5750, 5772, 5792, 5900, 5953, 5970. 

17  Udbud = de private virksomheder og offentlige instanser/myndigheder, der i større eller mindre grad 
tilbyder faciliteter, ydelser eller service, der benyttes af cykelturisterne. 



 

 19 

Det vides, at den metode undersøgelsen benytter sig af kan diskuteres. Dermed kan også diskuteres de resultater, 
der fremkommer sammen med de konklusioner, der drages på grundlag af resultaterne. Det er også klart, at den 
manglende forskning i området betyder, at det anvendte kildemateriale kan diskuteres, især brochurer m.v., men 
det har været nødvendigt at bruge disse tekster i mangel af andre. Samtidig bør det understreges, at ingen tekster 
anvendes ukritisk. 
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3.  Forskningsoversigt 

3.1.  Indledning 
Som tidligere nævnt foreligger der ikke en decideret forskningslitteratur omkring cykelturisme, og slet ikke om 
cykelturismens økonomiske og miljømæssige bæredygtighed. Det har også været svært at finde undersøgelser, der 
med lignende turismeformer som udgangspunkt har skabt resultater og metoder, som denne undersøgelse har 
kunne læne sig op af. Derfor må denne undersøgelse stå alene og danne sit grundlag. 
 
Der findes markedsanalyser af cykelturister på Fyn og Langeland samt en mindre norsk undersøgelse. Hertil 
casestudies og projektbeskrivelser af områder af interesse for denne undersøgelse, herunder nationale og 
internationale analyser af bl.a. overnatningssektorens miljøbelastning, transportformers forureningsgrad, 
undersøgelser af andre turismeformers miljøbelastning og forurening.  
 
Endelig er inddraget en række markedsanalyser fra Danmarks Turistråd samt turismenetværksrapporter udarbej-
det af bl.a. FynTour og forfatteren.18 
 
Der foreligger omfattende mængder litteratur om turisme og økonomi og turisme og miljø. Især er der de seneste 
år blevet skrevet en nærmest uoverskuelig mængde artikler og værker om turismens indflydelse på miljøet, herun-
der bæredygtighed, carrying capacity, økoturisme, naturbaseret turisme, special interest tourism, grøn turisme 
osv. Derfor er der udvalgt nogle værker om miljø og turisme. 

3.2.  Cykelturismelitteratur 
For at have noget undersøgelsen kan sammenholdes med, er det forsøgt at finde internationale analyser og vær-
ker om cykelturisme. Det er kun lykkedes at lokalisere et par stykker, herunder en enkelt fra Norge, som kun 
kan bidrage på et perifært niveau.19 Hertil kommer et par danske markedsundersøgelser,20 hvor den danske cy-
kelanalyse er meget omfattende og belyser mange forhold omkring cykelturister, men må betragtes som lidt ude 
af trit med tiden. FynTours analyser er primært baseret på at tilvejebringe information til det fynske turismenet-
værk - Cykelnetværk Fyn A.m.b.A. - og er således begrænset pga. de geografiske rammer for undersøgelser, til 
gengæld er de up to date.  
 
Internationalt er der kun fundet få undersøgelser, der specifikt beskæftiger sig med cykelturisme. Den væsentlig-
ste er “Bicycle Master Plan for the Adirondack North Country Region og New York State”,21 der giver en be-
skrivelse og perspektivering af sammenhængen mellem cyklisme og fritid i USA. Samtidig skitseres, hvordan 
cyklisme kan udvikles under amerikanske forhold. Forhold der dog ikke er direkte sammenlignelige med de 
danske, bl.a. pga. geografiske og demografiske forskelligheder. Masterplanen er dog god, fordi den fint struktu-
rerer de problemstillinger og muligheder, der ligger i at udvikle cyklismen i et defineret geografisk område. 
Svagheden er, at den ikke specifikt orienterer sig imod turisme.22 
 
Cykelturisme er som turismetema desuden kort beskrevet i rapporten “Fælles Fodslaw”,23 med hensyn til efter-
spørgsel, geografisk analyse og udviklingsmuligheder, hvor Danmark vurderes at have muligheder for at blive 
Europas bedste cykelturismeland. I denne undersøgelse af cykelturismens økonomiske og miljømæssige bæredyg-
                                                        
18  Bl.a. FynTour: Cykelnetværk Fyn. Fase 1. 1994. FynTour: Cykelnetværk Fyn. Fase 2. 1994. Saabye Si-

monsen, P.: Cykeltræfpunkt Fyn. Fase 1. 1993. 
19  Sykkelbyprosjektet: Sykkelturisme i Norge. Notat. Nov. 1994. 
20  Friluftsrådet: Dansk Cykelturisme analyse 1990. 1990. FynTour: Den fynske cykelturist anno 1993 og 

do. Den fynske cykelturist anno 1994. 
21  M. Schuett m.fl.: Bicycle Master Plan for the Adirondack North Country Region of New York State. NY. 

1994. 
22  Det er lykkedes at finde enkelte andre amerikanske og canadiske undersøgelser, men de grundliggende 

forhold omkring demografi, geografi (bjerge) og økonomi gør dem svære at overføre til danske forhold, 
hvor alt er mindre, men langt bedre udviklet. Disse undersøgelser ses der bort fra.  

23  Danmarks Turistråd m.fl.: Fælles fodslaw. 1992. 
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tighed er “Fælles Fodslaw” en væsentlig kilde og samtidig en central rapport, idet “Fælles Fodslaw” er et tværgå-
ende samarbejde mellem Danmarks Turistråd, Planstyrelsen, Skov - og Naturstyrelsen samt Turismens Fællesråd 
med det formål at afdække og give et bud på en hensigtsmæssig turisme i Danmark. Rapporten er kommet til at 
fremstå som en række overordnede anbefalinger til turisterhvervet og andre, der påvirkes af og har indflydelse på 
turismen. Den væsentligste konklusion i rapporten er, at kvaliteten i miljøet kan opretholdes og forbedres, sam-
tidig med at der kan skabes vækst i turismen, og rapporten konkluderer videre, at “Det er kort sagt muligt at 
realisere en fortsat turistmæssig udvikling i Danmark på et bæredygtigt grundlag”.24 Cykelturismen ses som et 
integreret element i denne fortsatte bæredygtige vækst. Rapporten har haft og har stor betydning for formulerin-
gen af turistpolitikken i Danmark på nationalt og regionalt plan. Derfor er det også naturligt at flere af rappor-
tens konklusioner bliver afprøvet i denne undersøgelse. 

3.3.  Litteratur om miljømæssig bæredygtighed  
Turisme medfører fordele og ulemper for turisterne, lokalbefolkningen og destinationen. Turisterne nyder bl.a. 
destinationens seværdigheder og attraktioner samt slapper af, mens lokalbefolkningen bl.a. profiterer af turis-
men økonomisk og beskæftigelsesmæssigt.  
 
På den anden side medfører turismen også en række negative følgevirkninger for lokalbefolkningen, naturen og 
miljøet på destinationen, der igen gør destinationen mindre attraktiv for turisterne, hvis ikke der tages de nød-
vendige forbehold. Det er derfor af hensyn til turisterne og destinationens natur, miljø og kultur vigtigt at stude-
re de konsekvenser, turismen medfører. 
 
Turismens indflydelse på miljøet (i bred forstand) har været studeret siden 70’erne, hvor der i begyndelsen især 
blev fokuseret på, hvordan lokale kulturer påvirkes af turismen.25  
 
I 80’erne fik turisme og miljøet stor forskningsmæssig opmærksom internationalt, og begreber som “qualitative 
tourism” og “gentle tourism” blev benyttet i den (strategiske) debat omkring turismens væsen, planlægning og 
fremtid med særlig hensyn til miljøproblematikkerne.26 
 
I slutningen af 80’erne og begyndelsen af 90’erne har miljø og turismeproblematikken fået yderligere vægt og er 
genstand for megen international forskning og efterhånden også nogen national (dansk) bevågenhed. Især har de 
store internationale organisationer såsom WTO (World Tourism Organisation), OECD og FN foranstaltet om-
fattende studier og programmer på området. Også EU har iværksat undersøgelser og udformet politikker for tu-
risme og miljøet.27 Centralt i de seneste års forskning er, at forholdet mellem miljø og turisme ikke kun skal ses 
som et potentiale for enten konflikt eller symbiose, men at emnet kan og bør betragtes holistisk.28 
 
For en mere uddybende gennemgang af den forskningsmæssige baggrund på området turismens indflydelse på 
miljøet henvises til litteratur andetssteds.29  
 
                                                        
24  Danmarks Turistråd m.fl.: Fælles fodslaw. 1992. 
25  H. Briassoliss, J. van der Straaten: Tourism and the Environment: An overview i H. Briassoliss, J. van 

der Straaten: Tourism and the Environment. Regional, Economic and Policy Issues. Kluwer Academic 
Press. 1992. E. Inskeep: Environmental Planning for Tourism i Annals of Tourism Research. vol. 14. 
1987. 

26  J. Krippendorf: Die Ferienmenschen. Für ein neues Verständnis von Freizeit und Reisen. München. 
1986. 

27  EU (DG XXIII): Tourism and the Environment in Europe. An Introduction Along with Reports on Some 
European Projects in Tourism. Alpenforschungsinstitut. 1995. 

28 R.K. Dowling: Tourism and Environmental Integration: The Journey from Idealism to Realism i Pro-
gress in Tourism, Recreation and Hospitality Management. vol. 4. 1992. 

29  Se bl.a. B.H. Farrell, R.W. McLellan: Tourism and Physical Environment Research i Annals of Tourism 
Research 14.1.1987. D. Buhalis, J. Fletcher: Environmental Impacts on Tourist Destinations: an Eco-
nomic Analysis i H. Coccossis, P. Nijkamp: Sustainable Tourism Development. Avebury. 1995. R.K. 
Dowling: Tourism and Environmental Integration: The Journey from Idealism to Realism i Progress in 
Tourism, Recreation and Hospitality Management. vol. 4. 1992. 
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Det vel nok væsentligste startskud for igangsættelse af miljø- og turismeundersøgelser og programmer var frem-
læggelsen af Brundtlandrapporten, hvor det understreges, at økonomi og miljø ikke er to uafhængige størrelser, 
tværtimod bør de kædes sammen. Bæredygtighed defineres som “Den udvikling, der tilfredsstiller den nuværende 
generations behov uden at mindske fremtidige generationers muligheder for at tilfredsstille deres behov”.30  
 
Brundtlandkommissionens grundliggende synspunkt har stor betydning også for turisterhvervet, idet kommissi-
onsrapporten lettere omformuleret fastlægger, at miljøet eksisterer ikke i et felt, som er løsrevet fra menneskers 
handlinger, ambitioner og behov. Miljøet er, hvor mennesker lever, og udvikling er, hvad mennesker forsøger at 
opnå for at forbedre deres vilkår. De to er uadskillelige. Der er ikke tale om særskilte kriser: en miljøkrise, en 
udviklingskrise, en energikrise. Økologi og økonomi bliver kædet stadig mere sammen - lokalt, regionalt, glo-
balt - til et ubrydeligt net af årsager og virkning.31 
 
Forskere har belyst turismens indflydelse på miljøet fra flere vinkler, bl.a. biologisk/økologisk, adfærd (behaviou-
ral), planlægning og design, samt politisk.32 I denne undersøgelse vurderes cykelturismens bæredygtighed både 
ud fra cykelturisternes belastning af natur og ressourceforbrug og ud fra cykelturisternes vurdering af destinati-
onens miljø. Det er dog væsentligt at tilføje, at for at få en fuldstændig vurdering af cykelturismens miljømæssige 
bæredygtighed, er det nødvendigt tillige at studere andre konsekvenser af cykelturismen, bl.a. indflydelsen på de 
lokale kulturer på Fyn og Bornholm og æstetiske vurderinger. 
 
Et centralt element i vurderingen af turismens bæredygtighed er, om der kan tales om en balance mellem antal-
let af turister og den belastning destinationen kan tåle. Begrebet “carrying capacity” angiver “den grænse” en 
destination har for vækst i turismetilstrømningen.33 I denne undersøgelse vil begrebet carrying capacity blive 
benyttet i relation til en samlet vurdering, om Fyn og Bornholm kan kapere flere cykelturister, da problematik-
ken for Bornholm allerede er relevant for turister som helhed. Det er vigtigt at understrege, at der ikke findes 
en decideret model eller fastlagt grænse for, hvornår en destinations carrying capacity er overskredet. Det afhæn-
ger af destinationens økonomiske, geografiske, infrastrukturelle, naturgivne samt kulturelle forhold. En over-
skridelse af carrying capacity er altså alene en vurdering på makroniveau af de belastninger destinationen ople-
ver på mikroniveau.34 En overskridelse som det er set på Mallorca o.l. steder, er der ingen tvivl om, hverken hos 
turisterne, erhvervet eller værterne, er en overskridelse - en forrykkelse af balancen. Derimod kan det være mere 
problematisk at vurdere på Fyn og Bornholm, om grænsen for antallet af cykelturister er overskredet.  
 
I vurderingen af cykelturisternes belastning af miljø og ressourceforbrug inddrages i undersøgelsen forskellige 
undersøgelsesresultater indhentet fra ind- og udland, bl.a. om campingpladser og hotellers forurening, om 
transportformernes energiforbrug m.v. Disse projektresultater er inddraget i denne undersøgelse. 

3.4.  Økonomisk bæredygtighed 
Miljø og økonomi hænger sammen, jvf. Brundtlandrapporten, hvilket indebærer, at f.eks. cykelturismens økono-
miske bæredygtighed i realiteten ikke kan adskilles fra den miljømæssige bæredygtighed, uden at den nødvendige 
helhedsforståelse går tabt. Man kan ikke tale om turismens bæredygtighed uden at indregne økonomien. En 
adskillelse heraf samt opsplitning på enkeltelementer tjener således kun det formål, at det isolerer enkeltfænome-

                                                        
30  WCED: Our Common Future (Brundtlandreport). Oxford University Press. 1987. 
31  Saabye Simonsen, P. og Gausdal, K.: Miljø og turisme - et udviklingsprojekt. 1995 
32  H. Briassouliss, J. van den Straaten: Tourism and the Environment: An Overview i H. Briassoliss, J. van 

den Straaten: Tourism and the Environment. Regional, Economic and Policy Issues. Kluwer Academic 
Press. 1992. 

33  H. Coccossis, A. Parpairis: Tourism and the Environment. Some Observations on the Concept of Carry-
ing Capacity i H. Briassouliss, J. van der Straaten: Tourism and the Environment. Regional, Economic 
and Policy Issues. Kluwer Academic Press. 1992. 

34  H. Coccossis, A. Parpairis: Tourism and the Environment - Some Observations on the Concept of Carry-
ing Capacity i H. Briassouliss, J. van den Straaten: Tourism and the Environment: An Overview i H. 
Briassoliss, J. van den Straaten: Tourism and the Environment. Regional, Economic and Policy Issues. 
Kluwer Academic Press. 1992. 
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ner på den økonomiske og den miljømæssige side, som derved kan studeres enkeltvis. Konklusionerne bør dog 
tilstræbes at være holistiske. 
Der foreligger også litteratur om turismens økonomiske bæredygtighed, alene og som led i vurderingen af turis-
mens bæredygtighed som helhed. 
 
Grundliggende kan en destinations økonomiske bæredygtighed vurderes ud fra en række faktorer.  
 
Turismens udbytte bliver af mange forskere operationaliseret gennem begrebet døgnforbrug, hvilket er en let og 
enkel måde at opgøre tingene på. Døgnforbruget alene fortæller dog kun noget om, hvor mange penge en turist 
bruger pr. døgn i gennemsnit. Derimod fortæller døgnforbruget ikke noget om det reelle udbytte, destinationen 
får fra turisten, da de private og offentlige investeringer og løbende udgifter ikke er modregnet døgnforbruget. 
Døgnforbruget kan derimod inddrages og regnes op til at angive omsætningstal m.v.35 
 
En anden måde at opgøre turismens økonomiske indflydelse på er ved simulation, dvs. opbygning af modeller, 
der repræsenterer de fleste og væsentligste sammenhænge i den verden, der søges belyst,36 her cykelturismen på 
Fyn og Bornholm.  
 
I forskningen og i praksis er der fokuseret på turismens indtjening til et givet område, mens udgifter og omkost-
ninger forbundet med turisternes tilstrømning ikke har været belyst i samme omfang. Dette forhold har natur-
ligvis medført, at vurderingen af turismens betydning (økonomisk) ofte har været overdrevet og fordrejet.37 
 
Turismens økonomiske fordele omfatter:38 
 
A.  Primære og direkte fordele: Øget forretning, indtægt, arbejdspladser, offentlige indtægter 
B.  Sekundære fordele: Øgede investeringer og spin off som følge af de primære fordele, “induced benefits” gene-

reret som følge af forbrug af primær indkomst. 
 
Turismens omkostninger (negative følger) omfatter: 
 
A. Private omkostninger 
B. Sociale omkostninger, herunder: 
 1. Direkte sociale omkostninger 
     - Omkostninger for livskvalitet (forurening, trængsel m.v.) 
     - Fiskale omkostninger (offentlige service og investeringer) 
 2. Indirekte sociale omkostninger. 
 
Undersøgelsen af cykelturismen på Fyn og Bornholm vil søge at belyse både de direkte indtægter forbundet med 
cykelturismen, og de udgifter, det umiddelbart kan identificeres, at cykelturismen afstedkommer. Derimod er 
der ikke mulighed for at følge de sekundære omkostninger og fordele. 
 

                                                        
35 Frechtling, D.C.: Assessing the Impacts of Travel and Tourism. Introduction to Travel Impact Estima-

tion  i  Brent J.R. Ritchie/Goeldner, C.R.: Travel, Tourism and Hospitality Research. A Handbook for 
Managers and Researchers. New York 1987.  

36  Frechtling, D.C.: Assessing the Impacts of Travel and Tourism. Introduction to Travel Impact Estima-
tion  i  Brent J.R. Ritchie/Goeldner, C.R.: Travel, Tourism and Hospitality Research. A Handbook for 
Managers and Researchers. New York 1987.   

37  Frechtling, D.C.: Assessing the Impacts of Travel and Tourism. Measuring Economic Benefits og Do: 
Assessing the Impacts of Travel and Tourism. Measuring Economic Costs  i  Brent J.R. 
Ritchie/Goeldner, C.R.: Travel, Tourism and Hospitality Research. A Handbook for Managers and Re-
searchers. New York 1987. 

38  Frechtling, D.C.: Assessing the Impacts of Travel and Tourism. Introduction to Travel Impact Estima-
tion  i  Brent J.R. Ritchie/Goeldner, C.R.: Travel, Tourism and Hospitality Research. A Handbook for 
Managers and Researchers. New York 1987. 
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Det skal dog medgives, at netop fordi vurderingen af de udgifter, der skyldes cykelturister, er vanskelige at 
identificere præcist, kan udgiftssiden i undersøgelsen kun betragtes som vejledende.  
 
Indtil der er udviklet præcise værktøjer (modeller) til vurdering af turismens udgifter vil sådanne udgiftsvurde-
ringer forblive mere vejledende end præcise udtryk.39 
 
Turismens indflydelse på både miljøet og økonomien kan belyses via input/output-modeller. Problemet er “blot”, 
at der ikke er udviklet tilstrækkeligt avancerede modeller, der indregner begge faktorer.40 Derfor må der, indtil 
en sådan avanceret model er udviklet, arbejdes med input/output-modeller for økonomien, mens miljødelen må 
belyses på anden vis f.eks. ved casestudies, udvælgelse af konkrete undersøgelsesfelter - natur, lokalbefolkning, 
miljøbelastning - m.v. (se ovenstående). 
 
I Danmark er der de seneste år dukket undersøgelser op, der søger at afklare, hvor meget der tjenes på turis-
men.41 Undersøgelserne baseres på (EMIL-) input/output-modellen, hvor der tages udgangspunkt alene i turi-
sternes forbrugstal, hvorefter der via økonomiske modeller beregnes forhold omkring turismens direkte effekt 
(direkte forbrug), input/output-effekt (efterspørgsel hos underleverandører m.v.), indkomsteffekt (stimulering af 
købekraft og dermed den økonomiske aktivitet i regionen). Modellerne gør det også muligt at danne sig et ind-
tryk af turismens indflydelse på beskæftigelsen. Der argumenteres, at private og offentlige investeringer, modsat 
nærværende undersøgelse af cykelturismen, ikke indregnes i resultaterne, da “det i øjeblikket er umuligt at give 
troværdige skøn over relevante investeringsbeløb”. Overordnet konkluderes, at turismen genererer et overskud, 
som især staten profiterer af .42 
 
I tidligere undersøgelser er der beregnet forhold omkring turisterhvervets multiplikatorvirkninger og herunder 
evne til binde kapital i et lokalområde på baggrund af data om overnatninger og døgnforbrug.43 Sådanne under-
søgelser kan bruges til at supplere ovenstående (EMIL). 
 
Der er ikke foretaget undersøgelser af specifikke turismetemaers økonomi, som det er tilfældet i denne undersø-
gelse. På den måde kommer denne undersøgelse derved også til at stå alene på området omkring den økonomiske 
bæredygtighed, hvilket naturligvis er en ulempe al den stund, der ikke foreligger andre undersøgelser at per-
spektivere resultaterne op imod. 
  
Internationalt er der forsket meget i turismens indflydelse på miljøet, hvor der især har været fokuseret på skade-
virkningerne, mens der i mindre grad og ofte kun meget perifært har været set på turismen, som et middel til 
vedligeholdelse af natur, bygningsværker m.v.44 Den økonomiske del af forholdet miljø og turisme er på den vis 
underprioriteret i forskningen på trods af, at økonomi og miljø ikke kan skilles ad.  
 
 
 

                                                        
39  T. Sinclair: Tourism, Economic Development and Environment. Problems and Policies i Progress in 

Tourism and Hospitality Management vol. 4. 1992, og Frechtling, D.C.: Assessing the Impacts of Travel 
and Tourism. Measuring Economic Benefits og Do: Assessing the Impacts of Travel and Tourism. 
Measuring Economic Costs  i  Brent J.R. Ritchie/Goeldner, C.R.: Travel, Tourism and Hospitality Re-
search. A Handbook for Managers and Researchers. New York 1987. 

40  D. Buhalis, J. Fletcher: Environmental Impacts on Tourist Destinations: an Economic Analysis i H. 
Coccossis, P. Nijkamp (Eds.): Sustainable Tourism Development. Avebury. 1995. 

41  Thomas Rafn: Turismens økonomiske betydning for Bornholm. Bornholms Forskningscenter. 1995. 
Thomas Rafn: Turismens økonomiske betydning i de danske amter. Bornholms Forskningscenter. 1996. 
Susanne Jensen: Turismens økonomiske betydning i Danmark i 1991. Institut for 
Grænseregionsforskning. 1993. 

42  Thomas Rafn: Turismens økonomiske betydning i de danske amter. Bornholms Forskningscenter. 1996. 
43  Kim Hattesen: Turismens vilkår og muligheder. Storstrøms Handelshøjskolecenter. 1990. J.P. Aschim: 

Grøn turismes lokaløkonomiske effekter i Fritidsforum 2-3. 1990. 
44  D. Buhalis, J. Fletcher: Environmental Impacts on Tourist Destinations: an Economic Analysis i H. 

Coccossis, P. Nijkamp (Eds.): Sustainable Tourism Development. Avebury. 1995. 
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4.  Rammer for cykelturisme 

4.1.  Vækst i turisme 
Turismen anses i dag for et meget vigtigt økonomisk fænomen og spåes på verdensplan en meget stor vækst i de 
kommende år, således forventes der en vækst på 100% i omsætningen på de 15 største markeder fra 1989 - 2005.45 
Eksempelvis vil Danmarks største udenlandske marked Tyskland fordoble sin omsætning til $ 48 mia. og ligele-
des forventes de øvrige vigtige nærmarkeder Sverige, Norge, Holland og England at øge deres omsætning tilsva-
rende.46 
 
Danmark som værtsland for turister har de senere år været inde i en periode med stærk vækst. Turisme regnes nu 
for Danmarks fjerde største erhverv, idet erhvervet vurderes at omsætte for 40-45 mia. kr. med en brutto valuta-
indtjening på ca. 25 mia. kr., altså et erhverv med en meget lav importkvote. Der arbejder ca. 100.000 i turister-
hvervet og målet er 117.000 ved år 2000. Antallet af overnatninger steg fra 1990 til 1994 med 33% til at udgøre 
43,7 mio. registrede overnatninger.47 

4.2.  Ændret efterspørgsel 
Ferieturisternes ønsker om indhold i ferien har ændret sig fra 60’erne og 70’ernes masseturisme og dens massi-
ve ønsker om sol, strand og afslapning til 90’ernes mere varierede og aktive ferieform. Ferieturister i dag vil 
stimuleres, uddannes og inspireres. Rejsende tager afsted alene eller med venner, samt benytter i stigende grad 
aktiviteter, der kan sætte gang i hele familien48. Cykelturisme er en ferieform, der på mange måder opfylder de 
nævnte krav. 
 
Der foreligger ikke konkrete forventninger til, hvordan udviklingen med cykelturismen vil forløbe, men det må 
antages, at søgningen af cykelturister til Danmark vil øges. På den ene side øges antallet af turister, jvf. ovenstå-
ende, og på den anden side er der en tendens til øget udendørs rekreation, hvilket turisterhvervet søger at imøde-
komme ved at udvikle  forskellige turismetemaer - cykling, golf, sejlsport, dykning, lystfiskeri, naturvejlederak-
tiviteter, m.fl. 
 
I USA er nogle af de mest populære udendørsaktiviteter bl.a. vandreture (60%), cykling (36%) og camping 
(20%). Der er i dag flere amerikanere, der deltager i udendørsaktiviteter, end mennesker der har hund, der går i 
haven eller deltager i sportsaktiviteter. Her omfatter udendørsaktiviteter bl.a. jagt, lystfiskeri, scubadiving, 
windsurfing og cykling. Undersøgelser viser, at deltagelse i udendørsaktiviteter vil fortsætte med at vokse frem 
til det 21. århundrede49.  
 
Undersøgelser fra Danmark og Tyskland underbygger tendenserne.50 

4.3.  Turismen i de to regioner 
Denne undersøgelse er foretaget i Bornholms og Fyns amter. To let afgrænselige områder, der begge søger at 
udvikle en tematiseret ferieturisme, der især er baseret på naturgrundlaget og dertil knyttede aktiviteter og ople-
velser, herunder især kystområdernes muligheder. Hertil kommer, at der søges udviklet en sæsonforlængende 
turisme med hensyntagen til natur, miljø og lokalbefolkning. Begge steder peges der på cykelturismen som et 
væsentligt tematurismefelt, idet cykelturismen både ses som en miljøvenlig turismeform og som en måde at sti-
mulere økonomien i lokalsamfundene på. 
 

                                                        
45  European Intelligence Unit (EIU): Tourism Forecast to 2005. 1992. 
46  European Intelligence Unit (EIU): Tourism Forecast to 2005. 1992. 
47  Ministeriet for Kommunikation og Turisme (nu Erhvervsministeriet): Turistpolitisk redegørelse. 1994. 
48  C. Schultz: Marketing to Fast Growing Niches of Family and Gays: Also Seniors and Upscale. 1994. 
49  C. Schultz: Marketing to Fast Growing Niches of Family and Gays: Also Seniors and Upscale. 1994. 
50  Erhvervsfremme Styrelsen: Turisme/fritid. 1993. Reisebüro Bulletin 1994. 
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Størrelsesmæssigt er der med danske øjne stor forskel på de to regioner og ligeså med hensyn til adgangsforhol-
dene. Bornholm er en ø på 588 kvadratkilometer og med 45.110 beboere (1993). Fyn er en ø på 2.976 kvadratki-
lometer, hvortil kommer ca. 90 øer, heraf er de 25 beboede med Langeland, Ærø, Tåsinge som de største, sådan at 
Fyns Amt i alt dækker 3.482 kvadratkilometer og har en befolkning på 466.567 indbyggere (1992). 
 
Bornholm kan betegnes som en primær turistdestination, hvorimod kun den sydlige del af Fyn med øer er et 
primært turistområde. Nord- og Vestfyn er sammen med det indre Fyn ikke turistmæssigt velbesøgt, mens Østfyn 
ved Kerteminde og Nyborg tiltrækker nogen turister51.  
 
Der skal sejles eller flyves for at komme til Bornholm, hvor der går færger fra København, Mukran (Tyskland) 
og Ystad (Sverige). Fyns broforbindelse med Jylland betyder, at øen kan nåes med traditionelle transportformer 
bil, bus, tog, også direkte med cykel. Samtidig kan Fyn nåes med færge fra Sjælland, Als, Kiel (Tyskland) og 
Gelting (Tyskland) .  
 
Omfanget af turisme på øerne er forskellig og kan illustreres ved overnatningstallene:52 
 
Antal overnatninger på Fyn og Bornholm (1.000 overnatninger)  
Overnatninger 94 Feriehuse* Hotel Vandrerhjem Camping Cykelturister** 
Bornholms Amt 707 623 65 348 177 
Fyns Amt 943 864 108 1.098 300 
Danmark  17.461 11.970 1.044 11.955 ? 

*   1992/93.  
** Se beregninger i kapitel 5. 
 
Trods Fyn er en væsentligt større ø med flere indbyggere, flere kommuner m.v., så er Bornholm langt mere be-
søgt, når der måles i antal turistovernatninger pr. fastboende. Det er også interessant at se, at antallet af hotel-
overnatninger på Bornholm relativt udgør en større del af det samlede antal bornholmske overnatninger, end det 
er tilfældet på Fyn, trods det, at der er flere erhvervsturismeovernatninger på Fyn end på Bornholm.53 Det vil 
senere fremgå, om hotelovernatningerne også har samme betydning blandt cykelturisterne på Bornholm. 
 
Der kan også konstateres en vis forskel i nationalitetssammensætningen blandt de turister, der ferierer på de to 
øer, her anskueliggjort i absolutte og procentuelle tal:54 
 
Antal overnatninger på Fyn og Bornholm fordelt på nationaliteter 
Overnatninger 
pr. nationalitet 

Dansk Tysk Svensk Norsk Hollandsk Øvr.  
Europa 

Øvr.  
Verden 

I alt 

Bornholms Amt 526.700 920.700 249.700 45.700 4.200 23.700 4.500 1.775.200 
 29,6 % 51,9 % 14.1 % 2,6 % 0,2 % 1,3 % 0,2 % 99,9 % 

Fyns Amt 1.594.900 1.015.400 38.100 78.000 148.500 81.400 57.000 3.014.300 
 52,9 % 33,7 % 1,2 % 2,6 % 4,9 % 2,7 % 1,9 % 99,9 % 

Danmark 15.682.800 19.298.800 2.226.500 1.736.600 1.011.400 1.431.200 909.000 42.296.300 
 37,0 % 45,6 % 5,3 % 4,1 % 2,4 % 3,3 % 2,1 % 99,8 % 

 

                                                        
51  Begreberne primær og sekundær turistdestination er hentet i Danmarks Turistråd m.fl.: Fælles fodslaw. 

1992. 
52  Danmarks Statistik 1994. Danmarks Statistik: Samfærdsel og turisme. 14.1995. Bemærk, at lystsejler-

overnatninger, overnatninger på bondegårde, private indkvarteringer ved venner/familie samt camping-
pladser med under 75 pladser og hoteller med under 40 senge ikke er medregnet, hvilket betyder, at de 
ovenstående tal ligger noget under de reelle overnatningstal. I Saabye Simonsen, P., m.fl.: Strategi for 
turismen i Odense. 1994, blev beregnet, at de officielle statistikker ligger 10 - 15% under de reelle over-
natningstal, når de mindre campingpladser og hoteller samt pensioner tælles med. Hertil kommer et 
ukendt antal overnatninger på campingpladser m.v. der ikke registreres. 

53  99,5% af erhvervsturismeovernatningerne på Fyn foregår på hoteller, moteller, kursus- og konference-
centre. Saabye Simonsen, P: Oplæg til en fynsk erhvervsturismestrategi. 1994. 

54  Egne udregninger på basis af kilde 31. 
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Skemaet viser, at på Bornholm er de tyske turister så langt den vigtigste målgruppe, hvorefter kommer de danske 
og svenske turister, hvor disse tre nationaliteter tegner sig for 95,6% af det samlede antal overnatninger. 
  
På Fyn er danske turister den største enkeltgruppe, hvorefter kommer tyske og hollandske turister. Tilsammen 
udgør disse tre nationaliteter 91,5% af det samlede antal overnatninger på Fyn.  
 
Fælles for Fyn og Bornholm er de tyske og danske turisters altoverskyggende betydning, og at begge øers såkald-
te turistmæssige udviklingspotentiale betegnes som begrænset.55 

4.4.  Fyn og Bornholms turistmæssige karakteristika 
Danmark er set med internationale briller et land med forholdsvist begrænsede landskabsmæssige forskellighe-
der. Således er der ikke den store forskel på Fyn, Sjælland og Jylland. Men set med nationale briller, så er netop 
Fyn og Bornholm to forskelligartede områder i Danmark, der med hver sin profil og landskabelige karakteristi-
ka tiltrækker turister og cykelturister. 
 
“Bornholm er Skandinavien i miniature med klipper, sandstrande, skærgård, bløde bakker, moseområder, bøge-
skov, granskov osv.”, (citat fra dybdeinterview med norsk cykelturist). Og noget er der om snakken. Turistmæs-
sigt kan Bornholms karakteristika beskrives sådan her:56 
 
Bornholm indtager en unik plads i det danske turistbillede, og øen må betegnes som et primært turistområde. Det 
er karakteristisk, at sæsonen er kort, og at feriehussektoren står svagere end i ferieområderne langs den jyske 
vestkyst. 
Øen havde i 1994 små 2 mill. overnatninger eller knap 5% af de samlede registrerede overnatninger i Danmark. 
Tyskere (53%) og danskere (29%) er de væsentligste kunder sammen med svenskerne (14%). Ferieturisme 
tegner sig for over 90% af overnatningerne. Desuden har Bornholm en betydelig endagsturisme fra Sverige. 
 
Bornholm har ikke særlig mange store entrébetingede attraktioner af turistmæssig interesse. Størst er Brændes-
gårdshaven og Østerlars Kirke.  Det samlede besøgstal på seværdigheder og attraktioner er 600.000, svarende til 
godt 2% af samtlige besøg i Danmark. 
De primære attraktioner for turismen er byernes havnemiljø og den særegne natur, først og fremmest nordkysten 
med Danmarks eneste klippelandskaber. Men også det liv, som turisterne selv skaber, er en vigtig del af tiltræk-
ningskraften. Hertil kommer de fine badestrande og de gode cykelveje, som især søges af danske turister. Der er 
endvidere gode muligheder for lystfiskeri og windsurfing, og det er bemærkelsesværdigt, at 20% af salget af 
green-fees på danske golfbaner sker på Bornholm. 
De bornholmske købstæder, de mindre byer, spiller en betydelig rolle. De rummer velbevarede, maleriske byg-
ningsmiljøer, og deres særkende er i øvrigt, at de er opstået omkring naturlige havne, hvorfra kutterne stadig 
sejler ud. Flere af byerne befinder sig i dag i et skæringspunkt, hvor det drejer sig om at bevare en forsvarlig 
balance mellem den historisk betingede autencitet og den turistmæssige udnyttelse. 
I øvrigt har undergrundens ressourcer givet baggrund for forskellige former for fremstillingsvirksomhed (sten-
brud, keramiske værksteder etc.), der nu spiller en ikke ubetydelig rolle for øens turisme.”57 
 
Fyn har de senere år sat en målrettet indsats ind på turismen, som nævnt under regionplanerne, og er derfor i 
højere grad kommet på “turismekortet”, nationalt og internationalt. De fynske turistmæssige karakteristika er: 
 
Vest- og Nordfyn 
Turismen i den nordvestlige del af Fyn knytter sig til Lillebæltskysten og bygger på de muligheder, vandet og 
strandlivet indbyder til. Området må betegnes som et sekundært turistområde, der næsten kun søges af danskere, 
og der er tale om et udpræget sommerferieområde (måske med undtagelse af selve Middelfart by). 
Området havde i 1991 675.000 overnatninger, og 86% af dem var deciderede ferieturistovernatninger. Cam-
pingsektoren tegner sig for halvdelen. 
                                                        
55  Danmarks Turistråd m.fl.: Fælles fodslaw. 1992. 
56  Afsnittet om Fyn og Bornholms turistmæssige karakteristika er baseret på Danmarks Turistråd m.fl.: 

Fælles fodslaw. 1992, hvor tal og data dog er søgt opdateret. 
57  Danmarks Turistråd m.fl.: Fælles fodslaw. 1992.  
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De naturmæssige kvaliteter i området findes primært i kystlandskaberne, men inde i landet er de udbredte herre-
gårdslandskaber et karakteristisk element. 
Vandet og kystlinien danner basis for en række aktivitetsmuligheder. Der er gode badestrande flere steder, der 
er adskellige gode muligheder for windsurfing, og Lillebælt indbyder selvsagt også til sejlads af forskellig art. 
Endelig er der et godt fiskeri langs hele kyststrækningen, der er kutterfiskeri og put&takesøer. 
Bemærkelsesværdigt er, at området nærmest ingen entrébetingede attraktioner har. Det samlede besøgstal på se-
værdigheder og attraktioner i området er kun 25.000; størst er Danmarks Husdyrspark ved Bogense. Herregårde-
ne kunne udgøre et vigtigt element i områdets turisme, men typisk er de enten slet ikke tilgængelige for offent-
ligheden, eller der er kun adgang til parken. 
Bymiljøerne i Middelfart, Bogense og Assens er ikke tilstrækkeligt interessante til at kunne fungere som selv-
stændige turistmål, men de er naturligvis støttepunkter for den lokale turisme. 
Det samlede billede er et område med en særdeles traditionel turisme, hvor dørene lukkes senest i slutningen af 
august. Oplevelsesmulighederne er begrænsede eller i hvert fald sparsomt udnyttede, og såvel feriehusene som 
campingpladserne, der er de bærende overnatningsfaciliteter for områdets turisme, er fortrinsvis af ældre dato og 
trænger til renovering. Som helhed bærer området præg af at stå i skyggen af Odense og de mere udviklingspræ-
gede turistområder på Sydfyn. 
 
Midt- og Østfyn 
Sindbilledet på dette områdes turisme er den motorvej, som kløver det i to dele. Der er nemlig tale om et område, 
som i udpræget grad fungerer som transitområde og udflugtsmål med Odense som det altdominerende centrum. 
Man skal dog ikke langt væk fra motorvejen for at opleve et interessant og typisk kulturlandskab med karakteri-
stiske småbyer og mange herregårde. Antallet af ferieturistovernatninger er imidlertid temmelig beskedent, og 
overnatningsmæssigt er området derfor et sekundært turistområde. 
Området havde i 1991 i alt 760.000 overnatninger, hvoraf 70% var deciderede ferieturistovernatninger, for-
trinsvis i sommerhuse og på campingpladser langs østkysten, mens det indre Fyn har få overnatninger. Hotel-
overnatningerne er koncentreret i Odense og Nyborg, men mindst 2/3 af dem er erhvervsturister. Et stort flertal 
af områdets turister er danskere. 
To forhold springer i øjnene, når man betragter turismen i dette område: Det rummer kun ca. 2% af samtlige 
overnatninger i Danmark, men hele 6% af alle besøg på entrébetingede attraktioner og seværdigheder i Danmark 
finder sted her. Der er altså tale om et udflugtsmål, hvis overnatningsturisme er svagt udviklet. 
Specielt er det bemærkelsesværdigt, at Odense med sine mange attraktioner tiltrækker et stort antal ferieturister, 
men kun få af dem overnatter i byen. Bortset fra Egeskov Slot og veteranbilmuséum og Nyborg Badeland, ligger 
alle de store besøgsmål nemlig i Odense: H.C. Andersens Hus, Den Fynske Landsby, Odense Zoo, Brandts Klæ-
defabrik, Hollufgaard, Jernbanemuseet. Hertil kommer en lang række mindre muséer og seværdigheder. Det 
samlede besøgstal på entrébetingede attraktioner i området er 1,7 mill. 
Områdets herregårde fører en tilbagetrukket tilværelse i turistmæssig henseende; faktisk er der kun adgang til 
Hindemae samt efter nærmere aftale Erholm. Der er et stort antal kirker, fortidsminder og et betydeligt antal 
naturvejlederaktiviteter. 
Langs østkysten er der gode muligheder for sejlads og fiskeri, og flere steder er der gode badestrande. Området 
har gode muligheder for at dyrke forskellige former for idræt, og der er 3 golfbaner. 
 
Sydfyn, Øhavet og Langeland 
Sydfyn, Øhavet og Langeland er et af landets primære turistområder. Der er tale om et udpræget sommerferieom-
råde med en kort sæson, som først og fremmest tiltrækker et meget stort antal danske gæster.  
Området havde i 1991 1,5 mill. overnatninger, svarende til 3,5% af alle overnatninger i Danmark. Heraf var 
90% deciderede ferieturistovernatninger. 
Iøjnefaldende er i øvrigt, at mens området dækker knap 3% af landets campingovernatninger og knap 3% af 
feriehusovernatningerne, finder hele 20% af lystsejlerovernatningerne sted i dette område. 
Området er først og fremmest præget af de kvaliteter, der knytter sig til de små havne og de maritime bymiljøer i 
Svendborg, Ærøskøbing, Marstal, Faaborg, Rudkøbing, Troense, Lundeborg og Lohals. Sejlernes blå hovedveje 
går gennem området, og i øvrigt er området præget af store herregårdslandskaber og små byer. 
Derimod har området ingen entrébetingede seværdigheder af nævneværdig størrelse. Størst er Valdemar Slot. 
Selvom området rummer et betydeligt antal slotte og herregårde, er ingen af de øvrige slotte og herregårde of-
fentligt tilgængelige. 
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Aktivitetsmæssigt har området et godt cykelrutenet med skiltede ruter for at tilgodese cykelturismen. Fra Lange-
land arrangeres havfiskeri, og der er igangsat en udvikling omkring “Det fynske havørredeldorado” og  “Mari-
timt Center” i Svendborg. 
 
Windsurfingmulighederne er gode ved Langeland og Ærø. Der kan imidlertid være konflikter med ornitologiske 
interesser, hvilket kan medføre et behov for regulering. Endelig er der, navnlig på Langeland, et stort antal 
naturvejlederaktiviteter.58 
 
Med forbehold for nogle af besøgs- og overnatningstallene samt enkelte nye tilkommede seværdigheder og en-
kelte der er nedlagt, passer beskrivelsen også for den nuværende turisme på øerne. 

4.5.  Cykelturismeproduktet 
Turisme er som et isbjerg, hvor det er let at beskrive det, der er over vandet, mens det, der er under vandet, er 
sværere at fastlægge præcist. Det primære turisterhverv - transport, overnatning, bespisning - svarer til isen over 
vandet og er let at beskrive, hvorimod det er mere besværligt at fastlægge præcist, hvad det samlede produkt 
består af (hvis der kan tales om et produkt), når det under vandet, nemlig oplevelser, seværdigheder, attraktioner 
og samtlige underleverandører af ydelser og faciliteter skal medregnes. Med andre ord er det svært at fastlægge 
helt nøjagtigt, hvad cykelturismeproduktet består af.  
 
Cykelturismen kan ses fra to vinkler: en efterspørgselsside (turisterne) og en udbudsside (erhvervet). Det kan 
formodes, at der kan være forskel på det, der udbydes, og det der efterspørges. Således er det ikke overnatningen, 
der er det centrale for cykelturisten, men derimod det at cykle og opleve noget. For udbyderne er det centrale, at 
turisten overnatter og bruger penge, hvilket måske medfører en for høj grad af produktfokusering fra udbudssi-
den (eksponering af overnatningsformer, transportformer m.v.). 
  
I det følgende søges afklaret, hvem der agerer indenfor cykelturismen, og hvad det er, man søger at sælge? Hvad 
består cykelturismeproduktet af set fra udbudssiden? Afviger det fra det, cykelturisterne efterspørger59- efter-
spørgselsdelen? 
 
Lidt simplificeret kan cykelturismeproduktet illustreres i modelform, se nedenstående. Bemærk, at enkelte aktø-
rer er aktive på flere niveauer, f.eks. hotellerne, der både er overnatning (infrastruktur) og markedsførende 
(markedsføring og distribution). Hotellerne anvender således ikke kun ét sted eller én kanal for at markedsføre 
sig, men flere steder, og kan have kontakter til både transportselskaber, touroperatører, turistbureauer, regions-
selskaber. Samtidig kan hotellet have egne kontakter på lokalt plan til cykeludlejere, cykelhandlere (reparation) 
og cykelservicecentre. På den måde kommer flere enkelte virksomheder til at fungere på flere niveauer i model-
len.  
 
 
 
 

                                                        
58  Danmarks Turistråd m.fl.: Fælles fodslaw. 1992. 
59  Brochurematerialet omfatter brochurer fra Danmarks Turistråd, FynTour, Destination Bornholm samt en 

række forskellige brochurer fra lokale turistbureauer og private aktører på området, primært overnatnings-
sektoren og rederier samt nationale bureauer m.fl. Egne observationer er foretaget ved en systematisk 
gennemkørsel (på cykel) af de bornholmske cykelstier (ca. 230 km.) og tilsvarende er ca. halvdelen af de 
fynske cykelstier kørt igennem på cykel (ca. 550 km.) og den anden halvdel i bil (ca. 600 km.).  
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Cykelturismeproduktet 
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4.5.1.  Oplevelsesproduktet 
Cykelturismens oplevelsesprodukt vil blive genstand for nøjere gennemgang under beskrivelsen af cykelturi-
sternes aktiviteter (kapitel 6). 

4.5.2.  Det primære cykelturismeprodukt 
Cyklistovernatning 
Overnatningssektoren udgør en del af det primære cykelturismeprodukt. I kapitel 5 gives der en karakteristik af 
cykelturisterne og deres overnatningsform bliver genstand for nøjere gennemgang. 
 
Traditionelt er overnatningsstederne aktive i markedsføringssammenhænge, men tiltrækker i sig selv ikke cykel-
turisterne. Enkelte, især hoteller, indgår i deciderede pakkekoncepter, der sælges til turisterne. Alligevel søger en 
del af overnatningssektoren at udvikle forskellige former for cyklistvenlige tiltag, f.eks. særlige cykelstativer, 
halvtag, aflåselige skabe m.v. 
 
 
Afmærkede cykelruter og -rutebeskrivelser 
Cykelturismebrochurernes fotos illustrerer primært cykelturister i forbindelse med de traditionelle seværdigheder 
og -attraktioner, det danske kulturlandskab og den danske natur med vand, skov og strand. På den måde er der 
ikke den store forskel på det, som den almindelige camping- eller feriehusturist præsenteres for, og det cykeltu-
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risten søges tiltrukket på. Dog synes det som om, der i højere grad er synliggjort seværdigheder i indlandet i 
cykelbrochurerne end i de bredt hvervende feriebrochurer.  
 
Tekstmæssigt er vægten i brochurerne lagt på at synliggøre det primære veludviklede danske cykelturismeprodukt 
- de afmærkede cykelruter - og de tilhørende cykelrutekort og -beskrivelser.  
 
Nationale ruter 
Cykelruterne kan opdeles i nationale og regionale ruter. Der findes 10 nationale ruter, der løber igennem de 
forskellige landsdele. Ruterne er udvalgt af Dansk Cyklistforbund og er afmærkede med officielle ruteskilte med 
nummerering fra 1 til 10, hvor nr. 10 udelukkende fører rundt på Bornholm, mens nr. 6 (Esbjerg - København) 
går over Fyn, Nyborg - Odense - Middelfart, og nr. 8 (Rudbøl - Møn) fører over Sydfyn, Tåsinge og Langeland.  
 
Som supplement til ruterne er der udarbejdet et nationalt cykelferiekort, der viser de 10 ruter med symbolhen-
visninger til turistbureauer, færgeruter, indkøbsfaciliteter, indkvarteringssteder osv. Tillige er udarbejdet en 
grundig beskrivelse af attraktioner, seværdigheder og oplevelsesmuligheder langs ruterne - “Cykelruter i Dan-
mark” - hvori også forefindes omfattende råd om forberedelser til turen, transport til og fra cykelferien, cyklen 
og dens udstyr, beklædning og bagage, om valg af ruter osv. Cykelrutekortet koster i alt 130 kr. 
 
Regionale ruter 
De regionale ruter er også officielt afmærkede med rutenumre og skilte. Ruterne er lagt, så cykelturisterne ser 
alle hjørner af øerne. Rent praktisk er der en rute rundt om øerne - der i vid udstrækning følger kystnære stier og 
veje, og ruter på kryds og tværs af øerne, sådan at Odense har forbindelse med alle købstæderne. Målet har endvi-
dere været, at vejene skulle være så lidt bilbefærdede som muligt af hensyn til cyklisternes trafiksikkerhed. Der-
næst er de lagt så alle større byer, attraktioner, seværdigheder og naturskønne områder kan opleves under turen. 
På Bornholm blev de første ruter indviet i 1980, mens de på Langeland blev indviet i 1990 og på resten af Fyn og 
øerne i de følgende år. 
 
På Bornholm findes ca. 230 km. afmærkede cykelruter, på Fyn ca. 1.200 km, der begge steder udgøres af stier, 
cykelstier, cykelveje - dvs. veje som  fodgængere, cyklister og knallerter må benytte (gamle jernbaner, små veje 
m.v.) -, små kommuneveje med ringe biltrafik samt mark- og skovveje. De nationale ruter benytter samme typer 
af veje og stier.  
 
Bornholms Amt har stået for planlægningen af det bornholmske rutenet. Ruterne på Fyn er udarbejdet af Fyns 
Amt, hvor Dansk Cyklistforbund kørte ruterne igennem og kommunerne hjalp med finpudsningen. Ruterne på 
Bornholm er kontinuerligt udvidet siden starten i 1980.  
 
Cykelrutenettene er afmærket på særlige cykelrutekort. Kortet viser ruterne med rutenumre og almindelige kort-
signaturer (vejtyper, læger, dagligvarebutikker, turistbureauer, overnatningssteder m.v.), hvor det fynske kort 
dog har tilføjet flere signaturer af særlig interesse for cykelturister, bl.a. cykelhandlere. Bornholms og Fyns 
Amter har finansieret anlæggelsen af cykelruterne med skiltning og cykelrutekortene. 
 
Lokale ruter 
Udover disse regionale ruter findes der kommunale stisystemer, der kun er afmærket på lokale kort. Hertil 
kommer cykelstier i mange byer, som er anlagt af hensyn til borgerne. På Fyn er flere kommuner igang med 
etableringen af mindre lokale stisystemer, som primært er orienteret mod de lokale beboere, men også turister.  
 
Cykelrutekort 
Både på Fyn og Bornholm er der udarbejdet særlige cykelrutekort. Det bornholmske cykelkort udgøres af et hæfte 
i lommeformat, 2-farvetryk, med cykelrutekort indeholdt, samt en kort tekst der beskriver byer og særlige 
attraktioner og naturseværdigheder langs med den nationale cykelrute og de 8 regionale bornholmske 
cykelruter. Kortet kan købes for 40 kr. 
 
Det fynske cykelrutekort udgøres af 2 geodædiske kort, hvor det ene viser Nord- og Midtfyn og det andet Sydfyn 
og øerne. Kortet fremstår i en mere eksklusiv udformning end det bornholmske og leveres i en plastiklomme og 
med en rutebeskrivelse af seværdigheder, attraktioner m.v. Kortet kan købes for 75 kr. 
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Det fynske og bornholmske cykelrutenet med tilhørende beskrivelse er udviklet for at tiltrække cykelturister, og 
for at vise øernes turistmæssige muligheder kombineret med en trafiksikker transportform.  
 
Efterspørgslen på og antallet af solgte cykelrutekort indikerer antallet af cykelturister i de givne områder. Cykel-
rutekortene/guiderne er solgt i følgende antal: 
 
Antal solgte cykelkort (1.000 kort) 
Amt/region 1993 1994 1995 Amt/region 1993 1994 1995 
Bornholm 6.2 5.0 5.8 Frederiksborg 4.4 2.7 2.6 
Fyn* 7.6 5.7 5.0 København 1.4 1.4 1.3 
Hærvejen 2.8 1.9 1.7 Ribe 3.1 2.0 1.6 
Roskilde 1.4 2.3 1.1 Ringkjøbing 2.4 2.2 1.9 
Storstrøm 4.9 3.8 3.7 Århus 3.3 2.0 2.2 
Sønderjylland 2.7 2.6 2.3 Viborg 1.7 1.5 1.4 
Vejle 2.5 1.6 1.4 Vestsjælland 5.0 2.5 1.0 
Nordjylland 4.2 2.5 3.5 Cykelferiekortet 5.6 3.2 2.8 

Kilde:  Dansk Cyklistforbund. Tallene er afrundede, og for 1993 gælder de for hele året , mens 1994 og 1995 er 
opgjort efter sommerperioden. 

* Bemærk, at på Fyn er solgt 6.021, da Cykelnetværket har solgt 1.021 udover de anførte 5.000.60 
 
Skemaet viser, at Fyns og Bornholms cykelrutekort er de klart mest solgte. En tendens der forstærkes fra 1993 
til 1995. Dette underbygger formodningen om, at Bornholm og Fyn er de mest populære cykelturismedestinati-
oner i Danmark. 
 
Det bemærkes, at cykelrutekortene generelt er solgt i faldende antal over årene i alle amter/regioner, sådan at det 
samlede antal solgte kort var lavere i 1995 end i 1993. Et forhold som kan indikere, at enten kommer der færre 
cykelturister, eller også er der forholdsvis færre cykelturister, der køber cykelrutekortet, enten fordi de har det i 
forvejen, eller fordi de benytter andre kort. Endelig er der den mulighed, at en del af lokalbefolkningen i am-
terne købte cykelkortet i 1993 for at se det og følgelig har skabt et kunstigt højt salgstal i 1993. 
 
Cykelservicecentre 
På Fyn er fremvokset et Cykeltræfpunkt, dvs. en slags cykeltankstation, hvor cykelturister kan indhente informa-
tioner, købe cykelgrej, møde andre cykelturister, booke overnatning, vaske tøj m.v61. Cykeltræfpunktet er et ud-
tryk for det udviklingsmæssige niveau, som Fyn befinder sig på, og som ingen andre danske regioner, ej heller 
Bornholm har. Tanken er, at der på Fyn skal vokse flere servicecentre frem, der skal lægges på strategiske steder 
i forhold til cykelruter, færger, overnatning m.v. 
 
Cykeludlejning 
Både på Fyn62 og Bornholm (ca. 20) er der flere, der lejer cykler ud. Udlejning af cykler sker især ved cykelhand-
lere, men også enkelte overnatningssteder, benzin-tankstationer, kiosker m.v. udlejer cykler i større eller mindre 
omfang. Antallet af udlejere med stor kapacitet, dvs. mange og forskellige cykler, er dog begrænset både på Fyn 
og Bornholm. 
 
Cykelhandlere 
På Fyn og Bornholm findes cykelhandlerne primært i de større byer, mens der kun er få ude i landdistrikterne og 
i mindre bysamfund. Enkelte cykelhandlere synliggør sig overfor cykelturisterne bl.a. igennem turisterhvervets 
markedsføring.  
 
Skiltning og infotavler 
Aspekter omkring skiltning af cykelruter m.v. behandles i kapitel 6. 
 
 
                                                        
60  Cykelnyt. Nr. 2. 1995. 
61  Saabye Simonsen, P: Cykeltræfpunkt Fyn. Fase 1. 1993. 
62  Det har ikke været muligt at finde frem til det eksakte antal udlejere, men skønsmæssigt findes der 30 - 

40 større eller mindre cykeludlejere på Fyn og øerne. 



 

 35 

Rastepladser 
Særlige cykelrastepladser findes både på Fyn og Bornholm, især langs de afmærkede cykelruter. Rastepladserne er 
udviklet for at give mulighed for at hvile benene og spise og drikke ved borde og bænke opsat til formålet. En-
kelte rastepladser er tillige lagt ved særlige udsigtspunkter eller smukke steder. Rastepladserne er typisk anlagt 
af amterne. 
 
Cykelstativer m.v. 
Ved enkelte attraktioner og seværdigheder samt i nogle byer er der opstillet cykelstativer, som cykelturisterne 
kan benytte sig af, i stedet for at stille og smide cyklerne tilfældige steder.  
 
Andre produktudviklingstiltag 
Ud over de i modellen anførte elementer foregår der en række spredte og typisk mindre produktudviklingstiltag 
på Fyn og Bornholm, der her er samlet beskrevet under “Andre produktudviklingstiltag”. Flere af disse tiltag 
kan ikke lægges ind i en kasse i modellen, da de går på tværs af flere niveauer. 
 
Etableringen af de amtslige cykelrutenet med tilhørende kort er det overordnede produktudviklingstiltag i am-
terne. Men produktudvikling er meget mere. På Fyn er der som sagt etableret et regionalt cykelturismenetværk - 
Cykelnetværk Fyn - der medfinansieres de første 36 mdr. af Erhvervsministeriets Turismenetværksordning. 
Netværket er en sammenslutning af amt, kommuner, cykelhandlere, overnatningsvirksomheder, turistbureauer 
og andre turistvirksomheder (over 60 virksomheder), der har til formål at samle den fynske cykelturisme under 
en hat med henblik på fælles markedsføring og produktudvikling (dvs. udvikling af cykelturistvenlige tiltag hos 
virksomheder, i byerne, på ruterne m.v.). Netværket har opnået støtte ved Erhvervsministeriets Turismenetværks-
ordning, der har til formål at støtte horisontale og vertikale netværksdannelser i dansk turisme med henblik på en 
øget produktudviklingsindsats og markedsføring, støtten andrager max. 1,5 mio. kr. der fordeles over 3 år. De 
statslige midler skal matches af indskud fra netværksdeltagerne, sådan at tilskuddet fra staten i år 1 andrager 
40%, i år 2  = 30% og år 3 = 20%.63 
 
Men også lokalt forbedres forholdene for cykelturisterne af kommuner og private virksomheder. 
 
Nationalt 
Danmarks Turistråd har udgivet et idé- og inspirationskatalog. Kataloget giver en lang række forslag til regio-
ner, destinationer, overnatningssteder, seværdigheder og attraktioner, turistbureauer, transportselskaber m.fl. 
om forbedringsmuligheder af deres produkt. Forslagene er udarbejdet af Amtsrådsforeningen, turisteksport-
grupperne, Dansk Cyklistforbund, Danmarks Turistråd og Erhvervsministeriet.64 
 
På det konkrete niveau, er de nationale ruter et udtryk for et produktudviklingstiltag. Hertil kommer de nævnte 
tværregionale samarbejder mellem overnatningssteder og transportselskaber m.fl., der markedsfører konkrete 
pakkerejser til specifikke målgrupper, bl.a. “Cykelferie i Danmark” hvor en række fynske og sjællandske over-
natningsvirksomheder har lavet 5 turforslag med faste priser på et standardprodukt og tillægsydelser og -
service.65 
 
Regionale aktiviteter 
På regionalt plan var Bornholm fremsynede, da cykelruterne blev oprettet tidligt i 80’erne. Men at idéer af 
denne slags skal følges op ses af Fyns succes som cykelturismedestination. Fyn har målt i antallet af solgte cy-
kelrutekort overhalet Bornholm som den mest besøgte cykelturismedestination. Årsagen hertil skal givet findes i 

                                                        
63  Erhvervsministeriet: Turismenetværk: Initiativ til dannelse af regionale turistudviklingsselskaber og 

landsdækkende netværk. 1994. Og samtale med netværkskoordinator Jens Sohl Jensen, FynTour. 
64  Danmarks Turistråd, Erhvervsministeriet m.fl.: Udvikling af cykelturismen i Danmark. Inspirations- og 

idékatalog. 1994.  
65  “Cykelferie i Danmark”, bagved står bl.a. Hotel Svendborg, Hotel Nyborg Strand, Hotel Faaborg Fjord, 

Hotel Rudkøbing Skudehavn, Hotel Kobæk Strand, Hotel Schæffergården, Hotel Strandparken og 11 andre 
hoteller af en vis standard (4 stjernet dansk standard).  
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Fyns Amts engagement og etableringen af cykelnetværket, der er et samarbejde mellem amt, kommuner og en 
række virksomheder, jvf. Ovenstående.66 
 
Cykelnetværk Fyn består af ca. 60 offentlige og private virksomheder, inklusiv Dansk Cyklistforbund. Erhvervet 
er repræsenteret ved overnatningsvirksomheder, transportselskaber, seværdigheder m.fl. Formålet er at gennem-
føre en generel produktudvikling på rutenettet og hos de enkelte turiststeder således, at et generelt højt kvalitets-
niveau kan danne grundlag for udvikling af specialiserede produkter såsom pakkerejser. I første omgang søges 
serviceniveauet for den enkelte turist øget hvor som helst på cykelferien ved etablering af pause- og udsigtsste-
der på ruterne og udvikling af cykelvenlige faciliteter hos bespisnings- og overnatningsstederne, herunder cy-
kelparkering, opfordring til at have lidt værktøj og reservedele til cykelturister, bagageopbevaring, madpakke-
service osv. På sigt søges udviklet et stjernesystem, hvor netværksdeltagerne klassificeres efter, hvor cykelvenlige 
de er.67 Netværket har en managementaftale med turisteksportgruppen FynTour, der varetager sekretariats- og 
koordinationsopgaver.  
 
Bornholms Amt foretager også forbedringer og udvikling af produktet, men indsatsen er ikke helt koordineret 
med kommuner og erhvervet i et formelt netværk som på Fyn.   
 
Lokale aktiviteter 
På lokalt plan er der flere, især på Fyn, der arbejder for udvikling af tilbud til cykelturisterne. Der udgives en 
række lokale forslag i brochureform med rutebeskrivelser af ture i lokalområderne, bl.a. Historiske Cykelture på 
Sydfyn, Vandrer- og Cykelture på Højfyn m.fl., hvortil kommer kommunernes etablering af stier, der også kan 
benyttes af cykelturister. Enkelte heraf planlægges tillige med ekstra hensyntagen til naturen, eksempelvis den 
projekterede sti ved Tårup Strand - Stokkebækken, hvor der restaureres vandhuller langs stien. Vandhullernes 
fauna og flora med bl.a. den sjældne klokkefrø løfter (natur-)oplevelsen for brugere af stien68. Tilsvarende tiltag 
kendes også fra Bornholm. 
 
Erhvervet og kommunerne er de allerseneste år også blevet opmærksomme på, at de er nødt til at gøre det nem-
mere for cykelturister, bl.a. opretter campingpladser særlige bilfri zoner, mens cykelparkeringsforholdene for-
bedres ved vandrerhjem, hoteller og campingpladser samt ved flere og flere seværdigheder og attraktioner. Ho-
teller og kroer går sammen om pakkeprodukter med udlejning af cykler, madkurve, bagagetransport, differenti-
eret luksus og forplejning m.v.  
 
Produktudviklingstiltag foregår på Fyn forholdsvist koordineret i det fynske cykelnetværk, men en del virksom-
heder har af forskellige grunde valgt at stå udenfor netværket. De udvikler ligesom Bornholms virksomheder 
deres eget produkt. At disse fynske virksomheder i et vist omfang må betragtes som snyltere på andres idéer, 
dynamik og kreativitet uden at investere tid og penge er en ting, men at de ligesom netværksdeltagerne får hævet 
service- og kvalitetsniveauet på Fyn er oplagt. 

4.5.3.  Organisatorisk infrastruktur 
Turistbureauer 
Turistbureauerne varetager service- og modtagefunktionerne, når cykelturisterne er kommet til landet. Enkelte 
fungerer desuden som en slags rejsebureau, hvor de hjælper turisterne i planlægningsfasen med turforslag, over-
natning, transport m.v., især ved fremsendelse af informationsmateriale (brochurer, kataloger, sejl- og flyplaner 
m.v.). Turistbureauernes rolle er desuden beskrevet under markedsføring. 
 
Touroperatører 
Touroperatørerne, hvoraf der kun er et par i Danmark, lever af at udvikle og pakke særlige turforslag. Typisk 
har touroperatørerne allieret sig med overnatningssteder og transportselskaber samt eventuelt cykeludlejere, 
sådan at der kan leveres et skræddersyet turforslag til turisterne. Se desuden under markedsføring. 

                                                        
66  Fyns Amt: Projekt 23 (Cykelruter på Fyn) + Projekt 23 del 2 (Videreudvikling af cykelturisme i Fyns 

Amt). Bornholms Amt: Notat 1988-8-51-51-4. (Cykelveje - historisk redegørelse). 
67  Cykelnyt. Nr. 2. 1995. Fyns Amt/FynTour: Cykelnetværk Fyn. Fase 1. 1994. Fyns Amt/FynTour: Cykel-

netværk Fyn. Fase 2. 1994.  
68  Kilde: Biolog Lars Briggs, Amphi Consult. 
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Transport 
Transportselskaberne omfatter især rederier, tog (DSB) og bus- samt rutebilselskaber. Da kun meget få cykeltu-
rister tager med fly, er denne transportform ikke reelt repræsenteret. 
 
Amt, kommune 
Fyns Amt og Bornholms Amt er to særdeles centrale aktører, idet amterne har stået for idéen om at udvikle cy-
kelturismen. De har finansieret cykelkort og anlagt cykelruter med skiltning, rastepladser m.v. Amterne er på 
den måde det centrale omdrejningspunkt i udviklingen af cykelturismen. Kommunerne har også bidraget til 
udviklingen af cykelturismen og varetager udviklingsindsatsen, især i byområderne. 
 
Turisteksportgrupper, regionsselskaber 
Turisteksportgrupper og regionsselskaber, dvs. FynTour og Destination Bornholm er udførende især i forhold til 
markedsføring. FynTour har tillige fungeret som konsulentorgan for Fyns Amt i forbindelse med etableringen 
af Cykelnetværk Fyn, analyser og udarbejdelse af cykelrutekort. 

4.6.  Cykelturismens markedsføring 
De primære turismeaktører er i de fleste tilfælde identiske med dem, der bruger penge på markedsføring og pro-
duktudvikling. Ved at beskrive dem der betaler til cykelturismens markedsføring, fremkommer de væsentligste 
produktudbydere. Lægges hertil basisfaciliteter (natur, attraktioner m.v.), fremkommer cykelturismeproduktet, 
jvf. model 2.  
  
Nationalt 
Danmarks Turistråd markedsfører Danmark internationalt og nationalt (se under interesseorganisationer). Det 
gælder også cykelturismen. Cykelturismen markedsføres ved at distribuere brochurer til udvalgte markeder, især 
nærmarkederne. Brochurerne synliggør Danmark som cykelturismeland. Hertil kommer messedeltagelse, work-
shops og andre markedsføringsaktiviteter. Danmarks Turistråd nedsætter årligt særlige grupper, der styrer disse 
kampagner. 
 
Der skelnes mellem “Danmarkskataloget”, der et et bredt hvervende materiale, som retter sig mod alle ferietu-
rister, herunder cykelturister, og “Cykelkataloget”, der også er hvervende, men specifikt målrettet imod cykeltu-
rister.  
 
Brochurerne finansieres ved at erhvervet i bred forstand tegner annoncer i brochurerne og dermed betaler for 
brochureproduktion og -distribution og øvrige kampagneaktiviteter.  
 
Indsatsen rettes især mod nærmarkederne. 
 
Regionalt 
Kampagneaktiviteterne koordineres typisk af turisteksportgrupper på regionalt plan, dvs. at turisteksportgrup-
perne er Danmarks Turistråds forlængede arm på regionalt niveau og modtager 10% af regionens kampagneind-
betalinger som honorar. På Fyn er det FynTour og på Bornholm er det Destination Bornholm. Den enkelte tu-
risteksportgruppe står også for regionens egen markedsføring, dvs. at turisteksportgrupperne - snart de regionale 
selskaber69 - selv udgiver hvervebrochurer, der viser mulighederne som feriedestination. De bredt hvervende 
brochurer “Fyn Magasin - Fyn, Langeland, Ærø” og “Bornholm” er pendanter til “Danmarkskataloget” og er 
indholdsmæssigt opdelt i temaer, hvor bl.a. mulighederne for at sejle, surfe, golfe, cykle m.v. illustreres.  
 
På Bornholm udgives en brochure, der viser mulighederne for udøvelse af særlige aktiviteter, bl.a. cykelturisme. 
På Fyn udgives der særlige tematurismebrochurer, og for at forstærke produktudviklingen og markedsføringen er 
der oprettet et cykelturismenetværk, hvilket vil sige en sammenslutning af virksomheder, kommuner og amtet, 
som har opnået støtte fra staten70. Det fynske cykelnetværk udgiver en regional cykelbrochure - “Cykelguide Fyn 
- Langeland & Ærø” - der synliggør Fyn og øernes muligheder som cykelturismedestination.   
                                                        
69  De regionale selskaber overtager turisteksportgruppernes opgaver. 
70  Netværket er gået ind i fase 3 under Erhvervsministeriets “Turismenetværksordning”, der støtter med op 

til 1,5 mio. kr. samlet for fase 1 - 3, hvor sidstnævnte skal løbe over 36 mdr. 
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Den regionale indsats rettes især mod nærmarkederne. 
 
Lokalt 
På lokalt niveau er det turistbureauerne, hvor der er 7 på Bornholm og 17 på Fyn og øerne, der er omdrejnings-
punktet. Alle turistbureauer har eget materiale, der viser lokalområdets turismemuligheder. På Bornholm findes 
ikke særlige lokale cykelbrochurer, hvorimod der på Fyn produceres lokalt cykelturistmateriale på stort set alle 
turistbureauerne, der dækker større eller mindre områder, f.eks. Ærø, Østfyn, Højfyn, Midtfyn osv. 
 
Øvrige brochurer 
Udover det fynske cykelnetværks guide udgives tillige en anden fynsk brochure om cykelferie. Den finansieres 
af 6 turistbureauer samt nogle virksomheder og synliggør også Fyns muligheder som cykelferie-ø. 
 
Herudover forekommer forskellige former for samarbejder på tværs af kommune- og amtsgrænser imellem virk-
somheder (typisk hoteller, kroer, rederier, flyselskaber), der udarbejder færdige pakkeløsninger, som målrettes 
mod specifikke målgrupper eller markeder, som andre i Danmark ikke bearbejder, f.eks. geografisk definerede 
markeder som Schweiz og fjernmarkeder som USA og Japan, og demografisk definerede målgrupper som lone-
ly nest og grå pantere. Disse virksomheder synliggør også deres produkter i brochurer og kataloger. Meget ofte 
har disse virksomheder etableret et samarbejde med touroperatører og rejsebureauer specialiseret i cykelferier på 
de udvalgte markeder.  
 
Endelig har Svendborg og Omegns Museum udgivet en temaorienteret brochure med tekst og kort om Histori-
ske cykelture på Sydfyn. Brochurer af denne type kombinerer rejsens hovedformål med brug af en alternativ 
transportform.   
 
Virksomheder 
Uanset om der tales om nationalt, regionalt eller lokalt niveau eller samarbejder indgået på tværs af “sognegræn-
ser”, så er det de samme virksomheder, der betaler for markedsføringen af cykelturismen. 
 
En gennemgang af cykelbrochurerne viser, at det primært er campingpladser, feriecentre, hoteller og kroer, 
feriehusudlejere, vandrerhjem, turistbureauer og rederier, der synliggøres - og dermed betaler for brochurepro-
duktion, kampagneaktiviteter og anden markedsføring.  
 
Sekundært er det større attraktioner, hvortil kommer i de lokale brochurer: kiosker, cykelhandlere, grillbarer og 
spisesteder, attraktioner samt enkelte detailhandlende. 
 
En sammenligning med andre brochurer viser, at de virksomheder, der betaler for markedsføringen af cykeltu-
rismen, i vid udstrækning også er med til at betale for markedsføringen af andre turismetemaer. Når det tillige 
vides, at antallet af turismevirksomheder i områderne, udover de anførte, er betragteligt, kan det endvidere fast-
slåes, at antallet af virksomheder, der finansierer markedsføringen, er forholdsvist begrænset set i forhold til det 
antal virksomheder, der kunne bidrage. Der kan med andre ord tales om free riders indenfor cykelturismens 
markedsførings aktører - der er et vist antal virksomheder, der betaler og flere der lukrerer.    
 
Brochurernes indhold 
De nationale og regionale turismebrochurer viser en række store fotos af cyklende turister, typisk ude i kultur-
landskabet foran de traditionelle turistmæssige attraktioner og seværdigheder. Det samme gør sig til dels gælden-
de i lokale brochurer, hvor det kvalitative niveau dog ofte pga. ringere ressourcer er sådan, at farvefotos er hen-
vist til forsiden og resten er beskrivelser og adresser samt annoncer. Tillige beskrives afmærkede cykelruter, og 
der gives med tekst og billeder eksempler på, hvad der kan opleves. Også i de lokale brochurer beskrives de 
afmærkede cykelruter, men flere laver desuden forslag til ture i lokalområdet med beskrivelser af større og min-
dre lokale seværdigheder, attraktioner og aktivitetsforslag.  
 
Endelig forekommer annoncer for de virksomheder der finansierer brochurerne og en række faktaoplysninger 
og praktiske henvisninger samt annoncer for cykelkort o.lign. 
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Øvrige markedsføringstiltag 
Det fynske cykelturismenetværks nyhedsbrev viser netværkets markedsføringsaktiviter i 1995: 
 
Cykelrutekort, cykelguide Fyn distribution: 
 
• Kuponbestillinger 
• Messer 
• Netværksdeltagere 
• Danske turistbureauer 
• Velkomstcentre 
• Dansk Cyklist Forbund 
 
Direkte markedsføring: 
 
• DT’s cykelkampagne 1995 (DK, D, NL, N, S) 
• Fyn Magasin 1995 (DK, D, UK, NL) 
• Idényt 
• Ud og Se med DSB 
• Aktiv Radfahren (D) 
• Sportens Verden 
• Direct Mail (Nordtyskland/Tyskland) 
 
Indirekte markedsføring: 
 
• Ferieavisen 
• TV3 
• TV49 
• Danmarks Kataloget 1995 (DK) og Danmarks Kataloget 1995 (NL) 71 
 
Netværkets aktiviteter er mere omfattende end de bornholmske, dvs. at den fynske cykelturisme synliggøres flere 
steder og i større omfang, mens arten af aktiviteter er ens.  
 
Touroperatører og rejsebureauer 
Touroperatører og rejsebureauer formidler færdigpakkede rejser til cykelturister. På Bornholm forekommer et 
bureau der kun sælger cykelferier, mens der ikke er lignende fynske bureauer. Til gengæld er der forskellige 
aktører, der sælger pakkerejser på nationalt plan og herunder på Fyn og Bornholm, hvor Bike Denmark og Idé-
værkstedet De Frie Fugle er de mest aktive. Disse virksomheder foretager nogen markedsføring. Endelig er der 
udenlandske operatører, der i mindre målestok markedsfører cykelferier i Danmark bl.a. på Fyn og Bornholm. 
 
En organisation, der pakker og sælger rejser, befinder sig i en verden, der let forenklet ser sådan ud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
71  Netværket påtænker at udvide markedsføringen og antallet af salgskanaler i 1996. Cykelnyt Nr. 2, 1995.  
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4.7.  Nationale og regionale turismepolitikker 
I Fælles Fodslaw-rapporten beskrives Danmark som det ideelle cykelland. Det estimeres, at over en 10-årig 
periode vil antallet af cykelturistovernatninger kunne øges til 2 mio. (2002) fra de nuværende ca. 1 mio. cykeltu-
ristovernatninger (1992). For at opnå flere cykelturistovernatninger, foreslås en række produktudviklingstiltag: 
flere pakkerejser, skiltning af cykelruter m.v.72 Rapporten danner i vid udstrækning grundlag for national- og 
regionalpolitiske strategier og handlingsplaner, bl.a. følgende, som danner de politiske rammer for (cykel-) 
turismens udvikling i landet. 

4.7.1.  Turistpolitisk redegørelse 
I den nationale turistpolitiske redegørelse anføres, at de næste 5 - 10 års turistfremmeindsats vil som primært mål 
tiltrække nye turister, der benytter overnatningsfaciliteter med høj beskæftigelseseffekt, der har et stort døgnfor-
brug og som rejser off season. Samtidig peges der på en række potentialer for yderligere vækst, bl.a. “Temaferier 
af høj kvalitet, baseret på bl.a. lystfiskeri, kunst, gastronomi, surfing, cykling og golf... Ferier, hvor miljøbe-
vidsthed er afgørende for valg af feriested”73. 
 
Kort sagt ønskes der fra national side en vækst i cykelturismen, da cykelturisme vurderes at opfylde krav om 
sæsonforlængelse, miljøhensyn og kvalitet. 

4.7.2.  Regionale turismestrategier 
På regionalt plan, det vil i denne sammenhæng sige amtsligt plan, er turismen styret af regionplaner og evt. 
turismestrategier, hvori kan aflæses regionens/amtets “lyst” til at tiltrække cykelturister. 
 
På Fyn er der i “En fynsk turiststrategi frem mod år 2001” formuleret følgende målsætning: “At skabe en turist-
udvikling, der i antal turister og i antal turistkroner overgår landsgennemsnittet, og som sandsynliggør opfyldel-
sen af de langsigtede, kvantitative mål, samtidig med at natur, miljø og kulturliv bevares, forbedres og udvikles” 
og bl.a. følgende mål: “Et større udbud af sæsonuafhængige oplevelsestilbud, [da] der er en stigende efterspørgsel 
efter (f.eks. aktiv ferie ...) og et renere miljø, større alsidighed i naturgrundlaget, flere og større naturområder og 
udvikling af kulturlivet”. Endelig anføres under indsatsområder, at temaferier skal udvikles:  “Den internationa-
le tendens mod en kombination af hobbybetonede aktiviteter og ferie er også begyndt at manifestere sig i dansk 
turisme. Her har Fyn allerede et godt forspring, hvad angår lystfisker-, lystsejler- og cykelturisme ... Fyn ... har 

                                                        
72  Danmarks Turistråd, m.fl.: Fælles fodslaw. 1992. 
73  Ministeriet for Kommunikation og Turisme: Turistpolitisk redegørelse 1994. 
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dog de allerbedste naturlige forudsætninger for at udvikle disse profilerende turismeformer, og derfor bør sådan-
ne former for aktiv ferie udvikles yderligere i årene fremover. Produktudviklingen skal understøtte den overord-
nede profil ... med mulighed for at være aktiv i originale rammer.”74  
 
Bornholm har ikke en decideret turismestrategi, men regionplanen (1993) udtrykker, at der ønskes en satsning 
på turisme, der bl.a udmøntes i en udbygning af de eksisterende 195 km. cykelveje (nu 230 km.). Omfanget af 
den bornholmske turisme må dog ikke blive større end, at antal turister ikke må overstige antallet af fastboende. 
Det er reelt tilfældet på indeværende tidspunkt i sommermånederne.75 
 
Udgangspunktet for de to amters indsats er altså forskelligt, da der på Fyn ønskes en væsentlig stigning i antallet 
af turister, herunder cykelturister, mens der på Bornholm satses på turisme, men reelt er der ikke mulighed for 
en stigning i tilstrømningen af turister i højsæsonen. Skal der flere cykelturister til, vil det ske på bekostning af 
andre turismeformer eller i skuldersæsonerne. 

4.7.3.  Lokale politikker 
Kun meget få kommuner har en turismestrategi, der redegør for deres holdning til og planer for turismeområdet, 
men praktisk talt alle kommuner på Fyn og Bornholm ønsker turisme og ser cykelturisme som en skånsom ferie-
form, der kan understøttes af kommunale tiltag bl.a. i form af cykelstier m.v. Også fordi mange cykelturistvenli-
ge tiltag vil kunne benyttes året rundt af lokale beboere. 

4.7.4.  Interesseorganisationer 
Udover de nævnte politiske instanser spiller interesseorganisationer også en væsentlig rolle i forbindelse med 
udviklingen af cykelturismen i de to regioner, både som medspillere på den kommercielle side og som vagthun-
de med hensyn til natur, miljø og lokalbefolkning. Udgangspunktet for med-/modspillet til udviklingen af 
cykelturismen er forskellig for de enkelte organisationer og foreninger. 
 
Danmarks Turistråd 
Danmarks Turistråd har til formål at fremme Danmark som turistmål og herigennem at skabe økonomisk vækst 
og beskæftigelse indenfor de danske turisterhverv og afledte erhverv. Turistrådet skal endvidere støtte og supple-
re de bestræbelser, som danske myndigheder, erhverv, institutioner m.v. udøver for at udbrede kendskabet til 
Danmark og danske erhvervsinteresser.76 
 
Danmarks Turistråd foretager markedsføringsmæssige aktiviteter for at udvikle nye markeder og vedligeholde 
etablerede markeder. Dette sker gennem egne aktiviteter, ved samarbejde med erhvervet, erhvervets organisati-
oner og offentlige myndigheder, indenfor både ferie- og erhvervsturisme. Endelig udfører Danmarks Turistråd 
turistpolitiske opgaver for Erhvervsministeriet.77 
 
Danmarks Turistråd markedsfører turisme i og udenfor Danmark og har opdelt turismen i forskellige temaer, 
bl.a. lystfisker-, golf- og cykelturisme. Hvert tema analyseres af Turistrådet mhp. mulighederne for at udvikle 
og tiltrække flere turister, således også cykelturister.78 
 
“Cykelkataloget” udgives af Danmarks Turistråd. Det er en særlig cykelturismebrochure af informativ og hver-
vende karakter, hvori der gives smagsprøver på cykelruter, overnatningsmuligheder m.v. i Danmark, herunder 
på Fyn og Bornholm. Brochurerne finansieres via annoncering og er et konkret udtryk for Turistrådets holdning, 
at cykelturismen skal fremmes. Dernæst indgår fotos af cyklende turister i “Danmarkskataloget”79 for herigen-
nem at vise Danmarks mangfoldigheder som ferieland. 
 

                                                        
74  Fyn Tour m.fl.: En fynsk turiststrategi frem mod år 2001. 1991. 
75  Bornholms Amt: Regionplan 1993. 
76  Danmarks Turistråd: Vedtægter. 1. januar 1996. 
77  Danmarks Turistråd: Vedtægter. 1. januar 1996. 
78  DT’s særlige cykelanalyse er p.t. under udarbejdelse, jvf. samtale med Ulla Kramer, DT. 
79  DT’s nationale hvervebrochure. 



 

 42  

 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet er en paraplyorganisation for godt 90 organisationer. Turistudvalget under Friluftsrådet arbejder 
for at sikre og udbygge turisters muligheder for at dyrke frilufts- og naturinteresser under hensyntagen til natur, 
miljø og lokalbefolkning. Udvalget skal bidrage til den politiske og strategiske udvikling af landets turisme, 
herunder støtte produktudvikling, forholde sig til udviklingstendenser og medvirke til, at rådets medlemsorgani-
sationer og amtsrepræsentationer forholder sig til disse. Endelig skal udvalget gennem aktiviteter påvirke turist-
branchen og turisternes adfærd og valg af ferieform. 
 
Dette søges gjort bl.a. gennem geografisk, aktivitets- og sæsonmæssig spredning af turisterne. Udvikling af grøn 
turisme, bl.a. cykel- og vandrerturisme ses som en måde at stimulere lokalområderne på i indlandet, og som 
samtidig måske kan være med til at fjerne belastningen fra bl.a. den jyske vestkyst. Udviklingen af den grønne 
turisme skal ske igennem lokalområdernes egne udviklede målsætninger og planer, dvs. med opbakning fra 
lokalbefolkningen, samt igennem en øget forståelse for at turisme må foregå på naturens betingelser.80  
  
Dansk Cyklist Forbund 
Dansk Cyklist Forbund arbejder for at forbedre forholdene for cyklister i Danmark og for at få flere til at anven-
de cyklen som transportmiddel. Dansk Cyklist Forbund støtter generelt udviklingen af cykelturisme. Det anses 
som gavnligt for trafikmiljøet og vil medvirke til udbredelse af cyklingens muligheder som transportform til 
både hverdagsbrug og rekreative formål. 
 
Dansk Cyklist Forbund “varetager cyklisternes tarv, herunder øve indflydelse på lovgivning og administration, 
der vedrører cyklisternes interesser, at søge anlagt cykelstier og udført forbedringer af færdselsveje og færdsels-
forhold”. Fornuftig udvikling af cykelturisme er i fin overensstemmelse hermed og derfor søges udviklingen af 
cykelturisme påvirket i positiv retning. Dette sker gennem internationale og nationale organer, bl.a. Den 
nationale produktudviklingsgruppe vedr. cykelturisme nedsat af Amtsrådsforeningen, Cykelnetværk Fyns 
bestyrelse  m.v. 
 
Forbundet driver i sommersæsonen en mindre rejsebureauvirksomhed med helt eller delvist færdigpakkede cy-
kelture. I butikker i Odense, Århus, København og Gladsaxe sælges litteratur, kort m.v. til gavn for cykelturister. 
Ligesom initiativet til de regionale og nationale cykelruter udspringer fra Dansk Cyklist Forbund, som tillige 
har deltaget aktivt i idé- og udviklingsfasen. I flere amter deltages i planlægning, korrekturlæsning m.m. af de 
amtslige cykelkort. 
 
Dansk Cyklist Forbund ser sig som bidrager med erfaringer som turcyklister og trafikpolitisk viden. Endvidere 
går forbundet imod “al for kommerciel tænkning, f.eks. erhvervsønsker om udeladelse af naturlejrpladser på 
amtskort ... I det hele taget får vi af og til rollen som miljøets vagthund og forsvarer af “cyklisten som cyklist” 
(modsat “cyklisten som kundeobjekt”)”.81 

4.8.  Miljøindsatsen på turismeområdet 
På internationalt plan er EU den instans som indflyder mest på dansk turisme, både fordi EU har intentioner om 
at beskytte den europæiske forbruger, når der købes turismeprodukter igennem en række regelsæt, og fordi EU 
lovgiver omkring miljømæssige forhold, der også indflyder på turisterhvervet. Således er udviklingen af en turis-
me, der tager hensyn til natur, kultur, lokalbefolkning og miljøet et af “benene” som EU-turismepolitikken 
baseres på.82 På det konkrete plan har EU igangsat  en række nationale og især tværnationale demonstrations- og 

                                                        
80  Friluftsrådet: Årsberetning - Regnskab 1994. Friluftsrådet: Kommissorium for Turistudvalget. 1995. 

Friluftsrådet: Hold om turisterne. 1992. Samt samtale med Ida Sloth Bonnevie, Friluftsrådet. 
81  Samtale med Dansk Cyklist Forbund ved Johannes Lund, der tillige skriftligt formulerede DCF’s hold-

ning til cykelturisme. 
82  EU: The Role of the Union in the Field of Tourism. Commission Green Paper. 1995. EU: Report from 

the Commission to the Council, The European Parliament and the Economic and Social Comittee on 
Community Measures affecting Tourism. 1994. EU: Community Action Plan to Assist Tourism. EU-
Tidende No. L. 231/26.1992. 
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eksempelprojekter på området turisme og miljø, for herigennem at tilskynde til på lokalt plan at tage vare på 
miljøet samtidig med at turismen udvikles83, foruden der er stiftet en pris for miljøvenlige turismeprojekter. 
 
Hertil kommer den nationale dimension, hvor Danmark har en med international målestok restriktiv miljølov-
givning. Således er virksomhedernes grønne regnskaber, en meget omfattende vandmiljøplan, renovationsind-
samling, affaldssortering m.v. eksempler på tiltag, der påvirker turisternes hverdag i positiv retning. Sammen 
med f.eks. reetablering af vandhuller og dyrepassager er det konkrete og ofte iøjnefaldende eksempler på offent-
lige tiltag, cykelturisterne vil kunne se og mærke under deres ophold. 
 
Dette betyder, at de miljømæssige rammer, som cykelturisterne bevæger sig under, forsøges bragt i orden fra 
offentlig side. Men der forekommer stadigvæk problemfelter, som kan antages at påvirke og støde turisterne, og 
dermed påvirke Danmarks ry og renommé som miljøland og turismedestination, bl.a. hensmidt affald langs veje 
og cykelruter, forurenede vandløb og grøfter, vandhuller der skal renses for gamle bilvrag og andet affald, for-
uden landbrugets udledning af kvælstoffer, der betyder øget produktion af organisk materiale og dermed uklare 
søer og vandhuller, algeforekomster og bundvendinger ved strandene, m.v. 
 
Indtil for få år siden var miljølovgivningens betydning og indflydelse ikke specielt tydelig indenfor turisterhver-
vet i Danmark, der i nogen udstrækning kunne siges ikke at tage miljøproblematikken alvorligt. Dette har ænd-
ret sig de sidste par år, hvor miljøovervejelser er blevet en nærværende og aktuel del af turisterhvervets hverdag. 
Dele af erhvervet, især indenfor hotel- og transportsektoren er gået i offensiven, dvs. bruger miljøet aktivt til at 
produktudvikle og markedsføre sig med bl.a. Grøn Nøgle, Blå Flag (der dog ikke støttes af kommunerne) og en 
del selvudviklede miljøvenlighedskoncepter. Fremtiden tegner endnu mere grøn og miljøvenlig for turisterne og 
turisterhvervet. 
 
Samtidig er den enkelte turist også ansvarlig for miljøpåvirkninger igennem brug af vand og energi, nedslidning 
af naturen, hensmidning af affald, brug af overnatningsformer, der ligger ude i landskabet og ikke har styr på 
spildevand og kloakering osv. På dette område har Danmark ikke en overordnet officiel politik om at vejlede og 
guide (opdrage) turisterne til hensynsfuld færden og adfærd, men blot en holdning hertil84. 

4.9.  Afrunding 
Cykelturismens  primære “produkt” på Fyn og Bornholm udgøres, set fra udbudssiden, af øernes traditionelle 
seværdigheder og attraktioner, hvor naturen med skov, vand og strand er det primære. 
 
Indlandsturismen profileres (tilsyneladende) mere overfor cykelturister end over for traditionelle turister.  
 
De afmærkede nationale og især regionale cykelruter fremstår som flagskibet i det udviklede produkt, der skal 
tiltrække cykelturister, både på Fyn og Bornholm, og er samtidig det produkt, der tekstmæssigt tillægges mest 
vægt i de brochurer, der synliggør øernes cykelturismetilbud. Brochurerne udgør det primære markedsføringsred-
skab.  
 
Budskabet i markedsføringen går på natur, gode cykelveje m.v., mens det direkte miljøaspekt ikke fremhæves. 
Internationalt anvendes konkrete miljøforbedrende tiltag foretaget af destinationen/virksomheden netop som et 
ekstra salgsargument. Samtidig med appelleres der til turistens ansvarlighed overfor miljøet, ved at opfordre til 
at holde naturen ren og uforstyrret (behaviour code/code of conduct)85. Danmarks rolle som foregangsland på 
miljøområdet er velkendt og kunne med fordel anvendes på cykelturismen, der netop bredt vurderes som en 
miljøvenlig turismeform.  
 

                                                        
83  EU (DG XXIII) Tourism and the Environment in Europe. An Introduction Along with Reports on Some 

European Projects in Tourism. Alpenforschungsinstitut. 1995.  
84  P. Saabye Simonsen, K. Gausdal: Miljø og turisme - et udviklingsprojekt. 1995. Miljøministeriet: Natur- 

og miljøpolitisk redegørelse. 1995. 
85  B. Weiler, M. Hall: Special Interest Tourism. 1992. 
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Fyns og Bornholms Amter har stået for udviklingen og finansieringen af cykelruterne, ligesom de er de største 
bidragsydere rent økonomisk til fortsat vedligeholdelse og udbygning af ruter og andre cykelturistmæssige pro-
dukter. 
 
Efter amterne er det små og mellemstore virksomheder i form af overnatnings- og transportselskaber samt tu-
ristbureauerne (dermed indirekte kommunerne) der er de primære aktører, samt til dels enkelte cykelhandlere/-
udlejere. Produktudvikling og markedsføring udføres og finansieres af disse virksomheder (sammen med amter-
ne), mens detailhandel, bespisning- og kiosker samt købmand og supermarkeder m.fl. ikke bidrager til andet 
end lokale brochurer, hvor bidragene er af en mere begrænset størrelsesorden.  
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5.  Cykelturisten - en karakteristik 

5.1.  Indledning 
Formålet med det kapitel er at beskrive cykelturisterne. Følgende faktorer behandles: demografiske data, grup-
pestørrelse, valg af overnatningsform, cykelturisters mobilitet, opholdets længde, bespisning, leje-/ejecykel, 
cykeltype, erhverv og sæson. Disse data sammenholdes med data på den almene ferieturist, hvor dette er muligt. 
Hensigten er at vise forskelle og ligheder mellem de to turisttyper, foruden at opstille en profil på cykelturisten. 
  
Der har ikke tidligere været foretaget undersøgelser af cykelturister, der sammenligner data fra to forskellige 
regioner i landet, men cykelturister i Danmark er dog tidligere beskrevet i Dansk Cykelturismeanalyse fra 
1990, og FynTour har for Fyns Amt lavet undersøgelser i 1993 og 1994. Fordelen ved at sammenligne informa-
tioner fra to regioner - her Fyn og Bornholm - betyder, at det er muligt at give oplysninger om den regionale 
turist, og samtidig kan oplysninger fra to regioner i højere grad  give informationer, der løftes udover det regio-
nale niveau. Hvis informationerne fra Fyn og Bornholm er meget ens, kan det formodes, at de også gælder for 
andre regioner i landet, og måske endda kan siges at gælde cykelturisme i hele landet. 

5.2.  Antal cykelturister på Fyn og Bornholm 
Et produkt rettet mod cykelturister skal tage brede hensyn til cyklistens færdigheder, erfaring m.v., ligesom 
cykelturismedestinationer skal have et bredt udbud af oplevelser og seværdigheder. 
 
En cyklist kan opdeles i 3 grupper: 
 
1. Den avancerede cyklist, der kan klare alle trafikale forhold. 
2. Basiscyklisten, der primært udgøres af teenagere og yngre voksne, med mindre tro på egne evner til at begå 

sig i trafikken. 
3. Børn, der ikke er vant til at begå sig i trafikken og derfor oftest ledsages og overvåges på turen af forældrene. 
 
Alle 3 grupper af cyklister kan, når de er på ferie, betragtes som cykelturister.  
 
Hvor mange cykelturister, der befinder sig på Fyn og Bornholm, er et spørgsmål, turisterhvervet, amterne og 
Danmarks Turistråd har søgt at finde frem til af flere årsager. Dels er det interessant at kende omfanget af tu-
rismens enkelte målgrupper, for herigennem at kunne afklare om de indsatser og tiltag, der gøres på markedsfø-
ringsfronten, står mål med antallet af tiltrukne (cykel)turister, dels er det interessant at vide, i hvilket omfang 
cykelruter og andre udviklede produkter reelt benyttes. Endelig er antallet af cykelturister interessant at kende 
af hensyn til vurderinger omkring belastning af natur og miljø langs cykelruterne. 
 
Antallet af cykelturister er problematisk at beregne, da der ikke forligger tællinger på antallet af cykelturister, 
der krydser landets grænser, og fordi der ikke foreligger metoder til at tælle cykelturister på i en region. Langs 
Hærvejen eller Donauradweg vil tællinger være forholdsvist enkle at gennemføre, da cyklisterne følger en rute 
enten den ene eller anden vej. Anderledes ligger det med regioner, hvor cykelturister cykler på kryds og tværs af 
ruter, regionsgrænser m.v. Cykelturisterne i en region følger ikke bestemte mønstre, som kan aflæses og der kan 
gennemføres tællinger på. 
 
I en tidligere undersøgelse er estimeret, at der i Danmark på landsplan forekommer 160.000 cykelturister, hvor-
til kommer 400.000 campingturister, 370.000 feriehusturister og 52.000 lystsejlere, der cykler i en del af deres 
ferie, dvs. ca. 1 mio. cykelturistovernatninger i 1992.86 Det svarer til, at 1 overnatning ud af 45 skal tilskrives 
en cykelturist (på landsplan: 1 mio. cykelturistovernatninger, 45 mio. overnatninger). 
 
Det må antages, at Fyn og Bornholm tiltrækker forholdsvis flere cykelturister end andre regioner, og at der er 
kommet flere cykelturister til end anført ovenfor, da antallet af solgte cykelkort ligger en del over andre regio-

                                                        
86  Danmarks Turistråd: Fælles fodslaw. 1992. 
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ners.87 Derfor er det nok realistisk at regne med, at mindst hver tiende turist på Fyn og Bornholm er cykeltu-
rist.88 Også set ud fra, at 21% af alle tyskere oplyser, at de cykler i ferien, og tilsvarende 22% af hollænderne, 
6% af svenskerne og 10% af alle turister i Danmark, hvortil kommer, at 9% af alle udenlandske turister har 
cykel med til Danmark.89 Antallet af cykelturister på Fyn og Bornholm kan altså beregnes ved at tage det samle-
de antal overnatninger og dividere med 10 (en ud af 10 turister er cykelturist). Antallet af cykelturister kan 
dermed anslåes at udgøre: 
 
Beregning 1 

- Bornholm: 177.000 cykelturistovernatninger 
- Fyn: 300.000 cykelturistovernatninger 
- Fyn + Bornholm: 477.000 cykelturistovernatninger 

 
Antallet af enkelt-cykelturister kan følgelig beregnes ved at dividere det samlede antal cykelturistovernatninger 
med det gennemsnitlige antal overnatninger pr. cykelturist. En udregning der må tages med forbehold, pga. det 
er et estimat baseret på et estimat (det samlede antal cykelturister). Tallene er lettere afrundet: 
 
Beregning 2 

- Bornholm: 20.000 cykelturister 
- Fyn: 33.000 cykelturister 
- Samlet: 53.000 cykelturister 

 
En anden måde at opgøre antallet af cykelturister på er følgende: 
 
Vi ved, at antallet af cykelturister, der brugte cykelrutekortet i 1995, cirka udgør halvdelen af det samlede antal 
interviewede cykelturister. Vi kender antallet af købte cykelkort og den gennemsnitlige cykelturisme-
gruppestørrelse. Ved at multiplicere antallet af solgte kort med gruppestørrelsen fremkommer antallet af cykel-
turister, der brugte et cykelrutekort på deres ferie. Hertil skal lægges ca. 45%, nemlig mængden af cykelturister 
der brugte andre kort eller ingen kort. Herved fremkommer det samlede antal cykelturister. Dog skal der fra-
trækkes et antal, da en del af dem, der brugte cykelrutekortet, kan være på Fyn eller Bornholm for anden gang, 
tredje gang eller fjerde gang, og kan have et kort fra en tidligere cykeltur, eller de har lånt af venner eller be-
kendte. Sættes dette tal til 10%, så fås følgende (afrundede) antal cykelturister på Bornholm og Fyn: 
 
Beregning 3 

- Bornholm: 26.000 cykelturister 
- Fyn: 29.000 cykelturister 
- Samlet: 55.000 cykelturister 

 
Det ses, at det samlede antal cykelturister reelt er det samme som ved ovenstående beregningsmetode. Derimod 
mindskes antallet af cykelturister på Fyn og tilsvarende går antallet op på Bornholm. Meget kan altså tyde på, at 
det beregnede antal cykelturister ligger tæt på det reelt forekommende antal cykelturister.  
 
I et senere afsnit omkring cykelturismens økonomi er tallene fra beregning 2 brugt. Grunden til at bruge tallene 
fra beregning 2 fremfor 3 ligger i nogle mildt sagt uvidenskabelige betragtninger, nemlig, at antallet af cykeltu-
rister, der genbruger cykelkort fra tidligere er større på Bornholm, da der er flere anden og tredje gangs besø-
gende end på Fyn.  
 
Hertil skal lægges nogle personlige iagttagelser ved gennemkørsel af ruterne i sommeren 95, samt en række 
øjenvidneskildringer fra landmænd og folk fra overnatningssektoren. Især landmænd langs ruterne på Fyn har 
registreret en markant stigning i antallet af cykelturister på bare 2 - 3 år. Stigninger der ikke helt svarer overens 
med antallet af solgte kort. Det er desværre ikke statistisk muligt at påvise eventuelle stigninger, fald eller stag-
nationer i antallet af cykelturister, da der ikke foreligger data på cykelturisternes antal overnatninger i procent 
af den samlede turisme i de to regioner over de seneste år.  

                                                        
87  Dansk Cyklist Forbund: Salg af cykelkort 1993 - 1995. 
88  Saabye Simonsen, P.: Cykeltræfpunkt Fyn. Fase 1 rapport. 1993. 
89  Danmarks Turistråd: Grænseanalyse 1992. Turisternes aktiviteter under opholdet. 1992. 
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5.3.  Nationalitet 
Cykelturisterne på Fyn og Bornholm fordeler sig procentvis på følgende nationaliteter: 
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Det fremgår, at danskerne alene udgør godt halvdelen af cykelturisterne, mens tyskerne tegner sig for 28,4% og 
svenskerne for 10,2% af cykelturisterne. Tidligere undersøgelser underbygger, at danskerne udgør over halvde-
len af cykelturisterne, og at tyskerne er så langt den vigtigste udenlandske målgruppe.90  
 
For at se om der er forskelle i fordelingen af nationaliteterne på Fyn og Bornholm er cykelturisterne optalt på 
nationalitet og viser følgende procentuelle fordeling: 
 
Nationalitetsfordeling Fyn versus Bornholm (%) 
Værdi målt i % Dansk Tysk Svensk Norsk Hollandsk Øvr.Europa Øvr.verden 
Bornholm 54  44 90 21 0  0  0  
Fyn 46 56  10  79 100 100  100 
Total 100  100  100 100 100  100  100  

 
Skemaet viser tydeligt, at cykelturisterne på Fyn er fordelt på flere nationaliteter end på Bornholm, hvor 
cykelturisterne stort set udgøres af danskere, tyskere og svenskere.  
 
Samtidig synes nationalitetssammensætningen af cykelturister at afspejle sammensætningen af turister gene-
relt.91 Bemærk dog, at der er relativt færre tyske cykelturister i forhold til det samlede antal tyskere på Bornholm 
og i forhold til det samlede antal tyskere på Bornholm og Fyn.  
 
Et forhold der måske kan forklares med tyskernes forkærlighed for at feriere i feriehuse - i alt 1.292.000 ferie-
husovernatninger på Fyn og Bornholm ud af et samlet antal overnatninger på 1.936.100 svarende til 66,7%.92 
Senere i afsnittet vil det fremgå, at cykelturister i mindre grad er feriehusturister og istedet især benytter sig af 
camping som overnatningsform.   

5.4.  Køn 
Tidligere undersøgelser tyder på, at mænd i højere grad end kvinder er tilbøjelige til at cykle i ferien,93 hvilket 
også er tilfældet i denne undersøgelse, hvor cykelturisternes køn fordeler sig således: 
 
Cykelturisters køn 
 

Mænd 58% 
Kvinder: 41% 

                                                        
90  Friluftsrådet: Dansk cykelturisme analyse. 1990. Fyns Amt: Cykelnetværk Fyn. Fase 1. 1994. 
91  Se kapitel 3. Danmarks Statistik. 1994. 
92  Egne beregninger på basis af Danmarks Statistik 1994 og spørgeskemaundersøgelsen. 
93  Friluftsrådet: Dansk cykelturisme analyse. 1990. 
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Der ligger ikke nogen indlysende forklaring på, hvorfor der ikke er en fifty fifty fordeling, som i kønssammen-
sætningen generelt,94 men en mulig forklaring kan være, at mænd generelt er mere orienteret imod sportsaktivi-
teter og dermed at cykle i ferien. Dette underbygges i nogen omfang af Torben Fridbergs undersøgelser af dan-
skeres fritidsvaner, hvor 25% af mændene og 33% af kvinderne cykler regelmæssigt, mens det er 9% af mænde-
ne og 6% af kvinderne, der regelmæssigt foretager turcyklingsaktiviteter.95 

5.5.  Alder 
Undersøgelsen viser, at cykelturisterne har følgende aldersfordeling: 
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Cirka halvdelen af cykelturisterne er mellem 25 og 49 år, den primære familie- og erhvervsaktive alder, mens 
19,5% er under 15 år og må formodes at være børn/unge i følgeskab med voksne cyklister. Antallet af cykelturi-
ster over 50 år er ikke stort. 
 
Stort set samme aldersfordeling kan ses i en tidligere undersøgelse, hvor eneste forskel er, at nærværende under-
søgelse har 19,5% i aldersgruppen under 15 år mod 10%, og 20,3% i aldersgruppen 20 - 29 år i denne undersø-
gelse mod 27% i Dansk Cykelturisme Analyse.96 Der er altså tale om en mindre forskydning i disse to grupper 
indbyrdes. 
 
Aldersfordelingen er stort set den samme som for turister generelt i de to områder. 

5.6.  Gruppestørrelse 
Cykelturisme vurderes at være en familievenlig turismeform, hvilket skulle kunne aflæses ved en forholdsmæssig 
stor mængde af grupper på over 2 deltagere.  
 
Undersøgelsen viser følgende: 
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94  Danmarks Statistik. 1994. 
95  Torben Fridberg: Kultur- og fritidsaktiviteter 1993. Socialforskningsinstituttet. Rapport 94:6, Kbh. 

1994. 
96  DTA = Dansk cykelturisme analyse. Friluftsrådet: Dansk cykelturisme analyse. 1990. 
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Der ses ingen klar forskel på fordelingen af grupper på Fyn og Bornholm, men det synes som om, der en ten-
dens til flere grupper med 1 - 2 personer på Fyn, mens der er relativt flere grupper med 3 personer eller flere på 
Bornholm - dvs. typisk familiegrupper. 
Til gengæld er der flest cykelturister, der vælger at cykle parvis eller i mindre grupper med 3 - 4 personer, hvor-
imod lysten til at cykle alene er begrænset. Større grupper med over 4 deltagere er der kun få af. Dette turde 
bekræfte antagelsen, at cykelturisme er for dem, der ønsker at feriere med kæresten, konen eller en ven, eller 
med familien og/eller venner. Men, at cykelturisme er en meget udpræget familieorienteret turismeform, synes 
ikke umiddelbart at være tilfældet, selvom gennemsnitsgruppestørrelsen andrager 2,6 personer.  
 
Med kønsfordelingen in mente kunne man tænke sig, at der kunne være relativt mange fædre (over 24 år), der er 
på cykeltur med 2 børn. Dette kunne forklare gruppestørrelsen og kønsfordelingen. Desværre er det nærmere 
omvendt, idet rejsegrupper med 1 - 2 personer har langt flere mandlige deltagere, mens rejsegrupper med over 
2 personer har en jævn kønsfordeling i aldersgruppen 24 - 49 år, der må indeholde de fleste forældre.     
 
Til sammenligning kan oplyses, at i en tidligere undersøgelse svarede 7%, at de rejste alene, 32% med andre 
end familien og 62% rejste med familien (med eller uden børn).97 

5.7.  Overnatning 
En cykelturists valg af overnatningsform spiller i høj grad ind på døgnforbruget og dermed på den økonomi, som 
lægges på destinationen. For at nævne to økonomiske yderpunkter, betyder en hotelovernatning et højt døgnfor-
brug på typisk 400 - 800 kr. alene pga. den høje værelsespris, mens en primitiv teltplads er en meget billig over-
natningsform, der oftest koster mellem 10 og 20 kr., og følgelig medfører et lavt døgnforbrug. 
 
Valget af overnatning spiller dermed ind på cykelturisternes miljømæssige belastning og på den økonomiske side. 
 
Fordelingen af overnatningsformer ser sådan ud: 
 

Cykelturisters valg af overnatningsform målt i %
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Det fremgår klart, at godt halvdelen af cykelturisterne overnatter på campingpladser. Sammen med lystbåd, 
primitiv teltplads og vandrerhjem tegner camping sig for 4/5 af alle overnatninger. Overnatningsformer der alle 
må betegnes som billige overnatninger, modsat kro/hotel og feriecenter der ligger klart i den anden ende af 
skalaen. Det samme mønster er stort set konstateret i andre undersøgelser.98 
 

                                                        
97  Friluftsrådet: Dansk cykelturisme analyse. 1990. 
98  Friluftsrådet: Dansk cykelturisme analyse. 1990. 
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Sammenholdes denne overnatningssammensætning med fordelingen af det samlede antal overnatninger på Fyn 
og Bornholm,99 ses det tydeligt, at cykelturister i højere grad vælger billigere overnatningsformer end turister 
generelt. 
Almene turister versus cykelturisters valg af overnatningsform (%) 
 Feriehus Hotel Vandrerhjem Camping 
Almene ferieturister 34  31  3  30 
Cykelturister 9  9  17  54  

 
I absolutte tal andrager cykelturisternes beregnede overnatninger i de to amter fordelt på indkvarteringsform 
følgende: 
 
Antal cykelturistovernatninger i absolutte tal 

Vandrer- 
hjem 

Lejet feriehus Eget  
feriehus 

Hotel/kro Ferie- 
center 

Lystbåd Camping Prim.telt- 
plads 

I alt 

81.090 38.160 4.770 42.930 4.770 4.770 262.350 38.160 477.000 

 
Tallene taler for sig selv. De billige overnatningsformer er helt klart i overtal. 

5.8.  Mobile versus stationære cykelturister 
Almindeligvis vil man måske opfatte en cykelturist som en cyklist på ferie, der cykler fra overnatningssted til 
overnatningssted, og ligesom sneglen tager sit overnatningssted med sig. Men i denne undersøgelses definition 
indgår både den mobile cykelturist, der skifter overnatningssted flere gange under ferien, og cykelturisten der 
bor et sted og kører ud derfra.  
 
Fordelingen af de interviewede cykelturister viser, at over halvdelen af cykelturisterne vælger at cykle fra over-
natningssted til overnatningssted: 
 
Cykelturister: stationær versus mobil feriemåde 

Cykle ud fra et sted
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Samtidig ses det, at der ikke kan tales om, at cykelturister generelt foretrækker at skifte overnatningssted hver 
dag, da godt 40% har fast overnatningssted.  
 
Af faste overnatningssteder kan umiddelbart peges på feriecenter, feriehuse og til dels kro/hotel, der samlet 
omfatter 20% af det samlede antal cykelturistovernatninger. Herved kan fastslås, at campingpladser og vand-
rerhjem også benyttes som permanente indkvarteringssteder. Der kan således ikke tales om, at en overnatnings-
form som camping kun bruges som transitindkvartering. 

5.9.  Opholdets længde 
Da det lige er eftervist, at cykelturister vælger billigere overnatningsformer, er det interessant at se, om den 
billigere overnatningsform kompenseres af et langt ophold, dvs. at cykelturister befinder sig længe på destinati-
onen og dermed er med til at bruge et pro persona større beløb på ferien. 

                                                        
99  Egen tilvirkning på basis af Danmarks Statistik: Samfærdsel og turisme. 14. 1995. 
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I skemaet vises, hvor længe cykelturisterne opholder sig på destinationen: 

1 døgn

2-4 døgn

5-7 døgn

8-14 døgn

15-21 døgn

21 døgn ->

0 10 20 30 40

1 døgn

2-4 døgn

5-7 døgn

8-14 døgn

15-21 døgn

21 døgn ->

Cykelturisters overnatninger angivet i %

Antal i %

 
Det fremgår, at så langt den overvejende del af cykelturisterne overnatter mellem 5 og 14 døgn på destinationen. 
Hver tiende cykelturist har flere end 15 overnatninger, mens kun ganske få overnatter mindre end 5 døgn. 
 
Gennemsnitligt overnatter cykelturisterne 9 - 10 døgn, mod 10,34 døgn i DTA100 og 7 dage for ferieturister 
generelt i hele Danmark101. Der er altså ikke tale om at cykelturisme er en korttidsferieform, som visse tema- og 
offseason-ferier typisk kan være, snarere tværtimod. Kortidsferier ses her som ferier med under 5 overnatninger. 
 
Ved at krydstabulere overnatningsformen med opholdets længde fremkommer følgende resultat: 
 
Overnatningsform versus opholdets længde (%) 
Målt i % 1 døgn 2-4 døgn 5-7 døgn 8-14 døgn 15-21 døgn 3 uger -> I alt 
Camping 0,6  5,7 23  19,9 4  0,3  53,5  
Vandrerhjem - 3,1  5,1  7,9 0,8  0,3  17,2  
Lejet feriehus - - 2,5 3,7  2  - 8,2  
Eget feriehus - - - 0,6 0,3  0,3  1,2  
Hotel/kro -  2 3,4  2,5  1,4  - 9,3  
Feriecenter - - 0,3 0,9  - - 1,2  
Lystbåd - - 0,3 0,6  - 0,3  1,2  
Primitiv teltplads 0,3 0,9 2,5 3,7  0,3  0,6  8,3  
I alt 0,9  11,7 37,1 39,8  8,8  1,8  100  

 
Skemaet viser med stor tydelighed, at den alt overvejende overnatningsform er camping, hvor cykelturisterne 
tilbragte 23% i 5 - 7 døgn og 19,9% i 8 - 14 døgn. Sammenlignes dette med opholdets længde på hotel/kro, ses 
det samme mønster med vægten fordelt på primært  5 - 7 døgn og sekundært 8 - 14 døgn, mens alle andre typer 
overnatninger har den primære vægt lagt på 8 - 14 døgn og sekundært 5 - 7 døgn.  
 
Gennemsnitligt varer camping-cykelturistens og hotelturistens ophold altså stort set lige længe. 

5.10.  Bespisning  
Cykelturister, der cykler fra overnatningssted til overnatningssted, kan i sagens natur ikke medbringe væsentli-
ge mængder af fødevarer og er derfor nødsaget til at proviantere ofte. Antageligvis medfører det, at der ofte spi-
ses ude og provianteres tit. Begge dele burde give anledning til et forholdsvist højere forbrug, modsat cykelturi-
ster, der bor et sted under ferien og cykler ud derfra. Sidstnævnte kategori kan antages at have et forbrug som 
andre camping- og feriehusgæster m.v. og et tilsvarende mønster mht. at spise ude. 
 
I nedenstående skema vises cykelturisternes præference mht. spisning. Det ses, at der er anført en første og anden 
prioritet. Første prioritet viser, hvad cykelturister gør mest. Anden prioriteten, hvad de gør næstoftest. 
 

                                                        
100  Friluftsrådet: Dansk cykelturisme anlayse. 1990. 
101  Egne beregninger på basis af tabel 3 i Danmarks Turistråd: Grænseanalyse 1993. Kommentarrapport.  
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Cykelturisters bespisningsmønster 
 Første prioritet Anden prioritet 
Laver selv mad, har madvarer  
med hjemmefra 

11,4 % 0 % 

Laver selv mad, lokale indkøb 75,4 % 7,6 % 
Spiser på restaurant 11,7 % 27,2 % 
Spiser fastfood 1,3 % 9,4 % 

(Bemærk, at 100% svarede på første prioritet, mens 44,2% svarede på anden  
prioritet. Derfor lave værdier for anden prioritet) 
 
Langt hovedparten af cykelturisterne laver selv deres mad, som er købt lokalt, ligesom det er ret populært at gå 
på restaurant. Derimod har kun en ret ringe del af cykelturisterne deres madvarer med hjemmefra. Fastfood 
spises der kun meget lidt af blandt de adspurgte cykelturister. 
 
Skemaet viser dernæst, at en væsentlig del af dem, der laver mad selv, som anden prioritet går ud og spiser på 
restaurant. Fastfood forretningerne har derimod bedre dage, når der ses på cykelturisternes anden prioritet, hvor 
næsten 10% supplerer deres egen madlavning med hurtig og nem mad. 
 
Samlet viser skemaet, at cykelturister må betragtes som gode turister, fordi de køber den langt overvejende del af 
deres mad på destinationen og dermed genererer en god omsætning for de lokale handlende. Samtidig må det 
også betegnes som en forholdsvis stor del af turisterne - set i forhold til de primære overnatningstyper - der pri-
mært vælger at spise på restaurant. Derimod er det kun godt hver fjerde cykelturist, der når et restaurantbesøg 
som anden bespisningsprioritet. 

5.11.  Lejecykel - ejecykel 
En måde at stimulere den lokale økonomi på er bl.a. ved at leje cykler på destinationen. Mange udlejningscykler 
er dog almindelige cykler uden gear eller kun med 3 gear. Dette forhold kan være med til at afholde nogen fra 
at leje, da moderne gearcykler, mountainbikes, citybikes, touring cykler m.v. er mere komfortable end de anfør-
te udlejningscykler. Et par adspurgte cykeludlejere forklarer de mindre moderne udlejningscykler med, at de 
ikke er så holdbare, at de er for dyre i vedligeholdelse, at de er for dyre i indkøb (og bliver slidt, før de er tjent 
hjem), at der er for meget bøvl med lejere, der piller ved kabler, gear og håndbremser m.v. Tendensen peger dog 
klart imod, at udlejningscyklerne bliver bedre og bedre. 
 
Undersøgelsen viser, at cykelturisterne primært medbringer deres egen cykel (90,4%), mens 9,6% lejer en cykel 
på destinationen. Hvorfor så mange foretrækker egen cykel, er ikke helt klart. Nogle anfører, at de kender deres 
egen cykel, at deres egen cykel er meget bedre end andre cykler, at der ikke er cykeludlejere, hvor de bor, at det 
er for dyrt at leje en cykel, når man selv har en m.v. Derimod fremgår det ikke, om en bedre synliggørelse af 
udlejningsmulighederne ville betyde, at flere ville leje cykler på stedet fremfor at tage egen cykel med.  
 
Udlejning af cykler sker især på Bornholm, mens kun 3% af alle cykelturister har lejet en cykel på Fyn. Der 
synes ikke at være nationaliteter, der har præference for at leje fremfor selv at medbringe cykel. Derimod fore-
kommer der forholdsvis flere feriehus- og hotelgæster blandt dem, der lejer en cykel på destinationen. Endelig 
ses det af nedenstående skema, at der er flere stationære cykelturister, der lejer cykler, mens der er flere mobile 
cykelturister, der benytter egen cykel. For begge kategorier er det så langt hovedparten, der har egen cykel med. 
 
Mobile/stationære cykelturisters valg af eje/lejecykel 
 Egen cykel Lejet cykel 
Stationære cykelturister 86,5 % 13,5 % 
Mobile cykelturister 93,8 % 6,2 % 

 
På Bornholm er ferieturisternes valg af transportmiddel på øen blevet undersøgt, hvor det fremgår, at 9,3% af alle 
ferieturister overvejende benytter egen cykel til at transportere sig med, mens 20,7% benytter en lejet cykel.102 
                                                        
102  Survey of Visitors to Bornholm - 3rd Quarter 1995, from the project Tourism in the Peripheral Areas of 

Europe, Bornholms Forskningscenter. 1996. 
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Det kunne se ud som om det strider noget imod denne undersøgelses resultat. En forklaring på det uens resultat 
kan sikkert tilskrives, at denne undersøgelse alene har koncentreret sig om cykelturister, mens Bornholmsun-
dersøgelsen ser på turister generelt. I denne undersøgelse er der i højere grad mødt og interviewet turister, som 
cykler intensivt. 

5.12.  Cyklens art 
Et besøg hos cykelhandlere i dag viser, at cyklen har ændret sig de seneste 10 år, og især de sidste par år er udbu-
det med mountainbikes, off road-cykler, citybikes, touring cykler, racercykler, almindelige cykler m.v. blevet 
udvidet, så der kan tales om modefarver på cykler, der skifter fra år til år, modecykeltyper samt om, at man “ud-
trykker sig igennem sin cykel”. Samtidig med udvidelsen og udskiftningen af cykeltyperne, er udstyret også 
ændret. Før havde en cykel eksempelvis typisk 10 udvendige gear eller 3 indvendige, mens det i dag ikke er 
usædvanligt med 18 - 21 udvendige eller 7 indvendige gear. Skemaet viser udviklingen i valget af cykeltype fra 
1990 til 1995 hos de fynske og bornholmske cykelturister. 
 
Cykelart 
 Almindelig cykel Racercykel Mountainbike Andet 
1990 57 % 29 % 8 % 5 % 
1995 58 % 21 % 21 % 2 % 

(1990-tal stammer fra Dansk Cykelturisme Analyse). 
 
Det ses, at antallet af almindelige cykler er helt uændret, derimod er der knap 10%, der har skiftet racercyklen 
ud med en mountainbike, sådan at antallet af mountainbikes er lige så stort i dag som antallet af racercykler. 
Forklaringen på det øgede antal mountainbikes skal ikke findes i en øget lyst til at cykle off road i skove og 
bakker, men simpelthen i at mountainbikes er mere moderne og mere holdbare cykler til feriebrug end racer-
cyklerne. Faktisk er det kun en meget lille del af cykelturisterne, der cykler væk fra veje og afmærkede stier, 
hvilket adskiller sig fra den internationale tendens, hvor cross country og mountainbiking er nye og forholdsvis 
hurtigt voksende ferie- og fritidsaktiviteter.103 Som det senere vil fremgå, så har ingen af cykelturisterne valgt 
Fyn og Bornholm ud fra ønsker om at cykle off road, tværtimod er der hos en stor del af cykelturisterne spontant 
udtrykt en forståelse for, at der kun må cykles på dertil egnede veje og stier. 

5.13.  Erhverv 
Med udgangspunkt i undersøgelsens hypotese, at cykelturister har et lavt døgnforbrug, kan det formodes, at 
cykelturisternes sociale status og erhvervsmæssige tilhørsforhold primært skal findes i den lavere del af “skala-
en”. En antagelse der ikke blev bekræftet af DTA104 og som heller ikke kan verificeres af andre undersøgelser.105 
 
Imod denne antagelse taler, at visse befolkningsgrupper bl.a. akademikere, folkeskolelærere og andre med mel-
lem- til længerevarende uddannelser er mere mindede for og bevidste om at holde deres krop i form både ved 
sport og andre bevægelsesaktiviteter samt ved helse- og kostvaner106. Det kan derfor formodes, at disse grupper 
vil være disponerede for at vælge cykelturisme ud fra andre kriterier (bevægelse, miljø, sundhed m.v.) end de rent 
økonomiske kriterier, og at disse grupper vil være forholdsvis godt repræsenteret blandt cykelturisterne. 

                                                        
103  (Ed.) A.M. Williams: Tourism, Leisure, Nature Protection and Agri Tourism: Principles, Partnerships 

and Practice Sourcebook. 1996. 
104  Friluftsrådet: Dansk cykelturisme analyse. 1990. 
105  Saabye Simonsen, P.: Cykeltræfpunkt Fyn. Fase 1. 1993. Fyns Amt: Cykelnetværk Fyn. Fase 1. 1994. 
106  Saabye Simonsen, P.: Kur- og helsecenter Langeland. En markedssondering. 1994. 
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Cykelturisters erhvervsmæssige status
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Det fremgår af figuren, at personer i arbejde udgør lidt over halvdelen af cykelturisterne. Personer under uddan-
nelse (35,2%) udgør sammen med folk uden arbejde (4,5%) og pensionister (3,3%) knap halvdelen af cykelturi-
sterne.  
 
En tidligere undersøgelse viste, at personer i arbejde udgjorde 3/4 af alle cykelturister, at 23% var under uddan-
nelse og at 1% var uden arbejde respektivt pensionist.107 
 
En mulig forklaring kan være, at flere af de økonomisk svagt stillede grupper udgør en stigende andel af cykel-
turisterne, da økonomisk mere velstillede turister vælger andre feriemål og ferieformer, hvilket bl.a. er konstate-
ret i Tyskland, hvor et ringere rådighedsbeløb blandt samfundets dårligere stillede grupper (ufaglærte, arbejdsløse 
m.fl.) medfører kortere ferier og valg af destinationer tæt på hjemmet.108 
 
Ovennævnte forhold vil delvist kunne afklares ved at finde frem til cykelturisterens erhverv. Cykelturisternes 
erhverv fremgår af følgende: 
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Cykelturisters erhverv 

Erhverv

Hovedparten af cykelturisterne er funktionærer og faglærte, mens der er relativt få selvstændige og ufaglærte. 
Således synes cykelturisternes erhvervsmæssige tilhørsforhold ikke at indikere, at cykelturisme tiltrækker lavind-
komstgrupper. Til gengæld underbygger denne fordeling formodningen om, at visse grupper vælger cykelturis-
men ud fra andre kriterier end de rent økonomiske, bl.a. holdningsmæssige, lyst til aktiv ferie m.v. 
 
Ved at se om der er forskel på de enkelte nationaliteters beskæftigelsessituation, vil det fremgå, om Fyn og 
Bornholm tiltrækker udenlandske eller danske lavindkomst-grupper, såsom ufaglærte, folk uden arbejde og folk 
under uddannelse eller på pension. Skemaet her viser den erhvervsmæssige status fordelt på nationaliteter 
 

                                                        
107  Friluftsrådet: Dansk cykelturisme analyse. 1990. 
108  Fyns Stiftstidende. 30.04.96. 
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Cykelturisters erhvervsmæssige status fordelt på nationalitet (%) 
 I arbejde Under  

uddannelse 
Uden arbejde Pensionist Total  

Dansk 50  41 4  3 98  
Tysk 60  33  2  4  99  
Svensk 72  22  4  2  100  
Norsk 80  20  - - 100  

(Bemærk, at kategorierne med turister fra Holland, øvr. Europa og øvr. verden er ikke udregnet pga. for begræn-
sede data på disse grupper).  
 
Det fremgår, at danskere relativt og absolut er den nationalitet der indeholder flest lavindkomstturister.  
 
Samtidig noteres, at der er forholdsvis få cykelturister uden arbejde, især sammenholdt med de respektive landes 
officielle arbejdsløshedstal.109 Det er også værd at bemærke, at folk i arbejde udgør så langt den største gruppe, og 
at danskere og tyskere under uddannelse andrager store procentdele af det samlede antal danske og tyske 
cykelturister.  
 
Cykelturisterne generelt synes ikke at komme fra deciderede lavindkomstgrupper, når disse vurderes ud fra 
beskæftigelses- og uddannelsesmæssige forhold, hvor dog især danskere og til dels tyskere udgør en undtagelse 
ved at have en stor gruppe af folk under uddannelse. På den baggrund kan der ikke konkluderes noget om, at  
cykelturister er mindre attraktive turister end turister generelt. Derimod kunne antagelsen, at cykelturister væl-
ger at cykle i ferien ud fra andre kriterier end de rent økonomiske, synes mulig.  

5.14.  Sæson 
Dansk turisme er præget af en koncentration af ferieturisterne i juni - august måned. Der er derfor et behov for 
at få udlignet trykket på topsæsonen og få flere turister til i skuldersæsonerne og i vinterperioden.  
 
Kun få ferieformer medvirker til at forlænge sæsonen, f.eks. lystfiskeri, golf og erhvervsturisme, hertil kommer 
en tendens til at flere, især tyskere, lejer feriehus på vestkysten uden for sæsonen bl.a. i påskeferien, juleferien og 
i efterårsferien. Alt i alt er det dog kun en begrænset del af dansk turisme, der foregår uden for sommermåneder-
ne. 
 
Cykelturisme er stort set kun en aktivitet, der foretages i højsæsonen, da vind, regn og rusk ikke virker befor-
drende for turisternes lyst til at cykle. På den måde er cykelturismen ikke medvirkende til sæsonforlængelse og 
dermed spredning af turisterne. Cykelturisme er dermed ikke en hensigtsmæssig ferieform. Til gengæld er der 
mulighed for at cykelturismen spreder cykelturisterne til andre egne på Fyn og Bornholm, hvilket afdækkes i et 
senere kapitel. 

5.15.  Afrunding 
På basis af dette kapitel kan der opstilles en profil på den typiske cykelturist på Fyn og Bornholm. Profilen er i 
sig selv nyttig, f.eks. i en markedsføringssituation, men samtidig vil den vise, at generaliseringer og opstilling 
af profiler ofte slører en række væsentlige informationer om turisterne.  
 
• Godt 50% er danskere og 28,4% er tyskere. 
• På Bornholm er den tredjevigtigste gruppe svenskere, mens det er hollændere på Fyn. 
• Der er flere mænd (knap 60%) end kvinder (godt 40%). 
• Ca 50% er mellem 25 - 49 år, mens ca. 20% er under 15 år og ca. 20% er 15 - 24 år.  
• Der er flest, der cykler parvis. 
• Der cykler gennemsnitligt 2,6 personer pr. gruppe. 
• 54% bor på campingplads, 17% på vandrerhjem. 
• Knap 60% flytter overnatningssted flere gange under ferien, mens godt 40% har et fast overnatningssted. 
• Næsten 80% af alle cykelferier varer mellem 5 - 14 døgn, med et gennemsnit på 9 - 10 døgn. 

                                                        
109  JyllandsPosten. 1995. 
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• 75,4% laver primært selv mad og køber ind lokalt, 11,7% spiser primært på restaurant, 11,4% laver primært 
selv mad og har egne madvarer med. 

• 27,4% går sekundært på restaurant. 
• 90,4% har egen cykel med, mens 9,6% lejer en cykel, heraf 6,6% på Bornholm. 
• Der er flest funktionærer og faglærte. 
• Godt 50% er i arbejde, 35,4% er under uddannelse, hvor det dog er danskere under uddannelse, der trækker 

tallet op. 
• Der er samlet 477.000 cykelturistovernatninger, heraf 177.000 på Bornholm og 300.000 på Fyn. 
• Der er samlet 53 - 55.000 cykelturister, heraf 20 - 26.000 på Bornholm og 29 - 33.000 på Fyn. 
• Der cykles stort set kun i sommerperioden. 
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6.  Cykelturisters aktiviteter 

6.1.  Indledning 
I sidste kapitel blev der tegnet en profil af cykelturisten, mens vægten i dette kapitel ligger på en afdækning af 
cykelturistens aktiviteter. En af undersøgelsens hypoteser er, at cykelturister slider relativt meget på naturen, da 
det antages, at cykelturister opholder sig mere i naturen end turister i al almindelighed. For at klarlægge, hvor-
vidt det reelt forholder sig sådan, redegøres der i det følgende for cykelturisternes aktiviteter under opholdet, og i 
hvilket omfang de benytter de etablerede cykelruter. Det sidste forhold er væsentligt, da ruterne jvf. omstående 
gennemgang bl.a. er etableret for at gelejde cykelturisterne derhen, hvor myndighederne mener, at der er plads 
og forhold til flere cykelturister uden at der sker skade på natur og miljø.  

6.2. Erfaring med cykelferie  
Under definitionen af cykelturisten argumenteredes, at cykelturister omfatter både de, der primært er kommet for 
at holde cykelferie, og de, hvor cykelferien er sekundært, dvs. hvor man cykler en eller flere dage i ferien, da der 
trækkes på samme faciliteter, serviceydelser, attraktioner og seværdigheder. 
 
Formål med ferien 
Cykelferie er det primære formål med ferien 65 % 
Cykelferie er det sekundære formål med ferien 33 % 
Ved ikke/ubesvaret 2 % 

 
For to tredjedele af cykelturisterne er det primære formål at holde cykelferie, mens cykelferien for 33% er se-
kundær. Langt den overvejende del af cykelturisterne er altså cykelturister i en “udvidet” forstand. Alligevel er 
det interessant, at en tredjedel af cykelturisterne betragter det at cykle som noget sekundært, især når tallene 
sammenholdes med, hvor stor en del af cykelturisterne der har været på cykelferie før: 
 
Har prøvet cykelferie før 
Har prøvet cykelferie før 63 % 
Har ikke prøvet cykelferie før 37 % 

 
Her ses det, at to tredjedele af cykelturisterne har prøvet cykelferie på et tidligere tidspunkt. Det kunne give 
anledning til at tro, at de to tredjedele reelt udgøres af de samme mennesker. 
 
Erfaring med cykelferie versus formål med ferien (%) 
 Formål primært  

cykelferie 
Formål sekundært  

cykelferie 
Formål slet ikke  

cykelferie 
Total 

Har været på cykelferie før 45  18  -  63  
Har ikke været på cykelferie før 20  15 2  37  
Total 65  33  2  100  

 
Skemaet viser, at der findes en slags “kernecykelturister”, der har været på cykelferie før, og hvor formålet med 
ferien primært er cykelferie. Denne gruppe udgør knap halvdelen af alle cykelturisterne. Dernæst ses det, at 
gruppen der ikke har været på cykelferie før, og hvor formålet med ferien primært er cykelferie, udgør 20% af 
cykelturisterne. Dernæst kan konstateres, at mængden af cykelturister, hvor formålet med ferien sekundært er 
cykelferie, er næsten ens (15%), uanset om man har været på cykelferie før eller ej. 

6.3.  Destinationsloyalitet 
Af cykelturisterne har 26,4% været på destinationen før, mens 73,6% ikke har været her før. Den overvejende del 
af cykelturisterne er altså på Fyn og Bornholm for første gang, selvom de har holdt cykelferie før. Sammenholdes 
dette med feriehus- og campingturister på vestkysten og turister i Danmark generelt, ses der ganske betydelige 
forskelle i destinationsloyaliteten: 
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Destinationsloyalitet (%) 
 Har været på  

destinationen før 
Cykelturister 26 
Feriehusturister (Vestkysten) 110 74 
Campingturister (Vestkysten) 62 
Campingturister (Danmark) 111 48 
Feriehusturister (Danmark) 64 
Vandrerhjemturister (Danmark) 41 

 
Især er turister fra de absolutte nærmarkeder er meget loyale overfor Danmark som destination, mens turister fra 
andre lande ikke har nær samme loyalitetsgrad, eksempelvis har kun 17% af de italienske campister været i 
Danmark før.112 Derimod skiller cykelturisterne sig meget ud. Der kan måske endda tales om, at cykelturismen 
er en “ny” turistform med et ganske anderledes loyalitetsmønster end de traditionelle turister, der besøger vest-
kysten og Danmark.  
 
Årsagen til dette anderledes loyalitetsmønster ligger der ikke en forklaring på, men måske er en forklaring, at 
“den nye turist” er mere søgende efter nyt, eventyr og oplevelser.113 Cykelturister kan derfor måske indplaceres 
som et udtryk for den nye turist, der i sin søgen efter nye oplevelser foretager hyppige destinationsskift, dvs. har 
en ringe destinationsloyalitet, for at tilfredsstille oplevelsestrangen. 
 
En anden forklaring er, at det er en ny turismeform som sådan. Hvis det er tilfældet, vil loyaliteten måske øges 
fremover.  
 
Blandt den del af cykelturisterne, der er loyale overfor destinationen, de der er kommet flere gange, kan ses 
følgende mønster:  
 
Antal tidligere holdte ferier på Fyn og Bornholm 
 1 ferie 2 ferier 3 ferier Mere end 3 ferier 
Andel af samtlige cykel-
turister 

 
14% 

 
5% 

 
3% 

 
4% 

 
Godt 12% af samtlige cykelturister holder cykelferie på Fyn eller Bornholm for mindst anden gang. Denne 
gruppe af cykelturisterne må betegnes som forholdsvis loyale turister, omend gruppen af turister, der befinder 
sig på Fyn og Bornholm for mindst fjerde gang, er ret begrænset. 
 
I det næste skema fremgår det, at en del af cykelturisterne har holdt cykelferie flere steder både indenfor og 
udenfor landets grænser. Cykelturisterne er opdelt i de, der er interviewet på Bornholm og de, der er interviewet 
på Fyn. Opdelingen er foretaget for at se, om der kan tales om en forskellighed i “internationaliseringen” hos de 
to øers cykelturister. Bemærk, at tallene er absolutte tal, der viser, hvor mange der tidligere har holdt cykelferie 
på de enkelte destinationer: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
110  Hjalager, A.: Turister ved Blåvand. Karakteristika, forbrugsmønstre og holdninger. Notat. 1995. 
111  Danmark er taget med for at se om der er tydelig forskel på destinationalsloyaliteten på regionalt plan vs. 

nationalt plan. Tallene er fremkommet ved egne beregninger på basis af tabel 16 i Danmarks Turistråd: 
Grænseanalyse 1993. Kommentarrapport.  

112  Danmarks Turistråd: Grænseanalyse 1993. Kommentarrapport. 
113  A. Poon: Tourism, Technology and Competitive Strategies. C.A.B. International. 1993. 
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Cykelturisters tidligere cykelferiedestinationer:114 
 Bornholm  Fyn    
Bornholm 45 Fyn m. øer 35 Island 1 
Fyn m. øer 16 Bornholm 36 Polen 3 
Jylland 26 Jylland 50 Bulgarien 1 
Sjælland 16 Sjælland 13 Sydamerika 2 
Lolland/Falster 4 Lolland/Falster 4 USA 3 
Overalt i DK 4 Overalt i DK 1 Australien 1 
Tyskland 21 Tyskland 23 Kina 2 
Sverige 21 Sverige 8 Portugal 3 
Frankrig 5 Frankrig 23 Tyrkiet 1 
Norge 5 Norge 5 Spanien 1 
Belgien 5 Belgien 3 Marokko 1 
Holland 5 Holland 15 Schweiz 1 
Østrig 5 Østrig 17 Skotland 1 
Finland 5 Finland 1   
Tjekkiet 5 Tjekkiet 1   
England 1 England 6   
Irland 1 Irland 3   
Italien 1 Italien 6   
Luxembourg 1 Luxembourg 1   
Overalt i Europa 1 Overalt i Europa 2   
I alt 185   I alt 274 

 
Skemaet viser, at cykelturisterne har holdt cykelferie i en lang række forskellige lande. Samtidig ses, at cykeltu-
rister interviewet på Fyn er mere internationalt orienteret end cykelturister på Bornholm, og er samtidig mere 
orienteret imod mere eksotiske destinationer.  
 
I nedenstående tabel er antallet af destinationer, hvorunder også regnes forskellige anførte steder i Danmark, 
opgjort for Fyn og Bornholm separat. Tillige ses det gennemsnitlige antal forskellige destinationer, cykelturi-
sterne har besøgt, hvor både cykelturister, der har holdt cykelferie før og dem, der ikke har prøvet at holde 
cykelferie før, er omfattet:  
 
Antal forskellige cykeldestinationer pr. cykelturist 
 Samlet antal cykelferiedestinationer Gennemsnitligt antal cykelferiedestinationer 
Bornholm 201 1,0 
Fyn 272 1,4 
I alt 473 1,2 

 
Optællingen viser, at cykelturister på Fyn gennemsnitligt har besøgt flere cykelferiedestinationer end de 
bornholmske cykelturister har.  
 
Det er dog klart, at antallet af tidligere besøgte cykelferiedestinationer reelt er højere, da flere af de adspurgte 
ikke har angivet samtlige lande, de har cyklet i eller antallet af tidligere holdte cykelferier. Selvom de havde 
anført samtlige lande, ville det ikke forrykke tendensen i tallene. 
 
Blandt de adspurgte må ca. 5% betegnes entusiaster, idet de har besøgt mere end 5 forskellige lande og samtidig 
er samme land ofte besøgt flere gange. Et par af cykelturisterne på Fyn har sågar cyklet i mere end 10 forskellige 
lande. 
 
Der synes også at være en tendens til, at nogle nationaliteter har præferencer for særlige destinationer, bl.a hol-
lændere for Frankrig, svenskere for Skandinavien, mens tyskere kommer mere omkring, men datamaterialet 
kan på dette felt ikke anvendes til at konkludere videre på. 
 
Det kan altså fastslås, at der er forskel på de cykelturister, der gæster Fyn og Bornholm. De fynske cykelturister 
er mere internationalt erfarne, og flere af de fynske cykelturister må betegnes entusiaster. Flere af entusiasterne 
har tidligere besøgt Bornholm. Meget kan derfor tyde på, at Bornholm er kendt for at være en decideret cykeltu-
rismedestination, der tiltrækker nogle cykelturister, mens Fyns ry er af nyere dato og derfor tiltrækker andre 

                                                        
114  Der er interviewet 394 cykelturister, heraf 197 på Fyn respektivt Bornholm.   
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målgrupper. Fyns cykelturister kan altså betegnes som mindre loyale115 og mere villige til at løbe en risiko ved at 
besøge mere ukendte destinationer end Bornholms cykelturister, der i højere grad er loyale og i mindre grad 
eventyrere.  
 
Hvad der betinger denne forskel i loyaliteten og eventyrlysten er der ikke mulighed for at besvare i denne un-
dersøgelse.116 

6.4.  Antal cykeldage 
Cykelturisterne holder typisk 5 til 14 dages ferie. Her ses der på, hvor mange dage i ferien cykelturisterne på-
tænker at cykle: 
 
Antal dage der påtænkes at cykles (%) 

 1 dag 2-4 dage 5-7 dage 8-14 dage 15-21 dage Mere end 3 uger 
Andel i % 3,3  23,6  35,3  33,5 3,6  0,8  

 
Skemaet viser, at de fleste cykelturister agter at cykle mellem 5 - 7 dage eller 8 - 14 dage. Der er dog en ganske 
betydelig del, der påtænker at cykle 2 - 4 dage i ferien, mens antallet der vil cykle en dag eller mere end 15 dage 
er begrænset til få procent. 
 
Det gennemsnitlige antal dage cykelturisterne agter at cykle er 8,5 dage. Dette er cirka et døgn under det gen-
nemsnitlige antal dage, der skal ferieres i alt. Den så langt overvejende del af feriens dage bevæger cykelturi-
sterne sig rundt på cykel, hvilket ikke er så overraskende. Derimod kan det undre, at en så stor del af de cykeltu-
rister, for hvem formålet med ferien sekundært er cykelferie, bruger cyklen i så stor udstrækning, som de gør. 
Grænsen mellem hvem der er entusiastisk cykelturist og mindre entusiastisk cykelturist kan altså ikke præcist 
vurderes ud fra den enkeltes eget udsagn om formålet med ferien. Definitionen på en cykelturist bør derfor sna-
rere vurderes ud fra det antal dage, der skal cykles set i forhold til opholdets længde, idet det giver et mere præ-
cist billede af turistens forbrug af cykelturismeproduktet. Jo flere dage af den samlede ferie der skal cykles, jo 
mere kan turisten siges at være cykelturist. 

6.5.  Cykelturenes længde 
Jo flere kilometer en cykelturist tilbagelægger pr. dag, jo større er sliddet på veje og stier. Omvendt, jo mere tid 
cykelturisterne holder sig på stier og veje, jo mindre slides naturen. Derfor skal der ses på antallet af kilometer, 
som tilbagelægges på cyklen pr. dag og ferien som helhed. Det vil fremgå af diagrammet: 

                                                        
115  L.L. Mossberg: Servicemöten och deras betydelse vid charterresor. 1994. 
116  Det er søgt at krydstabulere cykelturisterne på Fyn respektivt Bornholm med alder, erhverv, overnat-

ningsform m.v., men der kan ikke fastlægges et mønster i forhold til eventyrlyst og loyalitet.  
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Antal km pr. dag pr. cykelturist
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100 km ->

Der ses, at ca. 1/3 af cykelturisterne cykler 21-40 km. pr. dag, mens 25% cykler 0-10 km. pr. dag, og endelig at 
små 20% cykler 11-20 km. pr. dag samt 20% cykler 41-60 km. pr. dag. En fordeling som passer med tidligere 
undersøgelsers resultat, hvor der konstateredes et fald i antallet af cykelturister, når antallet af kilometer gik 
op.117 
 
Antal cyklede km. Fyn/Bornholm (1996) versus Dansk Cykelturismeanalyse (1990), % 
 0-10 km. 11-20 km. 21-40 km.  41-60 km.  61-100 km. 100 km. -> 
Fyn/Bornholm 23  17  31 19 9 1  
DTA118 29  14  27  18 10 3  

  
Ovennævnte tal kan sammenlignes med det antal kilometer, som cykelturister har planlagt at cykle pr. dag. 
Formålet er at vurdere, om der er uoverenstemmelser mellem det forventede og det faktiske antal kilometer.  
 
Cykelturisters planlagte antal kilometer pr. dag (%) 

0-10 km. 11-20 km. 21-40 km. 41-60 km. 61-100 km. 100 km. -> 
5,9  26,4  41,0  19,8  6,6  0,3  

 
Det ses, at det forventede antal cyklede kilometer ikke helt svarer overens med faktisk kørte antal kilometer. 
Generelt cykler cykelturister færre kilometer, end de har planlagt. Kun på afstanden 61-100 km.  og over 100 
km. var der reelt flere, der levede op til egne forventninger. Gennemsnitligt ligger det forventede kørte antal 
kilometer ca. 1,5 km. over det reelt gennemkørte antal kilometer. 
 
De lidt skæve angivelser kan dog også være et udtryk for, at cyklisterne ikke helt er klar over, hvor mange kilo-
meter de reelt tilbagelægger. Kun ved at benytte en kilometertæller på cyklen, fås det korrekte tal. Iagttagelser på 
Fyn og Bornholm af cyklerne synes at vise, at kun en begrænset del af cyklerne er udstyret med kilometertæller. 
Sammenholdes antallet af kørte kilometer med oplysningen, om cykelturisten har været på cykelferie før, frem-
kommer følgende fordeling angivet i procent af det samlede antal cykelturister: 

                                                        
117  Friluftsrådet: Dansk cykelturisme analyse. 1990. 
118  Friluftsrådet: Dansk cykelturisme analyse. 1990. 
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På basis af ovenstående tabel fremgår det, at der ud fra antallet af kørte kilometer kan ses en direkte sammen-
hæng mellem, om man har været på cykelferie før eller ikke har været på cykelferie før. Cykelturister, der ikke har 
været på cykelferie før, kører både absolut og relativt færre kilometer end cykelturister, der har været på cykelferie 
før.  

6.6.  Årsagen til at vælge cykelferie 
Cykelturistbrochurernes form og indhold adskiller sig som nævnt fra de generelle turistbrochurer ved i mindre 
grad at fremhæve strand og attraktionsbesøg, og i stedet angive forhold omkring landskaberne og de mindre 
købstæder. Cykelferie fremstilles som en temabaseret ferieform, der henvender sig til personer, der ønsker at 
blive aktiveret i ferien og som vil se tingene i deres eget tempo.  
 
I det følgende søges turisternes egne aktivitetsmønstre sammenholdt med det billede, som udbyderne af dem har 
af- eller bekræftet. 
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Årsag til at vælge cykelferie

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

For at lære
lokalbefolkningen at kende

For den rene lufts skyld

For at komme væk fra
turiststrømmen

For at have god tid

For at holde miljøvenlig ferie

For at slappe af

For at prøve noget nyt

For at holde en billig ferie

For at komme ud i naturen
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Skemaet viser, at der er to årsager til at vælge cykelferie, der især er fremherskende, nemlig at komme ud i natu-
ren og at motionere.  
 
Dernæst nævnes årsager som at have det sjovt, at holde en billig ferie, at slappe af, at prøve noget nyt og at have 
tid til hinanden. 
 
Derimod synes aspekter såsom miljøvenlig ferie, at lære lokalbefolkningen at kende, at komme væk fra turist-
strømmen og kulturferie ikke at have samme prioritet hos cykelturister. Et tilsvarende mønster kan stort set 
aflæses i Dansk Cykelturismeanalyse.119 
 
De fleste af cykelturisterne peger endvidere selv på, at øernes attraktioner og seværdigheder har trukket dem 
dertil. Hertil kommer, at øernes særpræg studeres under cykelturene, bl.a. glaspusterier, rundkirker og silderøge-
rier på Bornholm, mens det bl.a. er Egeskov, naturen og bakkerne på Fyn. 
 
 
 
 
 

                                                        
119  Friluftsrådet: Dansk cykelturisme analyse. 1990. 
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6.7.  Cykelturisters hovedaktiviteter fordelt på timer 
Tidligere i kapitlet fremgik det, at cykelturister cykler mange dage ud af det samlede antal feriedage. Til gen-
gæld kunne det også ses på antallet af kilometer, som blev tilbagelagt hver dag, at der er meget tid til andre akti-
viteter end netop at cykle. Selv en familie med relativt små børn vil kunne tilbagelægge 30 km. om dagen, hvis 
dagens etape opdeles i mindre bidder og med pauser ved attraktioner, strande, isboder m.v. Det er derfor inte-
ressant at se, hvad cykelturister foretager sig, i den tid der er tilovers. 
 
Interviews med cykelturister godtgør: 
 
• at der bruges ca. 8 timer pr. dag på at sove - nogle sover lidt mere, få lidt mindre 
• at der typisk bruges 2 - 3 timer til at spise og lave mad, hvortil kommer tid til indkøb 
• at der typisk cykles 5 - 6 timer pr. dag, men det kan variere fra 2 - 10 timer inkl. pauser120 
• at der typisk bruges 2 - 3 timer pr. dag til ophold i byer og på attraktioner, men dette kan variere fra 1 - 7 

timer 
• at der bruges 1 - 2 timer pr. dag til ophold i naturen, dvs. i skov, på strand, i klitter m.v. væk fra cykelstier-

ne og indkvarteringsstedet 
• at der bruges ca. 1 - 2 timer med at pakke ting ned, slå telt op m.v. 
 
Cykelturister bruger kun en meget lille del af deres tid til naturbaserede aktiviteter og den langt overvejende del 
af tiden på steder, hvor der er andre turister - i byer, ved attraktioner, på overnatningsstedet m.v. Da det ikke har 
været muligt at finde andre nationale tidsforbrugsundersøgelser, kan man ikke afgøre, om cykelturister bruger 
mere tid på nogle ting end andre turister. 
 
Noget kunne tyde på, at cykelturisterne især pga. cykelturen, hvor tempoet naturligt sættes ned, får en daglig 
rytme, hvor der er tid til tingene, dvs. at tempoet fra hverdagen sættes ned. Omvendt vil et transportmiddel som 
bilen ikke i samme grad som cyklen kunne medvirke til denne roligere kadence, som tingene udføres i. Det er et 
forhold, som flere cykelturister da også selv anfører. 

6.8.  En “typisk” cykelturistdag   
Interviewene har givet mulighed for at få et indtryk af, hvordan en typisk cykelturistdag forløber. 
 
Cykelturisten står op kl. 7.30 - 8.30 og laver morgenmad samt morgentoilette. Derefter pakker man telt og grej 
sammen og cykler videre ad den mere eller mindre planlagte rute. En stor del af cykelturisterne har fast ind-
kvarteringssted og forbliver på overnatningsstedet og cykler ud herfra.  
 
Der cykles et par timer om formiddagen. På grund af den høje, vedvarende (og fugtige) varme i sommeren 1995 
holdes der 1 - 3 pauser, hvor der drikkes eller spises is. Dette gøres oftest i forbindelse med et besøg ved en 
atttraktion eller i en by, som man gerne vil gøre holdt i og se nærmere på. Der spises frokost, hvilket i de fleste 
tilfælde er det måltid, der spises hurtigt og med mindst forberedelser (madpakker, fast food o.lign.). Her er der 
dog undtagelser, især hvis der er børn med i rejsegruppen.  
 
Efter frokost cykles der nogle timer om eftermiddagen. Ruten er typisk mere planlagt om eftermiddagen, da der 
ofte sigtes efter en bestemt campingplads at slå sig ned på sidst på eftermiddagen, hvilket naturligvis ikke gælder 
dem, der har fast indkvarteringssted. Men de må planlægge for at nå tilbage, inden trætheden melder sig. 
 

                                                        
120  Antallet af timer der cykles synes umiddelbart ikke at være helt overensstemmende med de faktiske af-

stande, der tilbagelægges pr. dag, hvilket kan tyde på, at der reelt bruges mere tid ved attraktioner m.v. 
end cykelturisterne selv er opmærksomme på. En cyklist kører typisk 10-20 km. i timen. Under gennem-
kørsel af de fynske og bornholmske ruter måltes en gennemsnitshastighed på 16-18 km. i timen. Selv 
med tung oppakning og med små børn på egne cykler kan der køres med 8-10 km. i timen. Angivelsen af 
reelle cykeltimer synes derfor at være sat lidt højt, hvilket dog ikke rokker synderligt ved tidsforbruget 
ved de andre aktiviteter nævnt ovenfor. 
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I løbet af eftermiddagen holdes der også nogle pauser og igen typisk ved attraktioner, i byer og ved strande. 
Pauserne bruges både formiddag og eftermiddag til at strække benene, drikke væske og måske spise lidt slik eller 
en is. De fleste cykelturister ser dog ikke pauserne som pauser, men som naturlige stop på ruten, hvor man ser 
attraktioner eller provianterer. Det kan være noget, der er planlagt, eller noget som ser interessant ud, når man 
kører forbi.  
 
Provianteringen og andre indkøb bliver typisk lagt sidst på dagen pga. varmen - maden kan ikke holde sig. Sidst 
på dagen vendes der tilbage til indkvarteringsstedet eller der køres ind til et nyt. Telt slås op og man orienterer 
sig, ordner praktiske ting, hviler, foretager strandbesøg.  
 
I børnefamiliegrupper begynder planlægningen af aftensmaden. Madlavningen udsættes gerne hos mindre grup-
per uden børn til lidt senere på aftenen. I løbet af en uge afsættes der gerne en eller et par aftener til at spise ude. 
Dette sker især, når der camperes i nærheden af “hyggelige mindre byer”. Efter madlavningen og spisning ryd-
des der op. Bagefter går man en tur i den nærliggende by, ved stranden eller bader, leger med børnene - eller 
slapper af. Derefter er det i seng. Selv unge cykelturister understreger, at det er sjældent at man kommer sent i 
seng - f.eks. pga. bar/diskoteksbesøg - da cykelturen, den friske luft og oplevelserne trætter. 
 
Selv mener cykelturisterne, at hver dag er forskellig, sådan at der skal ses forskellige seværdigheder og attrakti-
oner, camperes forskellige steder m.v. Men ovenstående billede af de overordnede aktiviteter og deres tidsmæs-
sige fordeling er alligevel meget karakteristisk.  

6.9.  Gårsdagens aktiviteter  
Et led i undersøgelsen var at finde frem til cykelturisternes forhold til  “typiske” turistaktiviteter. Her gjort ved 
at cykelturisterne blev bedt om at krydse deres aktiviteter af, som de formede sig dagen før. 

Cykelturisters aktiviteter
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Skemaet viser fordelingen af aktiviteter i forhold til hinanden. Den mest populære aktivitet er at cykle. Dernæst 
er det mest populært at bade og besøge kulturelle seværdigheder, men også at slappe af er populært. 
 
Sammenholdes disse informationer med årsagen til at vælge cykelferien - naturen og for motionens skyld - så 
falder det i øjnene, at det at gå tur og besøge naturattraktioner ikke rangerer specielt højt blandt de udvalgte 
aktiviteter. Dette kunne tyde på, at cykelturistens opfattelse af at komme ud i naturen ikke nødvendigvis betyder 
at bevæge sig ude i naturen, dvs. til fods i skoven, på klipperne m.v.  
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For cykelturisten betyder det at cykle på stier, veje og andre ruter altså også at være i naturen. Cykelturistens 
naturopfattelse synes dermed i lige så høj grad at gå på det landskab, der omgiver ham/hende under cykelturen. 
Dette uanset om dette landskab er tydeligt menneskeberørt såsom marker og nåleskove eller arealer med mindre 
menneskepræg f.eks. skove og enge. Derfor, når Fyn og Bornholm vælges pga. natur og landskaber, så betyder 
det ikke alene, at turisten vil bruge og bevæge sig væk fra veje og stier, men i lige så høj grad at iagttage den fra 
cykelruterne. 
 
Dette underbygges af, at de interviewede cykelturister selv giver udtryk for, at de sjældent forlader stier, ruter, 
veje - cykelvenlige underlag - men derimod kigger på naturen undervejs, når der cykles. 
 
En anden ting er frygten for at få stjålet cykel og/eller udstyr, når den står parkeret med oppakning uden opsyn.  
 
Hertil kommer, at det at bade - som er en særdeles yndet aktivitet -  ikke ses som en direkte naturbaseret aktivi-
tet, selvom man bevæger sig på strande, i klitter og i nogle tilfælde gennem marker og skove for at komme til 
stranden. Havet betragtes på den måde ikke som natur på samme måde som natur med marker, skove, enge m.v. 
Det at bade ses nærmere som en afslappende aktivitet, og den forbindes derfor med en anden del af feriens for-
mål end at opleve natur og få motion.  
 
Afslutningsvis ses det også af aktivitetsskemaet, at de økonomisk baserede aktiviteter - shopping, at gå på ca-
fé/bar/restaurant, at besøge forlystelsespark/zoo - kun foretages af relativt få cykelturister. Dette underbygger 
igen, at cykelturisternes aktivitetsmønster ikke er baseret på at bruge penge, men på at benytte de fri goder som 
destinationerne byder på. 

6.10.  Cykelturister og cykelrutekort 
Af ovenstående fremgår det, at cykelturister kun tilbringer relativt kort tid borte fra veje og stier, ude i den na-
tur, der cykles igennem på turen. Det fremgår derimod ikke, om cykelturisterne benytter de cykelruter, som 
turisterhvervet, amterne og cyklistforbundet har afmærket med det formål at føre cykelturisterne ad ruter uden 
(bil-) trafik til smukke egne på destinationerne.  
 
Det væsentligste middel til at synliggøre cykelruterne er ved at nævne dem i brochurer og ved at beskrive ruterne 
i cykelrutekortene. Cykelturisterne kan også orientere sig undervejs uden at bruge kort, men cykelrutekortene 
giver overblik. Cykelrutekortene fremstår dermed som et vigtigt produktudviklingstiltag, som supplerer ruterne. 
 
Bornholm. Cykelturisters brug af cykelkort 
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Fyn. Cykelturisters brug af cykelkort 
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Langt hovedparten af cykelturisterne bruger kort på cykelturen. Godt 50% af de interviewede cykelturister på 
Bornholm benytter sig af Bornholms Amts cykelrutekort, mens knap 45% af de fynske cykelturister benytter 
Fyns Amts cykelrutekort. For begge amter må andelen af cykelturister, der benytter amtslige cykelrutekort, 
betegnes som stor.  
 
På Bornholm er der ca. 15%, der benytter andre cykelkort end det regionale cykelrutekort, mens andelen er 
væsentligt større på Fyn, hvor det er hele 42%. Under betegnelsen andre kort (end cykelkort) anføres Shellkort, 
almindelige geodædiske kort, Danmarkskort, det nationale cykelkort, Atlas, Marco Polo’s kort (tysk rejsebu-
reau) og mange andre. En del af cykelturisterne benytter flere kort, herunder både de regionale cykelrutekort og 
andre kort.  
 
Godt 17% bruger ikke kort på cykelturene, hvor der er stor forskel på Fyn (4,5%) og Bornholm (31%). Hoved-
parten af denne gruppe anfører, at de er lokalkendte, ikke kører lange ture eller at de ikke vil lade kort styre 
deres ferie. Dette stemmer samtidig også overens med, at cykelturisterne på Bornholm i højere grad er destinati-
onsloyale, uden at denne forklaring dækker hele den store forskel på Fyn og Bornholm. En anden forklaring kan 
være, at Fyn ganske enkelt er en noget større region, hvorfor behovet for brug af kort til at finde rundt naturligt 
er større. 
 
Indvendinger mod og kritik af rutekortene er ikke mange, men manglerne fordeler sig på følgende: 
 
• angiver ikke alle overnatningstyper. 
• angiver ikke spisesteder. 
• angiver ikke ruternes sværhedsgrad. 
• angiver ikke stigningsgrader ved bakker, især i forbindelse med bratte nedkørsler i forbindelse med sving, 

tværgående veje, skrænter m.v. 
• angiver ikke følsomme naturområder (her må man helst ikke gå). 
• angiver ikke, hvor man må cykle/ikke cykle, dvs. oplysninger om, hvor det er hensynsfuldt ikke at cykle. 
 
Disse indvendinger vil med fordel kunne anvendes i en udvikling af cykelturismeproduktet på Fyn og Born-
holm. 

6.11.  Cykelturisternes brug af cykelruterne 
Selvom der benyttes cykelrutekort, er det ikke givet, at cykelturisterne følger ruterne. Det kunne tænkes, at en 
del helst vil finde deres egne ture eventuelt kombineret med de afmærkede ruter. Undersøgelsen viser: 
 
Cykelturisters brug af de afmærkede cykelruter 

- at 82% overvejende benytter de afmærkede cykelruter  
- at 18% kun tilfældigt benytter de afmærkede ruter  
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Det er således langt den overvejende del af cykelturisterne, der overvejende benytter de afmærkede cykelruter. 
Idéen med cykelruterne må dermed betegnes som en succes, da det er lykkedes at få så mange til at benytte dem.  
Årsagerne til at vælge ruterne er følgende: 

Cykelturisters årsag til at vælge de afmærkede cykelruter
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Cykelturisterne havde mulighed for at sætte 2 kryds, hvor trafiksikkerhed fik højest prioritet ved det første kryds. 
Hvorimod, når der måles på antallet af samlede krydser, så er årsagen til at vælge ruterne, at man gerne vil se de 
smukke ruter og have fred og ro til at cykle uden for mange biler. Kriterierne for at anlægge cykelruterne er 
dermed opfyldt, da ruterne jo som nævnt skulle føre cykelturisterne til de smukke egne af øerne samtidig med, at 
cykelturene skal foregå under trafiksikre forhold. 
 
Derimod vælges ruterne kun af få for seværdighedernes skyld. Dette kan betyde, at cykelturister ikke er attrakti-
ons- og oplevelsesorienterede som sådan, eller at det ikke er lykkedes i rutebeskrivelserne og brochurerne om 
ruterne at forklare, at ruterne fører cykelturisterne til de primære turistattraktioner og -oplevelser, samtidig med 
at ruterne fører cyklisterne rundt i den fynske og bornholmske natur.  
 
Cykelturisternes lyst til at møde andre cykelturister på ruterne er heller ikke overvældende, ligesom ruterne ikke 
vælges for, at man ikke skal fare vild.  
 
Det er kun relativt få, der vælger ikke at cykle langs ruterne. Her ses der på, hvorfor ruterne vælges fra. Det vil 
sandsynligvis give et signal om, hvad der eventuelt kan gøres for at få disse cyklister til at bruge ruterne, og 
hvad der kan gøres for at optimere ruterne: 
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Årsager til cykelturisterne ikke bruger ruterne
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Den væsentligste årsag til ikke at vælge de afmærkede cykelruter er, at cykelturisterne hellere selv vil finde rundt 
på Fyn og Bornholm. Et argument, der sammen med at cykelturisterne selv finder smukkere ruter, gør det van-
skeligt at ændre disse cykelturisters manglende lyst til at bruge ruterne.  
 
Flere cykelturister uddyber dette med, at de føler sig styrede, når de cykler ad afmærkede ruter. De vil hellere 
selv kontrollere deres ferie, hvor de bevæger sig og hvad de skal se. De ønsker ikke at se, hvad turisterhvervet og 
offentlige myndigheder i regionen mener, de skal se.   
 
De cykelturister, der fravælger at cykle ad de afmærkede ruter har samme nationalitetsmønster og døgnforbrug 
som cykelturister, der vælger at cykle ad de afmærkede ruter. Der kan heller ikke i valget af aktivitetsformer ses 
nogen forskel. Denne gruppe af cykelturister har stort set samme karakteristika som de øvrige cykelturister. Dog 
kører de oftere alene eller i grupper med to personer, hvilket på sin vis underbygger disse cykelturisters trang til 
uafhængighed og frihed, fremfor at lade andre få indflydelse på deres ferie.   

6.12.  Tilfredshed med ruterne 
Både blandt brugere og ikke-brugere af de afmærkede cykelruter er der generelt stor tilfredshed med veje og 
ruter. En del påpeger dog, at grus og jord som underlag ikke er hensigtsmæssigt, især ikke når det er vådt. Denne 
kritik høres især på Bornholm, men den gælder også fynske grusstier. Der er også enkelte steder, hvor trærødder 
har ødelagt underlaget, eller hvor asfalten er kørt helt op og underlaget, der udgøres af større sten, stikker frem 
f.eks. ved Poulsker Plantage (Bornholm). Problematikken med grusunderlaget er også relevant flere andre ste-
der, da underlaget køres op og gøres nærmest ubrugeligt for cyklister med oppakning. Eksempelvis er vejen på 
Enebærodde (Fyn) umulig at køre på pga. sten og løst sand (sommer 95), hvorfor de fleste vælger at køre i græsset 
langs siderne af grusvejen, hvor der er hårdt underlag. Problemet gør vejen meget bredere, da græsset slides væk 
og der laves nye sandspor, hvorefter cyklisterne trækker endnu længere ud til siden.  
 
Forslagene til forbedringer af cykelrutenettet er få, men især peges der på bedre muligheder for at parkere cyk-
lerne ved attraktioner, seværdigheder, spisesteder, ved overnatningstederne - især campingpladser og vandrer-
hjem - og ved rastepladser langs ruterne. Cykler med oppakning er tunge og vælter let, hvorfor cykelstativer, 
der kan holde cyklerne uden at vride hjulene, står højt på ønskesedlen hos flere cykelturister.  
 
Overnatningsstederne (campingpladser) mangler skabe til at låse ting ind i, når man sover eller er på stranden, 
på indkøb og er væk fra teltet. De bornholmske vandrerhjem får i det hele taget kommentarer med på vejen af 
flere cykelturister for manglende flexibilitet og cykelvenlighed. 
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Det kan undre, at ingen af cykelturisterne påpeger problemer med adgang til toiletter. Der kan køres til tider ret 
lange strækninger, uden man møder toiletter. De fleste benytter sandsynligvis “det store”, men det er en miljø-
mæssig mindre hensigtsmæssig løsning, samtidig med at det ikke er specielt bekvemt. 
 
Herudover går indvendingerne på: 
 
• Problemer med afmærkning/skiltning af ruterne (især i Odense, ved færgerne på Bornholm og hvor cykelru-

terne starter i byerne, samt hvor græs og planter skjuler skiltene)  
• Manglende afmærkning af vandrerhjem, primitive teltpladser og andre overnatningssteder langs ruterne 
• Manglende afstandsangivelser til overnatningssteder, til nærmeste by m.v. 
• Mangelfuld afmærkning til seværdigheder og attraktioner 
• For få borde/bænke og rastepladser. 

6.13.  Cykelturisternes vurdering af det øvrige cykelturismepro-
dukt 

Generelt er cykelturisterne særdeles positive overfor Fyn og Bornholm som cykelturisme-destinationer. Nogle af 
de konkrete forbehold er nævnt under gennemgangen af cykelruterne og cykelkortene, der er specifikt udviklet 
til cykelturister. Andre forbehold og forslag til forbedringer og justeringer vil blive gennemgået i det følgende 
afsnit. 
 
Udover de generelle turismebrochurer og cykelturismebrochurerne efterlyser cykelturisterne informationsmate-
riale om: 
 
• Hvordan man kommer i kontakt med lokalbefolkningen (det er der mange, især tyskere, der efterlyser) 
• Oversigt over kulturtilbuddet - udstillinger, festivals, koncerter samt muséer m.v. 
• Nattelivet 
• Indkøbsmuligheder 
• En bred indføring i øernes natur - flora, fauna, m.v. 
• Hvordan man kan opføre sig hensynsfuldt som cykelturist overfor natur og miljø 
• Forskellige sprogversioner af eksisterende og ovennævnte materiale, især efterspørges svensk, fransk og 

engelsk - samt at muséerne laver deres beskrivelser på andet end dansk 
• Ud at spise-guide. 
 
Enkelte cykelturister påpeger manglen på kvalificerede cykelmekanikere (på Ærø og Bornholm), og flere efterly-
ser transportmuligheder af bagage og cykler, især mht. offentlige transportmidler. I samme åndedrag angribes 
flere af rederierne for dårlig service af cykelturister, dårlige cykelparkering under overfarten og for at forfordele 
biltrafikanter - her peges især på Bornholmstrafikken. Endelig foreslår flere cykelturister færdige turforslag med 
forskellige temaer, bl.a. historiske, botaniske m.v. En række af ovenstående produktudviklingsforslag er nævnt i 
inspirationsguiden for udvikling af cykelturismen,121 mens enkelte er nye.  

6.14.  Cykelturisternes spredning på Fyn og Bornholm 
Cykelturismen vurderes at kunne stimulere lokalområder, som har det svært med at tiltrække andre erhvervs- og 
turismeformer. Hertil kommer, at cykelturisterne antages ikke at holde til i samme områder som andre turister - 
altså et argument for en geografisk spredning. 
 
Et af problemerne for det fynske og bornholmske turisterhverv har været at kortlægge, hvor cykelturisterne hol-
der til på øerne. Problematikken er interessant, både fordi det kan tænkes, at cykelturisterne klumper sig sammen 
på mindre områder og dermed udvikler en slags “black spots”, hvor der kan virke “overcrowded”, og fordi det 
giver erhvervet en mulighed for at intensivere indsatsen mod de områder, hvor der findes mange cykelturister 
og udvikle de områder, hvor der ikke er så mange. Endelig kan fordelingen af cykelturisterne give en rettesnor 
om, hvad det er, der tiltrækker cykelturister ud over det allerede analyserede. 

                                                        
121  Danmarks Turistråd: Udvikling af cykelturismen i Danmark. Inspirations- og idékatalog. 1994.  
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Den sydlige del af Fyn og hele Bornholm ses som primære turistdestinationer.122 Det kan derfor antages, at 
koncentrationen af cykelturister vil være særlig stor på Sydfyn og tilsvarende, at de fordeler sig jævnt på hele 
Bornholm.  
 
Cykelturisterne er spurgt om, hvor på Fyn respektivt Bornholm de agter at bevæge sig eller har bevæget sig. 
 
Cykelturisters fordeling på Fyn og Bornholm (%) 
Andel i % Hele øen Sydlige del af ø Østlige del af ø Vestlige del af ø Nordlige del af ø 
Fyn 21,7 49,3 13,3 9,2 6,2 
Bornholm 47,2 13,1 8,7 21,0 9,9 

 
Skemaet viser, at antagelserne stort set holder stik. På Bornholm agter cirka halvdelen af cykelturisterne at 
cykle rundt på hele øen, mens halvdelen af cykelturisterne på Fyn vil cykle rundt på den sydlige del af øen.  
 
På Bornholm har godt en femtedel planlagt at cykle udelukkende på den vestlige del af øen, mens kun en be-
grænset del agter at cykle i den østlige del af Bornholm, hvilket måske kan undre lidt, når der tænkes på, at tu-
ristmagneter som Nexø, Gudhjem og Svaneke samt Helligdomsklipperne m.v. ligger på østsiden af Bornholm.  
 
En gennemcykling af de afmærkede ruter viser, at der i øjeblikket ikke kan tales om “black spots” på ruterne, 
dvs. steder hvor mange cykelturister koncentreres på begrænsede dele af ruterne og dermed skaber trafik eller 
tendens til at klumpe sammen. Kun ved visse attraktioner - f.eks. Egeskov Slot, Valdemar Slot, Bornholms 
Kunstmuseum og Helligdomsklipperne - og i nogle byer samt især ved meget populære strande, kan der fore-
komme store mængder af cykler og cykelturister, uden at de virker mere synlige end de øvrige turister. Deres 
cykler kan dog fylde forholdsmæssigt meget de steder, hvor der er få organiserede cykelparkeringsmuligheder. 
Derved er der risiko for at skabe en vis bad will hos lokalbefolkningen, andre turister og besøgende.  
 
Sammenholdes den geografiske spredning af cykelturisterne med, hvor de tilbringer tiden, kan konstateres, at 
cykelturisterne tilbringer en relativ stor del af deres tid på cykelruterne. Samtidig ses dog også, at når der ikke 
cykles, så er cykelturisterne at finde de samme steder som de øvrige turister. Det er med andre ord lykkedes at få 
cykelturisterne væk fra de mest turistmæssige populære områder nogle timer om dagen. Til gengæld er det ikke 
lykkedes at skabe en turismeform, hvor udøverne overvejende opholder sig på andre steder end de populære 
turismesteder, og som overvejende lægger deres penge i områder med få turister. Når hertil lægges, at cykelturi-
sterne næsten udelukkende cykler i højsæsonen, er det rimeligt at stille spørgsmål, herunder om cykelturismen 
opfylder forventningerne om spredning af turismen?  

6.15.  Sammenfatning 
 
Kortfattet kan hovedresultaterne fra dette kapitel sammenfattes således: 
 

• at cykelferie er det primære formål for 65% af cykelturisterne 
• at 63% har prøvet cykelferie før 
• at cykelturister har en ringe destinationsloyalitet, især på Fyn 
• at den fynske cykelturist er mere internationaliseret end den bornholmske 
• at der typisk cykles mellem 5 og 14 døgn 
• at 1/3 cykler 21-40 km. pr. dag, 23% 0-10 km. og 19% 41-60 km. 
• at antallet af planlagte kilometer typisk overstiger det reelt tilbagelagte en smule 
• at komme ud i naturen og for motionens skyld er de primære årsager til at vælge cykelferie 
• at cykle, bade og besøge kulturelle aktiviteter er de foretrukne “typiske” turistaktiviteter 
• at de betalingsorienterede turistattraktioner ikke er populære hos cykelturister i forhold til ikke-

betalingsorienterede aktiviteter 
• at ca. 50% af alle cykelturister benytter de amtslige cykelrutekort 
• at der generelt er tilfredshed med cykelrutekortene 

                                                        
122  Danmarks Turistråd m.fl.: Fælles fodslaw. 1992. 
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• at 81,5% overvejende benytter de afmærkede cykelruter 
• at begrundelsen for at vælge de afmærkede ruter er “de smukke ruter” og “fred og ro til at cykle uden 

for mange biler” samt “trafiksikkerhed” 
• at den primære årsag til ikke at benytte de afmærkede cykelruter er, at “jeg vil hellere selv finde 

rundt” 
• at der er stor tilfredshed med de afmærkede cykelruter 
• at der er generelt tilfredshed med øernes øvrige cykelturismeprodukt (ud over afmærkede cykelruter 

og cykelrutekort)   
• at 49% af de fynske cykelturister holder sig på Sydfyn, mens 47% af de bornholmske cykelturister 

kommer hele øen rundt. 
 
Karakteristikken af cykelturisten i forrige kapitel, sammenholdt med dette kapitels afklaring af cykelturisternes 
aktiviteter indikerer, at cykelturisten er et konkret udtryk for de nye turister - 90’ernes turister - der kendeteg-
nes ved 6 hovedtræk:123 
 
1.  De er mere erfarne     
2.  De har nye livsstile   
3.  De er mere fleksible   
4.   De har nye værdinormer 
5.   De er kommer fra forskellige demografiske populationer 
6.   De er mere uafhængige. 
 
Således genfindes en række af den nye turists karakteristika hos cykelturisterne på Fyn og Bornholm, bl.a. at de 
vil have variation, at de er rejsevante, uddannede, spontane og følsomme overfor miljø og natur m.v.  
 
Gennemgangen af cykelturisternes aktiviteter, herunder måden de fordeler sig på øerne, viser, at der i øjeblikket 
ikke kan tales om, at cykelturister slider mere på naturen end andre turismeformer. Den danske turisme er base-
ret på brugen af naturens muligheder, især vand og strand. Undersøgelsen kan ikke vise, at cykelturisterne slider 
naturen i samme grad som f.eks. feriehusturister. Sidstnævnte har i vid udstrækning lagt deres ferie an på brug af 
stranden, vandrerture i klitterne, hvilket kan ses ved vestkysten, men også ved populære sommerhusområder på 
Fyn og Bornholm - f.eks. Ristinge, Dueodde m.v. Turister i form af lystfiskere, surfere og andre naturbrugere 
må i højere grad betragtes som en trussel imod naturen end cykelturister, da de tilbringer længere tid i naturen 
og ofte på mere følsomme områder. 
 
Tværtimod er cykelturisternes brug af de sårbare naturområder, f.eks. klitter, enge, fuglereservater m.v. ikke 
særligt omfattende, da cykelturisterne langt den overvejende del af tiden opholder sig på overnatningsteder, i 
byer og på attraktioner, på cykelstier, veje m.v. dvs. steder, hvor de ikke slider på naturen.  
 
Cykelturisterne bruger 2 - 3 timer om dagen i naturen (ud over opholdet på veje og stier), hvoraf den væsentlig-
ste del af tiden tilbringes på strande. I den tid medvirker cykelturisterne til at slide på naturen, men sliddet er 
ikke mere intensivt eller langvarigt end ved andre turismeformer. Cykelturisme kan sammenholdt med andre 
turismeformer ikke siges at være mere naturbelastende.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
123  A. Poon: Tourism, Technology and Competitive Strategies. 1993. 
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7.  Cykelturisters kendskab til Fyn og Bornholm 

7.1.  Indledning 
Turisterhvervet ofrer mange penge på at markedsføre Bornholm og Fyn som cykelturismedestinationer. Derfor 
er det interessant at se, hvor cykelturisterne får deres kendskab til øerne fra, for herigennem at afklare, om der 
er sammenhæng mellem turisterhvervets valg af markedsføringsmidler/redskaber og cykelturisternes valg.  
 
Der vil i det følgende skelnes mellem, hvordan cykelturisten fik idéen om at vælge Fyn og Bornholm og hvorfor 
øerne blev valgt som feriedestination. Endelig søges afdækket hvor og hvordan cykelturisterne finder frem til 
deres informationer om Fyn og Bornholm.  

7.2.  Idé til at vælge Fyn og Bornholm 
Skemaet fortæller, hvordan cykelturisten fik idéen om at tage på denne cykelferie.  
 
Cykelturisters inspirationskilder til at vælge Fyn og Bornholm (%) 
 Dansk Tysk  Svensk 

Norsk 
Hollandsk 

Øvr. Verden  
Øvr. Europa 

Familie/ 
Venner 

25  29 45 23 

Messer/ud-
stillinger 

- 1  2  3 

Tidligere 
erfaringer 

50  27  30  23  

Artikler i 
avisen 

4  6  5  9  

DT’s Dan-
markskatalog 

1  10  - 12  

Fyns/Born-
holms 
Katalog 

1  1  - 9  

Bøger om 
cykel- 
Turisme 

1  1  - - 

Spontan ind- 
Skydelse 

18  25  16  18  

I alt 100  100  98  97  

(Bemærk, at afrundinger af decimaler kan betyde, at den samlede sum ikke nøjagtigt giver 100%). 
 
Danskerne har primært fået idéen til at tage på cykelferie fra tidligere erfaringer, venner og familie, samt ved en 
spontan indskydelse. Alle tre mekanismer indebærer, at der er et kendskab til cykelturismeproduktet på de to øer.  
 
Det samme mønster ses hos tyskerne og nordmænd/svenskere, hvilket må betyde, at disse  nationaliteter også har 
et kendskab til det fynske og bornholmske cykelturismeprodukt. Et ret højt kendskabsniveau må det endda siges, 
da kun ganske få har fået deres idé til en cykelferie via imageskabende og hvervende markedsføringsmaterialer.  
 
Hos de øvrige nationaliteter ses umiddelbart et tilsvarende mønster, men tallene i denne blandede gruppe dækker 
over et mere varieret beslutningsmønster. Hollænderne har samme beslutningsmønster som cykelturister fra 
Danmark og nærmarkederne, mens fjernmarkederne i højere grad finder Fyn og Bornholm via markedsførings-
mæssige tiltag.  
 
Samlet viser skemaet med stor tydelighed, at publikumsmesser, bøger om cykelturisme, regionale turismebro-
churer (kataloger) og det nationale turismekatalog ikke er markedsføringstiltag, der fanger mange turister fra de 
primære markeder Danmark, Tyskland og Sverige, tilsammen kun 7,6% af de interviewede. Selv hvis dansker-
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ne tages ud af billedet - ud fra den betragtning at de naturligvis kender Danmark - må de profilerende og hver-
vende kommercielle tiltag umiddelbart siges at tiltrække en begrænset del af cykelturisterne. 

7.3.  Årsag til at vælge Fyn og Bornholm 
I sidste kapitel fremgik det, at cykelturisterne især vælger cykelferie fordi de vil se smuk natur og landskaber og 
pga. motionen. Årsagen til at vælge Fyn og Bornholm som cykelferiedestinationer begrundes af cykelturisterne 
med følgende forklaringer: 
 
Årsag til at vælge Bornholm som cykelferiedestination124 
Bornholm    
Naturen/smuk ø 35 Godt klima/godt vejr 7 
Kender øen/tidligere erfaringer 36 Gode strande  6 
Anbefalet/hørt godt om/godt ry 35 Spontan indskydelse 6 
Cykelvenlig ø/gode cykelveje 22 Grøn ø 3 
Venner/familie bor her 15 Har ikke været her før 3 
Korte afstande/overskueligt 13 Ikke været i DK før 3 
Billigt 11 Eneste sted i DK vi ikke har været 3 
Prøve noget nyt 10 Sommerhus på Bornholm 3 
Tæt på/let tilgængeligt 10   
 
Øvrige: Elsker øer; Læst om i blad; Har været forelsket i bornholmsk pige; Ved ikke; Boet her tidligere; Pga. fodboldturnering; Godt tilbud på 
feriehus; Sangen om Bornholm; Cykelferie “skal” holdes på Bornholm; Krydstogt; Husbytte; Mange bakker; Elsker Bornholm; Mulighed for at 
bo gratis; Børnevenlig ø; Tilfældigt; Sydlige DK er smukt; Eksotisk; Solskinsøen; Mange seværdigheder; Lille/fredelig; Væk fra storbyen; Vil se 
DK; Turistbrochurer; Nysgerrig. 

 
Årsag til at vælge Fyn som cykelferiedestination125 
Fyn    
Naturen/smuk ø 75 Kender øen/tidligere erfaringer 6 
Cykelvenlig ø/gode cykelveje 25 Gode strande 5 
Korte afstande/overskueligt 16 Sydfyn 5 
Venner/familie bor her 15 Øerne/ø-havet 5 
Tæt på/let tilgængeligt 12 Små bakker  4 
Transit/på vej mod øst/vest 11 Bor her 4 
Anbefalet/hørt godt om/godt ry 9 Børnevenligt 3 
Nyt feriemål 9 Brochurer 3 
Seværdigheder/HCA/Egeskov 9 Godt til kort ferie 3 
Har ikke været her før 7 Gode færgeforbindelser (sydfra) 3 
Del af rundtur/DK-tour 7   
 
Øvrige: Billigt; Prøve noget nyt; Godt klima/godt vejr; Spontan indskydelse; Grøn ø; Eneste sted vi ikke har været i DK; En god forlænget week-
end; Kan lide DK; Mange campingpladser; Mange vandrerhjem; Ø-lejr; God information; Fiskeri; Fyn er Fin - søde piger; Træf; Moby Dick 
Radfahrerführer; Lejet sommerhus; Midfyns Festival; Behagelig befolkning; Fascineret af Scandinavien; For at se mere af DK; Sport; Artikler i 
magasin; Kultur; Odense; Nysgerrig. 

 
De primære årsager til at vælge Fyn og Bornholm er meget ens, nemlig smuk natur og landskaberne, kendskab 
til øerne og deres cykelvenlighed, især ruterne og cykelvejene. 
 
Derimod er der forskel på kendskabet til øerne. Bornholm vælges i høj grad pga. anbefalinger og tidligere erfa-
ringer, mens det ikke i nær samme grad er tilfældet for Fyn. Fyn er med andre ord en mere ukendt feriedestina-
tion, med få gengangere blandt turisterne, mens Bornholm i højere grad tiltrækker turister flere gange.  
 
Det bør bemærkes, at en vis del af de bornholmske cykelturister vælger ud fra, at det er billigt at holde cykelferie 
på Bornholm. Heraf udgør helt unge svenskere en ret stor del. Til sammenligning er der kun en cykelturist, der 
har valgt Fyn, pga. det er billigt, trods det er billigere at komme til Fyn end til Bornholm. 
 
Herunder er grupperet de primære årsager til at vælge Fyn og Bornholm: 
 
 
 

                                                        
124  Bornholm: 197 interviewede har afgivet 246 svar, da der var mulighed for at anføre flere begrundelser.  
125  Fyn: 197 interviewede har afgivet 262 svar, da der var mulighed for at anføre flere begrundelser.  
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Hovedårsager til at vælge Bornholm og Fyn som cykelferiedestination 
1. Relationer/kendskab/familie/venner  
2. Natur/landskab/strand/klima  
3. Cykelruter/cykelvenlighed  
4. Korte afstande/overskueligt/nemt at orientere sig  

 
Det ses, at relationer, kendskab, familie og venner er den primære årsag til at vælge Fyn og Bornholm, efterfulgt 
af øernes natur, landskab, strand og klima.  
 
Cykelruter/cykelvenlighed er cykelturisternes næste vigtige årsag til destinationsvalg. Det er altså lykkedes øer-
nes turisterhverv, amter og kommuner at tiltrække en stor del af turisterne ved en målrettet udviklingsindsats - 
at udvikle cykelproduktet, især cykelruter og -veje. Et valgkriterie der kræver kendskab til øerne og samtidig et 
valgkriterie, som er unikt for cykelturister, da de er den eneste gruppe (ud over lokalbefolkningen), der reelt har 
glæde af de foretagne produktudviklingstiltag. 
 
Endelig er den sidste meget væsentlige årsag til at vælge Fyn og Bornholm, at der er korte afstande og overskue-
lige forhold. Umiddelbart skulle dette kun have betydning for de cykelturister, der bor stationært, fordi de med 
udgangspunkt fra en fast bopæl kan komme rundt og se en stor del af øerne på cykel. Men de korte afstande og 
overskuelige forhold er også væsentlige for turister, der bevæger sig fra overnatningssted til overnatningssted. 
Forklaringen skal findes i et afvekslende landskab indenfor for små afstande. Landskaber med få afvekslinger er 
ikke interessante. Hertil kommer, at der kan findes overnatningssteder, indkøbsfaciliteter og strande indenfor 
kort afstand. Begge væsentlige forhold for cykelturister.  

7.4.  Informationsøgning 
Cykelturisterne vælger forskellige måder at indhente information om Fyn og Bornholm. Nogle cykelturister er 
meget grundige og læser om øerne hjemmefra i bøger og tilsendt materiale. Andre er taget afsted uden nogen 
reel viden om øernes turistmæssige tilbud. Især yngre turister er ikke i samme grad interesseret i at læse hjemme-
fra, men tager afsted og lader sig overraske af Bornholm og Fyn. De tager i højere grad tingene, som de kom-
mer, eller anfører, at de har fået fortalt af venner og familie, hvad der bør ses. Hovedparten af de interviewede 
cykelturister har dog rekvireret noget materiale eller har læst forskellige rejsebøger før afrejsen.  
 
Under opholdet indhentes der informationer fra brochurer, cykelkort, begivenhedskalendere, mundtlig informa-
tion på turistbureauer, rejseguider og bøger. Generelt er cykelturisterne interesserede i de regionale og lokale 
turistbrochurer og mange tager gladeligt alt materiale, der udleveres på turistbureauerne og overnatningssteder-
ne. Hovedparten læser brochurematerialet, hvor det kun er få af de adspurgte, der ikke får læst noget af det, som 
er blevet udleveret.  

7.5.  Informationernes niveau og kvalitet  
Generelt udtrykkes der stor tilfredshed med øernes service- og informationsgivning. Især fremhæves turistbu-
reauerne som gode informationsgivere, men også skiltning til attraktioner og seværdigheder, brochurer og fak-
taprægede informationsbrochurer er turisterne generelt tilfredse med.  
 
Kun få cykelturister peger på deciderede svagheder i informationsgivningen, hvor skiltningen til Egeskov Slot, 
manglende afmærkning til spisesteder samt enkelte svage afmærkninger af ruterne er de fremherskende indven-
dinger. Flere, især tyskere, mener dog, at der kunne gøres lidt mere for det tysktalende publikum på især muséer-
ne, der for ofte kun har en dansk informationstekst. 
 
Det er også værd at bemærke, at cykelturisterne generelt mener, at de under cykelturen finder Fyn og Bornholm, 
som øerne er afbilledet i brochurer og andet salgsmateriale. Brochurerne har altså ikke tendens til at vise for 
mange glansbilleder. Dog mener flere, at brochurerne i for høj grad afbilleder spisesteder og overnatningsste-
der, der passende kunne erstattes med det man primært er kommet for at se, og som er det bedste ved Fyn og 
Bornholm - landskaberne, naturen og de små købstæder. 
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7.6.  Afrunding 
Hovedresultaterne i dette kapitel er kort: 
 
• at idéen til at vælge Fyn og Bornholm er primært tidligere erfaring (38,8%), tip fra familie og venner 

(28,1%) og spontan indskydelse (19,7%) 
• at kendskabsgraden til Fyn og Bornholm som cykelferiedestination må betegnes som høj både hos nationale 

og internationale cykelturister 
• at årsagen til at vælge Fyn og Bornholm primært er 1. Relationer/kendskab/familie/venner, 2. Na-

tur/landskab/strand/klima, 3. Cykelruter/cykelvenlighed samt 4. Korte afstande/overskueligt/nemt at 
orientere sig 

• at hovedparten af cykelturisterne har rekvireret materiale om øerne, før de rejser hjemmefra 
• at de unge i højere grad end de ældre cykelturister ikke orienterer sig om destinationerne før afrejsen 
• at der generelt er tilfredshed med service- og informationsgivningen på Fyn og Bornholm. 
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8.  Cykelturister og miljøet 

8.1.  Indledning 
Nogle forskere har peget på økoturisme som miljømæssig bæredygtig turisme, mens andre mener, at økoturisme 
ikke er miljømæssig bæredygtig. Dernæst diskuteres forskellen på miljøturisme, økoturisme, special interest tou-
rism og naturbaseret turisme. Dernæst om bæredygtig turisme er økoturisme, .... eller vice versa. Kun hvis cykel-
turisme entydigt kan omfattes af en kategori alene, er det relevant at fastlægge om cykelturisme er den ene eller 
anden turismeform.  
 
Undersøgelsen vil vise, at cykelturismen i sine forskellige variationer kan beskrives som både økoturisme,126 
naturbaseret turisme,127 Special Interest Tourism128 og miljøturisme129 m.v., som alle kan ses som variationer af 
bæredygtig turisme.130 Ingen af etiketterne kan alene dække hele cykelturismen. Dertil har den for mange arter 
og former. Cykelturismen i bred forstand ses derfor i nærværende undersøgelse som en ny turismeform, der bedst 
kan betegnes som en grøn turismeform. Grøn turisme er i sig selv ikke nødvendigvis bæredygtig, men graden af 
bæredygtighed vil blive undersøgt her.  
 
I det følgende gennemgåes cykelturisternes foretrukne overnatningsformer og transportmidlers miljøbelastning 
sammen med belastningen af flora og fauna. Derefter ses der på miljøets betydning, når cykelturister vælger 
feriedestination. Cykelturisternes tilfredshed undersøges på nogle udvalgte miljøproblemområder, bl.a. vand- og 
energiforbrug, spildevandsudledning, badevandets kvalitet, renligholdelse af naturområder, affaldssortering og 
genbrugssystemer. Afslutningsvis undersøges cykelturisternes egen miljøindsats: Hvad og hvor meget gør den 
enkelte for at tage hensyn til miljøet?  
 
Undersøgelsen af cykelturismens miljøbelastning vil ikke omfatte vurderinger af den belastning, forskellige 
anlægsarbejder påfører natur og miljø. Det er f.eks. ikke muligt at isolere cykelturisternes belastning i forhold til 
lokalbefolkningens ditto, når der ses på anlæg og drift af cykelstier m.v. Der forligger ganske enkelt ikke tællin-
ger af, hvem der bruger hvilke stier og hvor meget.  

8.2.  Miljø som salgsparameter 
Miljø er blevet et centralt salgsparameter indenfor turisterhvervet i Europa, især på det tyske marked. Udviklin-
gen i Middelhavslandene har vist, at det land, der ignorerer sine miljøproblemer vil erfare, at det er turisterne 
og ikke problemerne, som forsvinder. Set fra en turistmæssig vinkel vil dokumenteret miljøvenlighed og miljø-
ansvarlighed få en stadig vigtigere rolle som efterspørgselsdeterminant, når turisten vælger feriemål. Eksempelvis 
har Tysklands førende touroperatører TUI (Europas største) og Neckermann ansat miljødirektører, som stiller 
krav til deres destinationer og underleverandører. Endvidere påviser et tysk fagtidsskrift, at miljø er væsentligere 
end sol, når tyskerne vælger rejsemål. På prioriteringslisten over, hvad der har betydning for valg af rejsemål, 
ligger smukt landskab øverst, efterfulgt af renhed, i betydningen renhed på feriestedet sammen med uspoleret 
landskab, rent badevand og velorganiseret affaldshåndtering131. 
 
 
 
 
 
 
                                                        
126  Murphy, K.: The Ecotourism Society. 1991. 
127  Bl.a. Valentine, P.S.: Nature-based tourism i Weiler, B., Hall, C.M.: Special Interest Tourism. 1992.  
128  Bl.a. Weiler, B., Hall, C.M.: What’ s Special about Special Interest Tourism? i Weiler, B., Hall, C.M.: 

Special Interest Tourism. 1992. 
129  Saabye Simonsen, P. Gausdal, K.: Miljø og turisme - et udviklingsprojekt. Forskningsministeriets Ram-

meprogram. 1995. 
130  WWF: Beyond the Green Horizon. 1992. 
131  Reisebüro Bulletin. 1995. 
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8.3.  Cykelturisters miljøbelastning 
Indledningsvist er det på sin plads at undersøge, hvordan og på hvilke områder turismen indvirker på miljøet, 
herunder natur, lokalbefolkning og ressourcer. Opaschowski opstiller syv typer af belastninger, som har sam-
menhæng med fritiden og turismen:132 
 
1. Landskabsforurening 
2. Vandforurening 
3. Luftforurening 
4. Truslen mod planter 
5. Truslen mod (vilde) dyr 
6. Landskabsødelæggelse 
7. Landskabsødelæggelse ved udparcellering. 
 
En mere dybtgående beskrivelse er udarbejdet af OECD133 og af Hjalager134  
 
Eksempler på miljøbelastninger ved turisme og friluftsliv 
Facet Konsekvenser 
Flora og fauna -   Forstyrrelser af dyrenes levesteder og fødemuligheder 

 -   Jagt og fiskeri på sjældne dyrearter 

 -   Indsamling af planter, fugleæg, fossiler, sten 

 -   Nedtrampning af vegetation, øgning af udsathed for erosion 

 -   Ændring i vegetation og landskabsdannelser som følge af byggeri 

Spildevand og vandmiljø -   Belastning af havmiljøet ved øgede mængder spildevand 

 -   Forurening på havet i forbindelse med (ulovlige) udtømninger fra lystbåde,  krydstogtsskibe, færger m.v. 

 -   Miljøgifte fra lystbådes bundmalinger 

 -   Forurening med næringssalte fra hav- og dambrug med fiskeopdræt til brug for lystfiskeri 

 -   Nedsivning til grundvandet fra septictanke, som findes i mange sommerhusområder  

Vandforsyning -   Udtømning af grundvandsressourcer og sænkning af grundvandsstand som følge af øget ferskvandsforbrug 

Luft -   Luftforurening i forbindelse med transport af personer og varer 

 -   Forurening i forbindelse med produktion af elektricitet og rumopvarmning 

 -   Nedbrydning af kulturhistoriske værdifulde bygningsværker pga. luftforurening 

Affald  -   Øgede affaldsmængder til dagrenovation, øget brug af engangsemballager 

 -   Henkastning af affald i naturen 

 -   Ringere muligheder for effektive genbrugssystemer pga. sæsonsvingninger 

Støj -   Støj fra trafik (lufthavne, veje, færger) 

 -   Støj fra sportsaktiviteter og andre rekreative udfoldelser 

 -   Støj fra turisterne selv og den underholdning der er stillet til deres rådighed bl.a. isboder, caféer, konkurrencer på 

strande, diskoteker  m.v. 

Visuel forurening -   Dominerende infrastrukturanlæg, f.eks. lufthavne, havne, veje 

 -   Æstetisk utilpassede byggerier og skiltning samt overbebyggede områder 

 -   Misrøgt og mangel på vedligeholdelse 

 -   Slid på naturen 

Andet  -   Trafkpropper og parkeringsproblemer 

 -   Bymiljøer forandres, sæsonsvingninger forstærker denne tendens 

 -   Traditionelle næringsveje trues 

 -   For mange turister i forhold til lokalbefolkningen, der må ændre livs- og aktivitetsmønster  

 

                                                        
132  Opaschowski, H.W.: Ökologie von Freizeit und Tourismus. Leske + Budrich Opladen. 1991. 
133  Modellen er baseret på OECDs model, der er gengivet med visse tilføjelser i Buhalis, D., Fletcher, J.: 

Environmental Impacts on Tourist Destinations: an Economic Analysis i (Eds.) Coccossis, H., Nijkamp, 
P.: Sustainable Tourism Development. Avebury. 1995. 

134  Her med enkelte tilføjelser til Hjalager, A., der har bearbejdet Hunter/Green (1995) til en dansk version, 
Hjalager, A.: Miljøinitiativer i turisme og fritid. Bornholms Forskningscenter og Friluftsrådet. 1996. 
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8.4.  Cykelturisters miljøbelastning 
I det følgende ses der nærmere på cykelturisternes belastning af miljøet, og på den forurening der påføres Fyn og 
Bornholm som følge af cykelturisternes tilstrømning. Gennemgangen vil fokusere på transportmidlers luftforu-
rening og energiforbrug. Derefter gennemgåes de foretrukne overnatningformers vand- og energiforbrug, af-
faldsmængder og -håndtering samt spildevandsudledning. Afslutningsvist kigges der på cykelturismens konse-
kvenser for flora og fauna. 

8.4.1.  Transportmiddel 
Transport er en central del af det at rejse. Samtidig er det en kritisk del af miljøproblematikken omkring turis-
men, fordi transporten især er det, der adskiller ferie fra dagligdag, og fordi de mest benyttede ferietransport-
former er de mest forurenende. Eksempelvis medfører en rejse på 500 km. for en person følgende belastning:135 
 
Transportmidlers miljøbelastning 
 Fly Bil Jernbane Bus 

Kuldioxid        i kilo 130 88 19 14 

Kvælstofoxid   i gram 490 220 57 340 

Svovldioxid      i gram 62 17 17 14 

 
Valget af transportmiddel er altså ikke ligegyldigt, hverken på destinationen eller for de områder som turisterne 
transporterer sig igennem for at nå destinationen. De forskellige transportmidlers energiforbrug kan opstilles i 
et skema, der anskueliggør graden af miljøbelastning. Skemaet viser en rangordning af transportmidlerne, hvor 
1 er mest miljøvenligt/mindst miljøfjendtligt. Energiforbruget er målt pr. person i megajoule ved transport af 
forskellige rejsegruppestørrelser med forskellige transportmidler:136 
 
Transportmidlers miljøvenlighed målt pr. person 

Alene rejsende Rejsegruppe på 2 personer Rejsegruppe på 3 personer Rejsegruppe på 4 personer 

1. Tog 1. Tog 1. Tog 1. Tog 

2. Bus 2. Bus 2. Bus 2. Bus 

3. Fly (uden mellemlanding) 3. Fly (uden mellemlanding) 3. Bil 3. Bil 

4. Bil 4. Bil 4. Fly (uden mellemlanding) 4. Fly (uden mellemlanding) 

 
Cyklisme alene er mest miljøvenligt. Hvis cyklen skal transporteres med andet transportmiddel, er tog og bus at 
foretrække. Fly og privatbil er under alle omstændigheder mest belastende. 

8.4.2.  Transportmiddel til og fra Fyn og Bornholm 
I undersøgelsen vil valget af transportmiddel ikke kun omfatte transportmidlet på destinationen, hvilket natur-
ligvis er vigtigt, men også hvordan cykelturisterne transporterer sig til og fra destinationen. Dette sker for at se, 
om cykelturisten kun er miljøvenlig under ferieopholdet, eller om det at cykle kan sættes ind i en større sam-
menhæng om miljøbevidsthed ved bevidst at til- og fravælge bestemte transportformer til og fra destinationen 
m.v.  
 
Hovedparten af de bornholmske cykelturister begynder deres cykelferie på Bornholm, enkelte på Sjælland og i 
København samt et par stykker i Tyskland. Cykelturisterne begynder og slutter samme sted på Bornholm. 
 
På Fyn starter halvdelen af cykelturisterne ferien på destinationen, mens 1/5 begynder i Jylland, enkelte på Sjæl-
land og i København - hvoraf flere blot kører tværs over Fyn til Jylland - samt enkelte der er cyklet fra Tyskland. 

                                                        
135  G + J Märkte + Tendensen: Tourismus mit Einsicht, Grüner + Jahr Marktanalyse. 1995. Og Somerville, 

H.: Airlines, Tourism and the Environment i (Ed.) Seaton, A.V.: Tourism. The State of the Art. John Wi-
ley & Sons. Chicester. 1994. 

136  Hopfenbeck, W., Zimmer, P.: Umweltorientiertes Tourismusmanagement. Strategien, Checklisten, Fall-
studien. Verlag Moderne Industrie. 1993. 
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Mere eksotisk er et par amerikanere, der på cykel startede i Lissabon og forventer at slutte i Budapest med en 
sviptur over Fyn og Danmark. En cykelferie på 8 måneder. Cykelturisterne på Fyn slutter ligeledes ferien stort 
set, hvor de begyndte den. Dog er der lidt flere, der slutter på Fyn, end der startede på Fyn. 
 

Cykelturisternes primære transportmiddel til og fra destinationen målt i % 
 Cykel Bil Bil med 

camping- 

vogn 

Auto- 

camper 

Færge Tog Bus Fly Total 

Bornholm 22 35 1 4 16 19 - 1 98 

Fyn 28 26 5 2 6 30 1 2 100 

I alt 25 31 3 3 11 24 - 2 99 

(Bemærk, ved tog mangler stedsangivelse ved nogle respondenter, derfor en mindre afvigelse). 
 
Skemaet viser, at cykelturisternes primære valg af transportmiddel varierer lidt på de to øer. Der er flere der 
kører i bil og tager med færge blandt de bornholmske cykelturister end på Fyn, hvor der til gengæld er flere, der 
tager toget og cykler direkte. Målt på den måde er der lidt flere miljøvenlige turister, der vælger Fyn end Born-
holm, idet cykler og kollektive transportmidler (minus fly) vides at være mere miljøvenlige end privatbilisme. 
Det skyldes bl.a. destinationens geografi og befolkningsopland. 
 
I nedenstående gennemgang vil der ses bort fra øvrige Europa og øvrige verden pga. det begrænsede talmateriale. 
Færge er også fjernet som transportmiddel, da det ikke fortæller noget om, hvilket transportmiddel der er brugt 
til færgen. 
 
Cykelturisters valg af transportmiddel fordelt på nationaliteter, % 

 Cykel Bil Bil med 

camping- 

vogn 

Auto- 

camper 

Tog Bus Fly Total 

Dansk 44 18 1 1 35 - - 99 

Tysk 9 46 3 8 30 - 2 98 

Svensk 17 79 - - 3 - - 99 

Norsk - 58 - 14 14 - 14 100 

Hollandsk 12 47 29 6 6 - - 100 

Øvr. Europa 11 33 22 - 33 - - 99 

Øvr. verden 33 - - - 17 17 33 100 

 
Skemaet viser, at danske cykelturister foretrækker at cykle eller at tage toget til og fra destinationen, mens 16% 
tager bilen. Bilen er det foretrukne transportmiddel for alle udlændinge uanset nationalitet, hvorimod der fore-
kommer mere variation ved valget af øvrige transportmidler. Blandt andet tager over 25% af tyskerne toget, 
mens det kun er 2,5% af svenskerne og 5,9% af hollænderne. Til gengæld tager næsten en tredjedel af hollænder-
ne bil med campingvogn, en transportform som praktisk talt ingen af de øvrige nationaliteter benytter. 
 
I en miljøanalyse må danskerne betragtes som de mest miljøvenlige. Svenskerne og hollænderne med deres præ-
ference for biler og biler med campingvogn er de mindst miljøvenlige, især sidstnævnte, da de tillige kører for-
holdsvis langt med bil og campingvogn. 

8.4.3.  Transport under opholdet 
Under opholdet benytter 47% andre transportmidler end cyklen, dvs. at godt halvdelen af cykelturisterne kun 
bruger cyklen på Fyn og Bornholm. På Bornholm er der 55% af cykelturisterne, der kun benytter cyklen, og på 
Fyn er det 50%. 
 
Fordelingen af andre benyttede transportmidler på destinationen ud af det samlede antal cykelturister fremgår af 
følgende: 
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Brug af øvrige transportmidler end cykel under opholdet, %137  
 Bil Bil med 

camping- 

vogn 

Auto- 

camper 

Færge Tog Bus Fly Total 

Bornholm 31 6 1 2 1 40 1 83  

Fyn 9 1 27 37 11 6 - 90 

Gennemsnit Fyn og 

Bornholm 

20 4 14 20 6 23 1 87 

 
Skemaet viser, at 31% af cykelturisterne på Bornholm, der benytter andre transportmidler under opholdet end 
cykel, har benyttet deres bil under opholdet. Samtidig ses, at 40% har benyttet bustransport under opholdet, 
mens mængden af autocampere og bil med campingvogn er begrænset. 
 
De mest miljøbelastende på Fyn er cykelturister i autocampere, modsat Bornholm hvor der kun ses få autocam-
pere. Derimod er cykelturister med bil på Fyn ikke tilbøjelige til at bruge den under opholdet, hvilket også står i 
modsætning til Bornholm, hvor bilen benyttes af en tredjedel. Kun en meget begrænset del af cykelturisterne 
benytter bil med campingvogn som transportmiddel under opholdet på Fyn. Godt en tiendedel benytter tog. 
Bustransport er ikke udbredt blandt fynske cykelturister.Valget af andre transportmidler end cyklen varierer 
meget på de to øer. Faktisk så meget, at gennemsnitsbetragtninger slører billedet uhensigtsmæssigt. Således er 
bornholmske cykelturister meget miljøvenlige, set ud fra deres brug af bustransport, mens den omfattende bi-
lisme ikke er miljøvenlig. Omvendt er fynske cykelturister miljøvenlige, når der ses på den begrænsede bilisme 
og ved brugen af tog. Til gengæld er det omfattende brug af autocampere med til øge forureningen på Fyn. Det 
er også interessant at se, om visse nationaliteter benytter andre transportmidler end cyklen i højere grad end 
andre nationaliteter under opholdet: 
 
Cykelturisters brug af andre transportmidler end cykel under opholdet, fordelt på natio-
nalitet, %138  

 Bil Bil med 

camping- 

vogn 

Auto- 

camper 

Færge Tog Bus Fly Total 

Dansk 22 - 1 30 12 30 - 95 

Tysk 5 10 40 8 3 8 2 75 

Svensk 44 - - 20 - 31 - 94 

Hollandsk 29 - 14 29 - - - 72 

 
Tallene viser, at de cykelturister der miljøbelaster mest ved brug af andre transportmidler end cyklen er sven-
skere, danskere og hollændere i bil. Tyskere og hollændere i autocampere er også med til at øge forureningen, i 
forhold til antallet af autocampister endda i væsentligt omfang. Derimod benytter tyskere i bil - som der i abso-
lutte tal er mange af - kun bilen i begrænset omfang, når de befinder sig på destinationen. Interessant er også, at 
der er forholdsvis mange danskere og svenskere, der benytter busser på destinationerne, hvorved de både bidra-
ger til mindre miljøbelastning og til opretholdelse af de kollektive transportmidler. Tog benyttes kun af danske-
re og tyskere. 
 
Den forholdsvis store andel af danskere og hollændere, der benytter færger under opholdet, skal især tilskrives 
cykelturister på Fyn, der tager færgerne over til øerne i det sydfynske ø-hav.  
 

                                                        
137  Bemærk, at totalen ikke når 100% pga. enkelte manglende besvarelser, og fordi nogle havde anført cykel 

som andet transportmiddel. Dette tolkes derhen, at 13% af de bornholmske turister og 9,5% af de fynske 
cykelturister primært anvender andre transportmidler, hvor cyklen ses som et supplement. 

138  Bemærk, at totalen ikke når 100% pga. enkelte manglende besvarelser og fordi nogle havde anført cykel 
som andet transportmiddel. Dette tolkes som, at cyklen hos 13% af de bornholmske turister og 9,5% hos 
de fynske cykelturister primært anvender andre transportmidler, hvor cyklen ses som et supplement.  

 Bemærk, at en del kategorier udgår pga. begrænset talmateriale. 
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8.4.4.  Beregning af cykelturisters energiforbrug: transport 
Det lader sig ikke gøre at beregne nøjagtigt, hvor meget energi (fossilt brændstof) en cykelturist bruger til trans-
port. Dertil er brugen af forskellige transportmidler, forskellige rejseafstande m.v. for uensartet. Det kan dog 
lade sig gøre at sammenholde en cykelturist med en almindelig turist på et mere overordnet forbrug. 
 
En undersøgelse har godtgjort, at energiforbruget pr. transportform andrager følgende værdier.139 Forudsætnin-
gen for beregningen er en rejse fra Frankfurt til Costa Brava, der sættes til 2.500 km. (landtransport) og 1.950 
km. (lufttransport): 
 
Energiforbrug pr. person fordelt på transportmiddel140 

Tog Rejsebus Bil med 

 4 personer 

Bil med 

3 personer 

Bil med 

2 personer 

Fly uden  

mellemlanding 

Bil med 

 1 person 

850 Megajoule 875 Megajoule 1.800 Megajoule 2.400 Megajoule 3.600 Megajoule 3.600 Megajoule 7.200 Megajoule 

 
Skemaet viser, at der er stor forskel på de enkelte transportformers energiforbrug, der ligeledes påvirkes kraftigt 
af antallet af personer i rejsegruppen. 
 
Tidligere i denne undersøgelse fremgik det, at cykelturister sammenlignet med gennemsnitsturisten i Danmark 
stort set holder det samme antal feriedage, har ca. samme rejsegruppestørrelse, kommer nogenlunde fra de 
samme lande m.v. På det område kan ikke konstateres væsentlige forskelle på energiforbruget. Men cykelturisten 
benytter ikke samme transportform, som den almindelige gennemsnitsturist. Kun omkring 35% af cykelturi-
sterne mod 80% af gennemsnitsturisterne141 kommer i privat bil (herunder autocamper og bil med camping-
vogn), hvilket naturligvis betyder, at cykelturisterne benytter andre transportformer til og fra destinationen og 
ikke mindst på destinationen.  
 
Et enkelt regnestykke viser, at cykelturisterne har et lavere energiforbrug. Det andrager minimum 30% mindre 
end den gennemsnitlige turist bruger på transporten til og fra destinationen. Dette ses ud fra: 
 
-  at 25% af alle cykelturister transporterer sig til og fra destinationen på cykel, dvs. intet energiforbrug, hvor 

gennemsnitsturisten transporterer sig med brændstofforbrugende køretøjer  
-  at 24% af cykelturisterne tager toget.  
 
Da ca. 20% af gennemsnitsturisterne (de der ikke kører i bil) fordeler sig på fly, tog, busser samt færger, er det 
rimeligt at antage, at de pro persona forbruger væsentligt mere energi end de togrejsende cykelturister pga. mere 
energiforbrugende transportformer (især fly). 
 
Fortsættes regnestykket mht. energiforbrug på destinationen, har cykelturisten et forbrug der må anslås at være op 
imod 50% mindre end gennemsnitsturistens, idet godt 50% af cykelturisterne kun benytter cyklen på destinatio-
nen, mens gennemsnitsturisten benytter andre transportformer. At cykelturisten selvsagt er mere miljøvenlig 
end gennemsnitsturisten burde således være indlysende.  

8.4.5.  Cykelturismen og udledning af skadelige stoffer 
Det er ikke kun målt på energiforbruget, at cykelturisten er mere miljøvenlig. Valget af mere miljøvenlige trans-
portformer betyder også, at udledningen af skadelige stoffer som kuldioxid, svovldioxid m.v., er betydeligt min-
dre end ved gennemsnitsturisten. På basis af det foreliggende materiale kan der dog ikke sættes tal på. 
 

                                                        
139  Hopfenbeck, W., Zimmer, P.: Umweltorientiertes Tourismusmanagement. Strategien, Checklisten, Fall-

studien. Verlag Moderne Industrie. 1993. 
140  Hopfenbeck, W., Zimmer, P.: Umweltorientiertes Tourismusmanagement. Strategien, Checklisten, Fall-

studien. Verlag Moderne Industrie. 1993. 
141  Danmarks Turistråd m.fl.: Fælles fodslaw. 1992. 



 

 83 

8.4.6.  Afrunding 
For at minimere transportens miljøproblemer og øge den bæredygtige turisme anbefaler forskere, at der sættes 
ind på 4 områder:142 
 
1. Management of the flow of cars and car parking, making both as unobtrusive as possible. 
2. Reduction of the proportion of visitors arriving by car, in favour of more environmentally friendly modes of 

transport. 
3. Support of local, rural transport services through a use of income generated by tourism. 
4. Provision of alternative means of transport to visitors and making travelling to and within the tourist area 

more enjoyable and interesting. 
 
Disse anbefalinger kan givet overføres til Fyn og Bornholm, sammen med praktiske erfaringer fra bl.a. Austra-
lien.143 Det er dog ikke hensigten her direkte at komme med anbefalinger, blot at påpege, at cykelturismen 
ligger i forlængelse af disse strategiske forslag. Ligeså bør det bemærkes, at den offentlige bus- og togdrift både til 
og fra Fyn og Bornholm og på øerne må anses som veludbyggede. Om de er tilpas markedsført og synliggjort 
overfor cykelturisterne, bl.a. i pakkeform, hvor den offentlige transports muligheder til og fra destinationen og 
på destinationen samles og gøres håndterbare for turisterne, er en anden ting. Det er dog et spørgsmål, om 
cykelturister i bred forstand kan omvendes til at benytte offentlige transportmidler til og fra destinationen, bl.a. 
pga. manglende tilgængelighed i det offentlige transportsystem og fordi cykelturisternes bevægelsesfrihed 
nedsættes, hvis bilen ikke medbringes.  
 
Brugen af andre transportmidler under opholdet kan givet nedsættes ved brug af bestemte styringsmekanismer, 
f.eks. kan tilbud om langtidsparkering af biler under opsyn og til rimelige priser i Sverige, København og Tysk-
land (Mukran) måske betyde, at færre tager bilen med til Bornholm. Indførelse af sådanne tiltag kræver dog syn-
liggørelse af de fordele, der skal overbevise bilisten om det hensigtsmæssige i ikke at tage bilen med. Men også 
her er det i høj grad tvivlsomt, om ikke turisterne fravælger Fyn og Bornholm, i fald der indføres en slags forbud 
mod eller restriktioner i turistbilismen på øerne. Erfaringerne omkring trafikmanagement, park and ride, udvik-
lingen af nye vej-hierarkier m.v. fra Holland og Englands (bl.a. Lake District, Corfe Castle and village) natur-
parker og rekreative områder kan givet inddrages i processen.144 

8.4.7.  Overnatning 
Cykelturisten er også med til at belaste natur og miljø i forbindelse med overnatningsform. Ved at se på de for-
skellige overnatningsformers belastningsgrad og sammenholde med cykelturistens foretrukne overnatningsfor-
mer, samt sammenligne med den generelle turist i Danmarks valg af overnatningsformer, kan ses, om cykeltu-
risten vælger miljøvenlige eller mindre miljøvenlige overnatningsformer. 
 
Tidligere fremgik det, at cykelturisten benytter følgende overnatningsformer: 
 
Cykelturisters valg af overnatningsformer 

Camping Vandrer- 

hjem 

Lejet feriehus Eget feriehus Hotel/kro Feriecenter Lystbåd Primitiv telt-

plads 

Total 

54 % 17 % 8 % 1 % 9 % 1 % 1 %  8 % 99 % 

 
I det følgende vil campingpladser, feriehuse og hoteller/kroers miljøbelastning blive gennemgået. Der ses bort 
fra lystbåde, da de huser en begrænset del af cykelturisterne, og fra feriecentre, da der ikke er identificeret refe-

                                                        
142  (Ed.) Williams, A.M.: Tourism, Leisure, Nature Protection and Agri Tourism: Principles, Partnerships 

and Practice Sourcebook. Tourism Research Group, University of Exeter. 1996. 
143  Commonwealth Department of Tourism: Best Practise Ecotourism. A Guide to Energy and Waste Mini-

misation. 1995. 
144  Speelmann, K.: Umweltorientiertes Management für Regionen mit Beispielen aus den Niederlanden i 

(Ed.) Steinecke, A.: Umweltorientiertes Management in Tourismus. ETI 1994. Og (Ed.) Williams, 
A.M.: Tourism, Leisure, Nature Protection and Agri Tourism: Principles, Partnerships and Practice 
Sourcebook. Tourism Research Group, University of Exeter. 1996. 
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renceundersøgelser herfor. Vandrerhjem vil blive behandlet under hoteller/kroer og primitive teltpladser under 
camping. 

8.4.7.1.  Camping 
Camping og primitive teltpladser tegner sig for to tredjedele af alle cykelturisternes overnatninger. De to over-
natningstyper ligner hinanden mht. det grundliggende i produktet. Forskellen ligger i graden af luksus, dvs. de 
serviceydelser, faciliteter m.v., som kan tilbydes ekstra på campingpladserne. 
 
Der er p.t. ikke gennemført audits eller andre grønne koncepter for campingpladser i Danmark. Det betyder 
ikke, at der ikke indføres forskellige grønne tiltag, f.eks. sparedyser på vandhaner og brug af solenergi, på enkel-
te campingpladser. Men det er den enkelte campingindehaver eller -forpagter, der får tingene gennemført. Ge-
nerelt er campingpladserne i Danmark og dermed på Fyn og Bornholm ikke særligt miljøbevidste. Det er delvist 
affødt af, at der p.t. ikke ligger en grøn politik eller strategi på organisationsniveau (Dansk Camping Union og 
DK-Camp). 
 
Campingpladser påvirker natur og miljø igennem:145 
 
1. Vandforbrug (til madlavning, toilet- og badefaciliteter, pool, rengøring m.v.)  
2. Energiforbrug (opvarmning af fællesrum, strøm til campingvogne, opvarmning af pool m.v.) 
3. Affald (sortering af affald, opbevaring af affald m.v.) og spildevand, herunder aftømning af autocampere 
4. Trafik og støj (trafik til og fra pladsen, støj fra campisterne og radioer m.v.) 
5. Landskabspåvirkning (visuelt, ved anlæggelse m.v.) - generel for alle overnatningstyper. 
 
Ad. 1 Vandforbrug 
Ved at øge tilstrømningen af turister øges behovet for drikkevand. Frisk drikkevand er en ressource, der skal 
spares på. I områder med en begrænset vandforsyning, bl.a. Bornholm i tørre somre, er en øget mængde turister 
derfor en ekstra belastning, der skal tages højde for. Eksempelvis bruger en tysker (også når der camperes) i 
gennemsnit følgende drikkevandsmængder i døgnet:146 
 
Vandforbrug pr. døgn pr. person 
Bad/personlig hygiejne 55 liter Øvrig rengøring 7 liter 

WC-udskyldning 48 liter Drikke/madlavning 3 liter 

Vask/opvask 19 liter Havevanding 3 liter 

Skylning af service 10 liter I alt 145 liter 

 
Mht. vandforbrug må det formodes, at der ikke er forskel på cykelturister og almindelige turister i behovet for 
vand. Umiddelbart er det svært at eftervise, at noget i cykelturisters adfærd og mønster adskiller sig fra andre 
turister (campister). Det antages, at almindelige husholdninger har et forbrug på 170 - 180 liter per døgn per 
person. 
 
Ad. 2 Energiforbrug 
Også energiforbruget øges i takt med en øget tilstrømning af turister. Det har ikke været muligt at finde det gen-
nemsnitlige energiforbrug per campist. Cykelturisterne må antages at benytte samme mængde energi som andre 
campister, idet der foretages de samme energiforbrugende handlinger (madlavning, opvarme vand m.v.). Det er 
dog ikke umuligt, at netop det lave antal autocampere og campingvogne blandt cykelturister gør, at elforbruget 
reduceres en smule i forhold til gennemsnitscampisten. Autocampere og campingvogne samt villatelte tilslutter 
ofte el til brug for fjernsyn, ovne, mikroovne m.v.   
 
 
 
                                                        
145  Deutscher Fremdenverkehrsverband e.v.: Umweltschutz auf Campingplätzen: Ein praktischer Leitfaden 

für Campingplatz-Unternehmer. Marts 1996. 
146  Deutscher Fremdenverkehrsverband e.v.: Umweltschutz auf Campingplätzen: Ein praktischer Leitfaden 

für Campingplatz-Unternehmer. Marts 1996. 
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Ad. 3 Affald 
Hver campist smider gennemsnitligt 1,5 kg. affald ud hver dag.147 Campingpladser kan dog reducere mængden 
af affald væsentligt. Igennem øget genanvendelse, indførelse af pantsystemer og undgåelse af emballager kan 
mængden af forefaldende affald reduceres med helt op til 90%, da 70% af affaldet stammer fra emballager (då-
ser, ølflasker m.v.). Da en gennemsnitscampingplads i Tyskland med 400 pladser afføder følgende affaldsmæng-
der, er der meget at spare:148 
 
Årlig affaldsstatus for en campingplads med 400 pladser 

Papir Metal Glas Øvrige emballager Restaffald 

80 m3 360 m3 480 m3 180 m3 900 m3 

 
Hovedparten af cykelturisterne kan af gode grunde ikke medbringe væsentlige mængder bagage, ej heller mad-
varer m.v. Det ligger dog fast, at flere cykelturister end campister generelt er utilfredse med bl.a. affaldssorte-
ringen på Fyn og Bornholm (se senere i dette kapitel). Hvilket kunne tyde på en højere grad af bevidsthed om 
miljøaspektet end blandt campister. Om det betyder, at cykelturisten smider mindre affaldsmængder ud end 
andre campister, er dog uvist. Nærmere undersøgelser af cykelturisters og andre turisters spise- og drikkevaner 
kan afklare meget, da netop fastfood og dåsemad, ølflasker- og dåser samt andre emballager, der især bruges til 
madvarer, giver meget affald. Det kan således ikke afgøres her, om cykelturisten målt på denne måde, er mere 
miljøvenlig end andre campister.  
 
Ad. 4 Trafik og støj 
Støj kommer primært fra biler og turisterne selv, herunder deres radioer m.v. Da en væsentlig part af cykelturi-
sterne ikke kan medbringe ret meget bagage, må det formodes, at mængden af radioer er begrænset. Nok endda 
mindre end hos andre campister. Mht. støj fra køretøjer er cykelturister selvsagt mindre støjende end andre cam-
pister, der benytter deres bil som transportmiddel. Målt på støjniveau må cykelturister derfor anses som mere 
miljøvenlige end turister generelt. 
 
Primitive teltpladser 
Primitive teltpladser er ikke behandlet særskilt i de fundne undersøgelser og vil derfor blive betragtet som en 
mere miljøvenlig overnatningsform end campingpladser generelt (og andre overnatningsformer), fordi de ikke 
bruger samme mængder vand, energi samt belastninger ved anlæggelse. Til gengæld er det uvist, hvordan primi-
tive teltpladser belaster mht. affald (sortering, håndtering) spildevand (renset/ikke renset), kloakeringsforhold, 
sanitære forhold m.v. 
 
Primitive teltpladser tegner sig for 8% af alle cykelturistovernatninger. Uden at der ligger en officiel statistik på 
antallet af overnatninger på primitive teltpladser, så er det ikke urealistisk at forestille sig, at cykelturister i 
højere grad end gennemsnitsturisten benytter primitive teltpladser, som samlet set har en begrænset kapacitet. 
Ved at benytte primitive teltpladser vil cykelturisten altså bidrage til et bedre miljø, end hvis der blev benyttet en 
anden overnatningsform. 
 
Afrunding 
Samlet set er cykelturisten en “lidt mere miljøvenlig” turist end den generelle campist. Det er tillagt betydning, 
at omfanget af udstyr for campingturister er mindre end for generelle campister. 

8.4.7.2.  Hoteller/kroer 
Hoteller og kroer udgør sammen med vandrerhjem 26% af cykelturisternes overnatninger, hvoraf vandrer-
hjemmene tegner sig for de 17% (af de 26%) og således er den næstmest brugte overnatningsform efter cam-
ping. Ligesom campingpladserne er hoteller og kroer med til at forbruge ressourcer og forurene bl.a. med spil-
devand. Det skal pointeres, at når der her tales om hoteller, så er det primært mindre og mellemstore hoteller, da 
det primært er disse, cykelturisterne checker ind på. Større hoteller i bybebyggelser virker naturligt ikke så at-

                                                        
147  Deutscher Fremdenverkehrsverband e.v.: Umweltschutz auf Campingplätzen: Ein praktischer Leitfaden 

für Campingplatz-Unternehmer. Marts 1996. 
148  Deutscher Fremdenverkehrsverband e.v.: Umweltschutz auf Campingplätzen: Ein praktischer Leitfaden 

für Campingplatz-Unternehmer. Marts 1996. 
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traktive på cykelturister, der overvejende bevæger sig i landdistrikterne. Endelig forekommer der kun enkelte 
større hoteller på Fyn og Bornholm.  
 
Modsat campingpladserne er en række hotelkæder bl.a. Scandic, Sheraton, Radisson SAS, Scanticon m.fl. og en 
række enkelthoteller, også mindre hoteller, i fuld gang med at indføre miljø-audits og grønne koncepter. Sidst-
nævnte gøres især i regi af Grøn Nøgle. Et selskab der med støtte fra bl.a.  
 
Erhvervsministeriet har udviklet et koncept til miljøforbedringer på hoteller. Der forekommer 7 Grøn Nøgle-
hoteller på Bornholm og nogenlunde tilsvarende på Fyn, hvor der tillige er en række undervejs (er p.t. igang med 
miljøgennemgang). Miljøforbedringer på hoteller gøres ikke kun for at behage (visse af) kunderne, men også 
fordi miljørigtig drift (miljø-management) sparer penge.    
 
Hoteller og kroer (fremover hoteller) belaster på samme områder som campingpladserne:149 
 
1. Vandforbrug: Hoteller benytter store mængder vand til bl.a. vask, opvask, rengøring, swimmingpools, hygi-

ejne/bad, madlavning osv.  
2. Energiforbrug: Hoteller benytter energi til belysning, opvarmning, audiovisuelt udstyr, elektriske appara-

ter, ovne og komfurer, fjernsyn osv. 
3. Affald og spildevand: Affald fra hotellerne kommer primært fra køkkenet, men også kontorer, gæsterne (især 

i forbindelse  med møder o.lign.) m.v. 
4. Trafik og støj: Hotellers belastning er begrænset til transport til og fra hotellet (gæster og personale). 
5. Landskabspåvirkning: De fleste hoteller ligger i bymæssig bebyggelse og skæmmer derved ikke landskabet, 

mens hoteller i fritliggende landskaber sjældent pynter. 
 
Der er forskel på hotellernes og campingpladsernes ressourceforbrug, og den belastning der påføres miljøet. 
Hotellerne er væsentligt mere ressourceforbrugende, belaster mere pga. større mængder affald samt er mere 
synlige i landskaberne end campingpladserne, selvom ovennævnte grønne koncepter vil reducere energi- og 
vandforbrug, affaldsmængder og -typer.  
 
Hotellers miljøbelastninger er et særdeles velbeskrevet tema internationalt, der giver sig udslag i til tider meget 
omfattende checklister for miljøforbedringer. Det er ikke lykkedes at identificere undersøgelser, der opgør hotel-
lers belastning per gæst per belastningsområde (1- 5). Derfor er det desværre ikke muligt at sætte tal på belastnin-
gen, sådan at hotellernes belastning er direkte sammenlignelig med campingpladser, feriehuse etc.   
 
Ad. 1 Vandforbrug 
Hotellers forbrug af vand er fordelt på flere afdelinger i hotellet: køkkenet, værelser, rengøring og kontorer/andre 
lokaler. 
 
Mulighederne for besparelser ligger primært i sparedyser på vandhaner/brusere, mindre vandforbrug ved ud-
skylning af toiletter, rengøring samt ved at undgå løbende og dryppende vandhaner.150 
 
Ved at oplære/uddanne personalet til bevidst at spare på vandet er der nået store besparelser på mange hoteller.151 
 

                                                        
149  Vor Fælles Fremtid, De Danske Husmoderforeninger: Grønne restauranter og hoteller - resultater fra et 

pilotprojekt. 1992. Og Hopfenbeck, W. Zimmer, P.: Umweltorientiertes Tourismusmanagement. Strate-
gien, Checklisten, Fallstudien. Verlag Moderne Industrie. 1993. 

150  Checkley, A.: Accomodating the Environment. The Greening of Canada’s Largest Hotel Company i 
(Eds.) Pillmann, W. Predl, S.: Envirotour Vienna 1992. Strategies for Reducing the Environmental Im-
pact of Tourism. Wien. 1992. 

151  Hopfenbeck, W., Zimmer, P.: Umweltorientiertes Tourismusmanagement. Strategien, Checklisten, Fall-
studien. Verlag Moderne Industrie. 1993. 
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Ad. 2 Energiforbrug 
Hotellers brug af energi er stort, især i forbindelse med køkkenet (ovne, komfurer og elektriske hjælpemidler) og 
ved belysning (reception, hall, restaurant, gange, værelser og mødelokaler m.v.).  
 
Eksempler på områder, hvor der kan spares mange penge er: Udskiftning af almindelige pærer til lavenergipæ-
rer; Indførelse af standardtemperatur - køligere i ikke benyttede rum; Tænde for ovn og kogeplader, når de skal 
bruges, ikke før; Automatiske lys-tænd/sluk-mekanismer på gange etc. 
 
Projektet “Bornholm - Grøn Ø - Grøn overnatning” viser, at hotellerne på Bornholm gennemsnitligt havde et 
elforbrug på 96.000 kWt i 1992, der dog dækker over forbrug fra 16.000 kWt til 257.580 kWt.152 
 
Især mht. energiforbrug er hotellerne miljøbelastende i væsentligt højere grad end andre overnatningsformer, 
selvom forbruget pr. gæst ikke kendes. 
 
Ad. 3 Affald og spildevand 
Hoteller skiller sig af med store mængder affald hver dag. Affaldet kommer fra køkkenet (emballager og orga-
nisk affald), kontorer (papir, aviser), mødelokaler (papirer og emballager) samt fra værelserne (emballager, 
papir, plastik). Selvom køkkener køber varer hjem i større partier, dvs. mindre emballage end i den hjemlige 
husholdning, så smides mængder af papkasser, plastik, dåser, glas m.v. ud. Hertil kommer store mængder af 
levninger fra restauranten, rester i forbindelse med madlavningen, fedtstoffer fra friture etc. 
 
Der kan spares bl.a. ved at begrænse sæbeemballager og genbruge/sortere bl.a. papir, aviser, dåser, organisk 
affald, motorolie, plastik, flasker, bøjler, printerpatroner, ved at udskifte små smør- og marmeladeemballager og 
istedet benytte smør og marmelade i skåle og glas, osv. 
 
På et canadisk hotel med 70 værelser indsamlede rengøringspersonalet på et år 12.120 ølflasker, 36.564 øldåser, 
21.040 sodavandsdåser.153 Ret omfattende mængder affald, som kan sorteres og meget genbruges. På samme 
hotel blev der indsamlet papir fra kontorer og aviser, der sammenlagt svarer til 200 træer. Ved en styret sorte-
rings- og genbrugsindsats er det lykkedes at reducere outputtet af “solid waste” til en ottendel i 1992 i forhold 
til 1990 på et andet canadisk hotel i samme kæde. Kort sagt er hoteller klart mere belastende mht. affald og 
spildevand end andre overnatningstyper. Hvor meget belastningen er større pr. gæst er ikke kendt. 
 
Ad. 4 Trafik og støj 
Trafik og støjgener som følge af hotellet er begrænset til transport til og fra hotellet (gæster og personale). 
 
Mht. trafik og støj er hoteller givetvis mindre støjende end f.eks. campingpladser, da gæsterne så langt overve-
jende opholder sig indendøre (dvs. ingen støj fra gæster, radioer m.v.). 
 
Hoteller er med andre ord en mere miljøbelastende overnatningsform end campingpladserne mht. energifor-
brug, affald samt spildevand.  
 
Vandrerhjem 
Vandrerhjemmene kan betragtes som hotel/kro, da en række af de centrale ydelser og faciliteter er ens. Især 
kommer de nye vandrerhjem mere og mere til at ligne hoteller mht. service, faciliteter m.v. (graden af luksus 
forøges) og dermed vil også energiforbrug m.v. øges. Samtidig skal det understreges, at vandrerhjemmene her 
ses som mere miljøvenlige end hoteller og kroer generelt. Energiforbruget er mindre, bl.a. fordi mængden af 

                                                        
152  Egne beregninger på basis af Destination Bornholm/HORECON: Bornholm - grøn ø - grøn overnatning.  

1995. Og  HORECON: Afrapportering af forprojekt: Bornholm - en ø med miljøbevidst turisme. 1995. 
Desværre gør forskellige kommunale afregningsmetoder og manglende gennemsnitsopgørelser det ikke 
muligt at opgøre vandforbrug, affaldsmængder m.v. 

153  Checkley, A.: Accomodating the Environment: The Greening of Canada’s Largest Hotel Company i 
(Eds.) Pillmann, W., Predl, S.: Envirotour Vienna 1992. Strategies for Reducing the Environmental Im-
pact of Tourism. Wien. 1992. 
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rum pro persona, der skal oplyses, er mindre. Hertil kommer, at vandrerhjem generelt ikke forbruger den sam-
me mængde energi og vand i køkkenet som hotellerne og kroerne, fordi produktionsformen er anderledes.    
 
Afrunding 
Cykelturister der vælger at bo på hotel og vandrerhjem, har samtidig valgt en mindre miljøvenlig overnatnings-
form end cykelturisten, der vælger campingpladsen. Der foreligger dog ikke direkte sammenlignelige værdier 
for graden af miljøbelastning. 

8.4.7.3.  Feriehuse 
Den sidste kategori af overnatningsteder, der skal gennemgåes er feriehusene. Sammenlagt benytter 9% af cy-
kelturister enten eget feriehus (1%) eller lejet feriehus (8%). Feriehuse er forskellige og spænder fra almindelige 
sommerhuse til luksus-pool/spahuse, der alle selvsagt har varierende energiforbrug. Der er ikke udarbejdet 
nationale audits eller miljøkontrolsystemer til feriehuse, men der er sat flere lokale projekter igang, bl.a. på 
Vestsjælland og Møn.154 
 
Feriehuse belaster miljø og natur ved:155 
 
1. Energiforbrug 
2. Vandforbrug 
3. Spildevandsudledning  
4. Affald. 
 
Ad. 1 Energiforbrug 
Undersøgelser156 har vist, at jo kortere tid feriehuse er udlejet, desto højere er energiforbruget. Dernæst, at ferie-
huse ikke bruger så meget energi som almindelige huse, fordi de ikke bruges så meget, og fordi de ikke har de 
samme faciliteter samt fortrinsvist benyttes om sommeren. Luksusferiehuse med swimmingpools er dog betyde-
ligt mere ressourcekrævende end andre feriehuse. 
 
Forbruget af energi i feriehuse er stigende, hvor især luksussommerhusenes andel af energiforbruget er kraftigt 
stigende. I perioden 1992-94 steg antallet af feriehuse med 7,5%, mens energiforbruget steg med 104,4%.157 
 
Energiforbruget pr. person p.a.: 
- i et almindeligt hus, ex. el-opvarmning     1.143 - 1.714 kWt  
- i et almindeligt hus, m. el-opvarmning    4.286 - 5.714 kWt 
- i et feriehus, forbrug < 20.000 kWt (alm. feriehus)                    734 kWt 
- i et feriehus, forbrug > 20.000 kWt (lux.feriehus)                                4.078 kWt 
 
Fordi feriehuse ikke er bygget til brug om vinteren, har de et højt ressourceforbrug, og som følge deraf høje 
emissionstal for kudioxid, svovldioxid m.v. Dette vil naturligvis stige i takt med tendens til øget udlejning af 
feriehusene i vinterhalvåret. 
 
Det fremgår, at p.a. belaster feriehusene mindre end almindelige huse, men udregnes forbruget pr. person pr. 
dag, vil feriehusene belaste mere end almindelige huse. 
 
 
 

                                                        
154  Kilde: Danmarks Turistråd - Sebra A/S: Miljømærkning af udlejningssommerhuse (økosommerhuse på 

Møn). 1996. 
155  Rambøll, Hannemann & Højlund: Tourist project no. 9. Environmental Analysis of Summerhouses/Holi-

dayhouses. 1994. 
156 Rambøll, Hannemann & Højlund: Tourist project no. 9. Environmental Analysis of Summerhouses/Holi-

dayhouses. 1994. 
157 Rambøll, Hannemann & Højlund: Tourist project no. 9. Environmental Analysis of Summerhouses/Holi-

dayhouses. 1994 
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Ad. 2 Vandforbrug 
Feriehuse har omtrent samme vandforbrug som almindelige huse158, dog sådan at luksussommerhuse har et 
højere forbrug bl.a. pga. sauna, spa, swimmingpools samt flere mennesker under samme tag.  
 
Vandforbruget p.a. 
- for almindelige sommerhuse  115 - 178 m3 
- for luksussommerhuse 311 m3 
- almindelige huse 220 - 280 m3 
 
Forbruget af vand pro persona per dag ses således at være højere i feriehusene end i almindelige huse. 
 
Ad. 3 Spildevandsudledning 
De fleste feriehuse har en septiktank med et dræningssystem.159 Problemstillinger omkring septiktankene er, om 
de bliver tømt ofte nok, eller de bliver overbelastet pga. for mange personer pr. feriehus. Hvor der er kloakering 
kan luksusferiehuse pga. stærkt stigende belastning resultere i blokering af drænlinierne, da antallet af personer 
pr. hus pr. dag generelt er højere i end i “almindelige” feriehuse. 
 
Hvis feriehusene skal til at benyttes mere intensivt hele året, er en tilkobling til større offentlige eller private 
kloaksystemer givet nødvendig. Kun derved sikres den nødvendige behandling. 
 
Ad. 4 Affald 
Turister i feriehuse producerer væsentligt mere affald end folk i almindelige huse og dobbelt så meget affald som 
folk i landdistrikter160. Især luksusferiehuse står for en stærkt øget affaldsmængde. 
 
Forskellen på affaldsmængden i almindelige huse og feriehuse udgør 29% (120 kg.), som feriehusene producerer 
mere. Feriehusenes affaldsforbrug er stigende og vil stige yderligere, når feriehusene  bruges ud over 
sommerhalvåret.   
 
Afrunding 
Feriehuse producerer mere affald, forbruger mere energi og vand, og har mindre sikre kloakeringssystemer end 
almindelige huse. Turister, der benytter feriehuse, er derved med til at belaste. Da antallet af cykelturister i 
feriehuse ikke er så højt (både absolut og relativt) som antallet af ferieturister generelt, må cykelturister dermed 
siges at belaste mindre på denne overnatningsform 

8.4.8.  Sammenfatning - overnatning 
Gennemgangen af cykelturisters valg af overnatningsformer og overnatningsformernes ressourceforbrug, be-
lastning og direkte og indirekte forurening lider under den svaghed, at det ikke har været muligt at identificere 
nøgletal på affaldsmængde, ressourceforbrug, trafik og støjforurening per person per overnatningsform. Kun 
derved fåes et reelt billede af cykelturistens miljøvenlighed contra almindelige ferieturisters miljøvenlighed.  
 
Alligevel har gennemgangen vist, at cykelturisten på enkelte områder via sin overnatningsform er med til at 
belaste mindre end gennemsnitsturisten. Det skal især tilskrives en mere udstrakt brug af camping- og primitive 
teltpladser, der må betegnes som mindre belastende for natur og miljø end hoteller og feriehuse. 
 
 
 
 
 

                                                        
158  Rambøll, Hannemann & Højlund: Tourist project no. 9. Environmental Analysis of Summerhouses/Holi-

dayhouses. 1994. 
159  Rambøll, Hannemann & Højlund: Tourist project no. 9. Environmental Analysis of Summerhouses/Holi-

dayhouses. 1994. 
160  Rambøll, Hannemann & Højlund: Tourist project no. 9. Environmental Analysis of Summer-houses/Holi-

dayhouses. 1994. 
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8.5.  Cykelturisters belastning af flora og fauna 
 
Tidligere i undersøgelsen fremgik det, at cykelturister tiltrækkes især af natur og smukke landskaber. Alligevel 
kunne der ikke konstateres et stort tidsforbrug i naturen, når dette defineredes som det at bevæge sig væk fra veje 
og afmærkede cykelruter. Cykelturisterne bliver primært på deres cykler og ser på natur og landskab undervejs på 
turen. Det vil sige, at cykelturisterne ikke bevæger sig ret meget i naturen, f.eks. langs vandløb, ved moser og 
vandhuller, i skovbunden m.v. Dermed er der heller ikke grundlag for at antage, at cykelturisters belastning af 
flora og fauna er højere end andre turisters. Måske tværtimod, da cykelturisterne på cykelturen mættes af natur-
mæssige indtryk fra cyklen og dermed ikke bevæger sig rundt i naturområderne. Denne undersøgelse kan derfor 
levere belæg for at mene, at cykelturister i mindre grad end andre turister belaster flora og fauna. Der foreligger 
dog et for ringe sammenligningsgrundlag, hvad angår andre turisters adfærd. 

8.6.  Trafik og støj 
Gennemgangen af turisternes adfærd, syn på miljø og iagttagelser af cykelturister på Fyn og Bornholm giver ikke 
anledning til at formode, at cykelturister støjer eller larmer mere end andre turister. Snarere tværtimod må cykel-
turister istedet hævdes at støje mindre end turister generelt, fordi cykelturisterne benytter lydløse køretøjer - cyk-
ler - fremfor biler, motorcykler, motorbåde m.v. 

8.7.  Natur som grundliggende behov 
Natur kan betyde fem ting:161 
 

1. Den vitale naturbetydning. Natur er grundlaget for vores liv. For at leve, er vi henvist til natur og 
naturstoffer. 

2. Den æstetiske naturbetydning. Natur er ganske enkelt skøn at se på, fra det frie landskab til blomster 
i vindueskarmen. 

3. Den utilitaristiske naturbetydning. Natur som nyttig grøn flade/område - fra kolonihaven til sports-
anlæg i grønne omgivelser - bliver mere og mere vigtig for mennesker i storbyerne og koncentrede 
byområder. 

4. Den økologiske naturbetydning. Ren luft, rent vand og ubelastet jord er vigtige kendetegn for 
miljøkvalitet. 

5. Den etiske naturbetydning. At forstå naturen som et bevaringsværdigt gode og føle sig ansvarlig for 
naturen i egen adfærd og forhold. 

 
Cykelturisterne kan givet passe ind i flere af kategorierne, men i takt med at de generelt bruger naturen som 
kulisse, må deres natursyn vurderes at være overvejende æstetisk. Et æstetisk natursyn, der tillige tenderer det 
etiske natursyn, idet cykelturisterne generelt er mere miljøvenlige end turister generelt og dermed har valgt at 
tage ansvar og og være bevidste omkring miljøforhold - være ansvarlige for naturen. En ansvarlighed, der pri-
mært udmøntes i valg af et miljøvenligt transportmiddel på destinationen, og sekundært ved at vælge transport-
midler til og fra destinationen, der er mindre miljøfjendtlige end de transportmidler, turister generelt benytter. 
Hertil kommer, at meget tyder på, at cykelturister vælger mere miljøvenlige overnatningsformer end turister 
generelt.  
 
Endelig synes undersøgelsen at vise, at cykelturister ikke belaster flora og fauna mere end turister generelt, 
snarere tværtimod må en række andre turistgrupper, herunder intensive naturbrugere såsom lystfiskere, dykkere, 
botanikere, ornitologer, kanosejlere, motorbådssejlere, surfere m.fl., sandsynligvis betragtes som mere belasten-
de. Hvor bevidst det med at tage ansvar er for cykelturisterne er uvist, men en af denne undersøgelses delteser 
synes hermed modbevist: cykelturister slider ikke uforholdsmæssigt på naturen. Om cykelturisme kan betegnes 
at være bæredygtig vil fremgå af næste kapitel, hvor der ses på den økonomiske dimension. 
 
 
 

                                                        
161  Oversat fra Opaschowski, H.W.: Ökologie von Freizeit und Tourismus. Leske + Budrich Opladen. 1991. 
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8.8.  Cykelturisters forhold til miljø 
Miljø er et parameter i turistindustrien på lige fod med andre konkurrenceparametre, når destinationer skal 
sælges til erhvervs- og ferieturister.162 
 
Dette har bl.a. betydet, at en række destinationer ved Middelhavet har fået en meget begrænset årrække til at få 
orden i spildevands- og affaldsproblemer, ligesom en række hoteller og feriecentre er blevet kasseret (kontrakter 
er ikke blevet fornyet), da de ikke opfylder de toneangivende touroperatørers krav (ihvertfald de mere seriøse). 
Flere sydeuropæiske destinationer er begyndt aktivt at gøre noget ved spildevandsudledning, besparelser på drik-
kevand m.v.163 Når touroperatørerne og hotellerne er aktive omkring miljøproblemerne, skyldes det både, at 
virksomhederne har erkendt behovet for at ændre ved tingene, og at der ligger et pres fra kunderne om at få 
bragt orden i tingene.  
 
Derfor er det interessant at se cykelturisters holdning til miljøet, herunder hvilken betydning miljøet har, når der 
vælges ferieland og -mål, samt om der er forskel på de enkelte nationaliteters holdning hertil.  

8.8.1.  Miljøets indflydelse ved valg af feriemål 
I en tysk undersøgelse er det godtgjort, at 2/3 af den tyske befolkning ikke har gjort sig klart, at der er en sam-
menhæng mellem fritid, turisme og miljø164. Samme undersøgelse viser, at der en klar sammenhæng mellem 
uddannelsesgrad og miljøbevidsthed, samt at kun hver femte tysker lægger vægt på at få informationer om miljø-
bevidst fritids- og ferieadfærd, mens langt flere gerne vil vide mere om miljøbevidst adfærd i deres dagligdag. 
Indskrænkninger i fritiden er tabu, mens man gerne vil ændre sin egen attitude i dagligdagen. 
 
I nedenstående skema vises den betydning, cykelturister tillægger miljøet, når der vælges feriemål. 
 
Miljøets betydning ved valg af feriemål for cykelturister, % 
 Meget stor 

betydning 

Stor betydning Neutral Mindre betydning Ingen betydning Ved ikke I alt 

Dansk 50 39 8 3 - - 100 

Tysk 66 34 - - - - 100 

Svensk 74 23 3 - - - 100 

Norsk 56 22 22 - - - 100 

Hollandsk 53 47 - - - - 100 

Øvr. Europa 44 44 12 - - - 100 

Øvr. Verden 50 33 - - - 17 100 

I alt 57 36 5 2 - - 100 

 
Der hersker ingen tvivl om, at miljøet indgår som en overordentlig væsentlig faktor, når der vælges feriemål. Især 
hos tyskere og hollændere er der slet ingen tvivl, da alle adspurgte anfører, at det har meget stor eller stor betyd-
ning. Kun enkelte skandinavere - især nordmænd - anfører, at de stiller sig neutrale overfor miljøets betydning 
for valget af feriemål. 
 
Samtidig kan cykelturisternes holdning til miljøet i relation til udvælgelse af feriemål sandsynligvis også tages 
som argument for, at cykelturister er mere miljøorienterede end turister generelt og dermed også mere kritiske, 
hvis der er noget galt på destinationen.  
 
Sammenholdes resultatet med ovennævnte tyske undersøgelse, synes der således ikke at være overensstemmelse. 
Måske kan dette forklares med, at der kan være sket et skred i indstillingen fra 1991 til nu (1996) i retning af 

                                                        
162  Bl.a. Tagungs-Wirtschaft nr. 6 og 8 1993. Delegates. Dec. 1993. S.I.T.E.: Yearbook. 1993. 
163  (Ed.) Steinecke, A.: Umweltorientiertes Management im Tourismus. ETI. 1994. Steinecke, A., Treinen, 

M.: Aktuelle Strukturen und Trends im Urlaubsreiseverhalten. ETI. 1994.  WWF: Beyond the Green 
Horizon. 1992   

164  Opaschowski, H.W.: Ökologie von Freizeit und Tourismus. Leske + Budrich Opladen. 1991. 
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højere miljøbevidsthed. Ihvertfald viser en anden undersøgelse, at miljøet spillede en rolle ved valg af feriedesti-
nation hos 22% af de tyske turister i 1985, mens det var 54% i 1991.165 
 
Krydstabuleres cykelturisternes alder med den betydning et rent miljø har, fremkommer følgende mønster: 
 
Miljøets betydning ved valget af feriedestination. Aldersfordeling, % 
 Meget stor betyd-

ning 

Stor  

betydning 

Neutral Mindre  

betydning 

Total166 

Under 15 år 62 32 6 1 101 

15-24 år 59 36 4 1 100 

25-49 år 60 33 5 1 99 

50-65 56 36 6 1 99 

Over 65 år 57 36 5 2 100 

 
Det ses, at der ikke forekommer store variationer mht. miljøets betydning for valget af feriedestination ved de 
forskellige aldersgrupper. Noget kan altså tyde på, at cykelturister uanset alder er mere miljøorienterede end 
andre turister, idet den nævnte tyske undersøgelse konkluderer, at miljøet spiller en langt større rolle for yngre 
tyskere end for ældre tyskere.167 Denne aldersbetingede forskel kan ikke registreres hos cykelturister. 
 
Den tyske undersøgelse viser også, at der er en forskel i holdningen til miljøaspektet, der er betinget af uddan-
nelse og erhvervsmæssig status.168 Jo højere uddannelse, jo højere miljøbevidsthed. 
 
Hos cykelturisterne kan ses følgende mønster. 
 
Miljøets betydning for valg af feriedestination. Uddannelse og erhvervsmæssig status, % 

 Meget stor betyd-

ning 

Stor  

betydning 

Neutral Ingen  

betydning 

Total 

Selvstændige 63 33 4 - 100 

Ufaglært arbejder 54 39 7 - 100 

Faglært arbejder 61 32 5 2 100 

Funktionærer 60 31 7 1 99 

Ledende funktionærer 61 34 2 1 98 

Andet erhverv 49 41 5 3 98 

 
Tabellen synes delvist at bekræfte den tyske undersøgelse. Selvom stort set alle erhvervskategorier tillægger 
miljøet meget stor eller stor betydning, så er der færre ufaglærte og personer fra andre erhverv (bl.a. hjemmegå-
ende husmødre, pensionister m.fl.), der tillægger miljøet meget stor betydning, end blandt de andre erhvervska-
tegorier. Gruppen af selvstændige er den enkelte gruppe, der tillægger miljøet størst betydning ved valg af ferie-
destination. 
 
Samlet kan det dog konstateres, at miljøet spiller en særdeles væsentlig rolle ved valg af feriedestination for 
cykelturisterne. 

8.8.2.  Cykelturisters vurdering af badevandet 
Som følge af ovenstående er det interessant at vide, hvordan cykelturisterne vurderer den nuværende miljøstan-
dard på Fyn og Bornholm på en række konkrete områder.  
 
Tidligere fremgik det, at badning er en yndet aktivitet for cykelturister. Badevandets standard vurderes således: 
                                                        
165  Hopfenbeck, W., Zimmer, P.: Umweltorientiertes Tourismusmanagement. Strategien, Checklisten, Fall-

studien. Verlag Moderne Industrie. 1993. 
166  Pga. afrundinger er totalen ikke 100% ved alle aldersgrupper. 
167  Opaschowski, H.W.: Ökologie von Freizeit und Tourismus. Leske + Budrich Opladen. 1991. 
168  Opaschowski, H.W.: Ökologie von Freizeit und Tourismus. Leske + Budrich Opladen. 1991. 
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Cykelturisters vurdering af badevandet

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Meget tilfreds

Tilfreds

Neutral

Utilfreds

Meget utilfreds

% af adspurgte

Tilfredsheden med badevandets kvalitet er helt overvejende positiv, over 80% udtrykker tilfredshed eller meget 
tilfredshed, mens kun knap en sjettedel er utilfredse, meget utilfredse eller neutrale, tilsammen 16%.  
 
Sammenholdes dette med en undersøgelse af danske og tyske feriehus- og campingturister ved Vesterhavet, ses 
den samme tendens.169 Alligevel er der tendens til en anelse større utilfredshed med badevandets kvalitet hos 
cykelturisterne - samlet ca. 7% - end ved feriegæster ved vestkysten, hvor utilfredsheden ligger mellem 1,6% og 
2,9%. Forskellen kan bero på, at badevandet reelt er bedre på vestkysten end på Fyn og Bornholm, hvor der reelt 
kun er et mindre antal deciderede (sand-)badestrande (Dueodde, Balka, Ristinge, Båring Vig, Hasmark, Kerte-
minde og et par mere). Eller forskellen ligger i, at cykelturistene eventuelt er mere opmærksomme på problema-
tikken. 

8.8.3.  Cykelturisterne og renligholdelsen af naturen 
Det er svært at bedømme f.eks. mængden af kolibakterier i badevandet, da kolibakterierne er usynlige for det 
menneskelige øje. Mere synlig er renligholdelsen af naturområderne. Dermed ikke sagt at den synlige forure-
ning er vigtigere end den usynlige forurening. Renligholdelsen af skove, strande og  andre naturområder vurde-
res således: 

Cykelturisters tilfredshed med renligholdelsen af naturområder
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Det fremgår, at cykelturisterne er meget tilfredse eller tilfredse med renligholdelsen af naturområderne. Kun 
ganske få forholder sig neutrale, utilfredse eller meget utilfredse med indsatsen på Fyn og Bornholm. Arbejde 
med at samle affald op, rengøre strande og skove m.v. er med andre ord gjort godt. Enkelte anfører, at de er 
imponerede over så begrænsede mængder affald i form af papir, staniol, øl- og sodavandsflasker m.v., der findes 
langs med cykelruterne. 
 
Til sammenligning er tilfredsheden med renligholdelsen af strande på vestkysten hos danske og tyske feriehus- 
og campinggæster mere varierende - mellem 4,1% og 10,6% er utilfredse eller meget utilfredse - og samlet kan 

                                                        
169  Da der næsten ikke er foretaget undersøgelser af miljøholdningen i turismen i Danmark, bruges denne 

undersøgelse som sammenligningsgrundlag: Hjalager, A.: Turister ved Blåvand. Karakteristika, for-
brugsmønstre og holdninger. Eksempelprojekt nr. 9. 1995.  
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konstateres en tendens til mere tilfredshed med renligholdelsen af de fynske og bornholmske naturområder end 
med indsatsen på vestkysten.170 

8.8.4.  Cykelturisterne og spildevandsproblematikken 
Spildevandsbortledning er det næste cykelturisterne skulle forholde sig til i undersøgelsen. En direkte udledning 
af spildevand i søer og i havet tæt under land171 vil kunne registreres omgående, bl.a. i varmere perioder pga. 
lugtgener. Omvendt vil bortledning og behandling af spildevand til renseanlæg eller nedsivning ikke kunne ses, 
hvorfor problemer givetvis ikke vil blive registreret af turisterne.  
 
Til problemstillingen om spildevandsbortledning stiller cykelturisterne sig på følgende måde:172 

Cykelturisters holdning til spildevandsbortledningen
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Overvejende er turisterne tilfredse eller meget tilfredse med spildevandsbortledningen. Den store gruppe af 
manglende og neutrale besvarelser vurderes dog her at betyde, at respondenterne ikke har kendskab til de spil-
devandsmetoder, som anvendes. 
 
Samtidig må det, at cykelturisterne ikke selv har registreret spildevandsproblemer på øerne, tages som et positivt 
signal, da eventuelle synlige problemer givetvis ville kunne registreres i besvarelserne. 
 
Omvendt, så må der ikke ses bort fra, at næsten 10% af respondenterne er utilfredse med spildevandsbehandlin-
gen, hvilket er mere end danske og tyske feriehus- og campinggæster ved vestkysten - her er mellem 0% og 
6,3% meget utilfredse eller utilfredse.173  
 
Dette er interessant, fordi undersøgelsen af de vestjyske turister forklarer, at “Hvad angår spildevand, er dan-
skerne for en gangs skyld mere utilfredse med løsningerne end tyskerne. Det kan hænge sammen med, at dan-
skerne - især ejerne af sommerhusene - har en større viden om kloakeringsforholdene. Til gengæld er der så godt 
som ingen utilfredse campister”.174 
 
Hvorfor cykelturisterne er mere utilfredse er uvist, og forklaringerne og resultaterne fra vestkysten kan ikke 
bruges. Cykelturisterne er primært campister, og kun ganske få er bosiddende på Fyn og Bornholm. De må altså 
formodes ikke at være bekendt med lokale spildevandsforhold. Alligevel er de mere kritiske end turisterne på 
vestkysten. Den eneste plausible forklaring må være, at cykelturister simpelthen har et større kendskab til miljø-
forhold i almindelighed, hvilket ofte indebærer en mere kritisk holdning og mere opmærksomhed drejet over på 
problemstillingen. 

                                                        
170  Hjalager, A.: Turister ved Blåvand. Karakteristika, forbrugsmønstre og holdninger. Eksempelprojekt nr. 

9. 1995.  
171  Der udledes næsten ikke spildevand mere, hverken på Fyn eller Bornholm. 
172  Dette spørgsmål har 1/3 af de adspurgte besvaret. De fleste mente sig ikke i stand til at besvare spørgsmå-

let og har derfor undladt at svare. 
173  Hjalager, A.: Turister ved Blåvand. Karakteristika, forbrugsmønstre og holdninger. Eksempelprojekt nr. 

9. 1995.  
174  Hjalager, A.: Turister ved Blåvand. Karakteristika, forbrugsmønstre og holdninger. Eksempelprojekt nr. 

9. 1995.  
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8.8.5.  Cykelturisterne og vandforsyning 
Vand er i visse dele af verden blevet en mangelvare. Senest har Danmark måtte erkende, at forsyningen med 
vand visse steder i landet er et problem. På Bornholm er der potentielle problemer, hvorimod der ikke er pro-
blemer på Fyn. En øget tilstrømning af turister vil ikke gøre problemerne mindre, og der er behov for indførelse 
af styrings- og besparelsesforanstaltninger.  
 
Visse turismevirksomheder er storforbrugere af energi og vand. Det gælder især hotellerne, men også gæster i 
feriehuse, vandrerhjem og feriecentre bruger store mængder. På Bornholm har flere hoteller fået  “Den Grønne 
Nøgle”, der tildeles når en række spareforanstaltninger er indført. På Fyn er de første lige blevet indehavere af 
samme grønne bevis.  

Cykelturisters tilfredshed med vandspareforanstaltninger
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Hovedparten af cykelturisterne er tilfredse eller meget tilfredse med vandspareforanstaltningerne, mens ande-
len, der viser direkte utilfredshed, er begrænset til 7%. Det er dog bemærkelsesværdigt, at 20% er neutrale over-
for spørgsmålet, hvilket kan skyldes et begrænset kendskab til problematikken. 
 
Hos danske og tyske feriehus- og campingturister på vestkysten kan ses et lidt anderledes mønster - nemlig 4,8% 
og 7,3% af danskerne er utilfredse, mens 9,9% til 13,6% af tyskerne er utilfredse.175 Tyske feriegæster på vest-
kysten er altså mere utilfredse med vandspareforanstaltninger end cykelturister (generelt) og danske feriegæster 
på vestkysten. 

8.8.6.  Cykelturister og energispareforanstaltninger 
På lige fod med vandspareforanstaltninger kan stilles energispareforanstaltninger, da begge dele ofte er direkte 
synlige f.eks. i form af vandsparedyser til vandhaner, lavt forbrugende elpærer, automatiske tænd- og slukmeka-
nismer m.v.176 

Tilfredshed med energispareforanstaltninger
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Over 80% af cykelturisterne er meget tilfredse eller tilfredse med energispareforanstaltningerne, mens kun 
ganske få stiller sig kritiske herover.  

                                                        
175  Hjalager, A.: Turister ved Blåvand. Karakteristika, forbrugsmønstre og holdninger. Eksempelprojekt nr. 

9. 1995. 
176  Ca. 1/3 af de adspurgte har besvaret dette spørgsmål. 
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I den sammenhæng kan det spille en rolle, at sommeren 1995 efter danske forhold var meget varm, hvilket har 
betydet, at hovedparten af cykelturisterne primært har opholdt sig udenfor de fleste timer. Da der tillige har 
været lyst længe, har behovet for at bruge energi af forskellig art ikke været omfattende.  
 
Til sammenligning er 17,4% af de tyske feriehusgæster og 14,1% af de tyske campinggæster på vestkysten meget 
utilfredse eller utilfredse med energispareforanstaltningerne, mens 8,3% af de danske feriehusgæster og 4,8% af 
de danske campingturister er meget utilfredse eller utilfredse hermed.177 Der er således langt større utilfredshed 
blandt de tyske turister på vestkysten med energispareforanstaltninger end hos cykelturisterne og danske vest-
kystturister. Noget kunne tyde på en større bevidsthed om spareforanstaltninger hos tyskerne end hos andre 
turister. 

8.8.7.  Affaldshåndtering og genbrugssystemer 
I Tyskland forekommer der flere delstater, hvor der sorteres flere affaldsfragmenter, end vi er vant til her i 
landet. Det kan derfor antages, at der vil være relativt flere utilfredse tilkendegivelser i forbindelse med affalds-
håndteringen, der også omfatter opstilling af affaldsspande, end ved de andre opstillede miljøaktiviteter. 

Cykelturisters tilfredshed med affaldssortering
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Langt de fleste cykelturister er tilfredse eller meget tilfredse med affaldshåndteringen, mens under 10% forhol-
der sig utilfredse. Heraf er der faktisk kun relativt få tyskere, men en del danskere. Tillige er der færre neutrale 
end ved vandspareforanstaltningerne, hvilket kan hænge sammen med synligheden af affaldshåndteringen. 
 
Til sammenligning er feriehus- og campingturister på vestkysten stort set af samme holdning.178 Her ses, at 2% 
af de tyske campingturister og 11,1% af de tyske feriehusturister er utilfredse, mens danskerne svinger fra 3,2% 
til 6,2%. Generelt er altså knap 1 ud af 10 turister ikke tilfredse med affaldshåndteringen.  
 
Direkte adspurgt om Fyns og Bornholms genbrugssystemer er tilfredsstillende forekommer følgende svar: 
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177  Hjalager, A.: Turister ved Blåvand. Karakteristika, forbrugsmønstre og holdninger. Eksempelprojekt nr. 

9. 1995. 
178  Hjalager, A.: Turister ved Blåvand. Karakteristika, forbrugsmønstre og holdninger. Eksempelprojekt nr. 

9. 1995. 
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Den overvejende del af cykelturisterne er meget tilfredse eller tilfredse. Det bør bemærkes, at næsten 17% er 
utilfredse eller meget utilfredse, og at 15% stiller sig neutrale. Blandt de utilfredse og meget utilfredse cykeltu-
rister forekommer mange tyskere og danskere. Flere tilføjer spontant, at det især er i forbindelse med camping-
pladsernes affaldssystemer, at der ikke er orden i tingene. Endvidere at der for ofte er manglende kapacitet til 
affaldet, at det ikke sorteres, og at der er for mange overfyldte containere og affaldsstativer.  
 
Også ved flere strande svarer flere cykelturister, at der ikke er opstillet nok affaldsstativer. I en varm sommer 
som 1995, hvor undersøgelsen fandt sted, gav det meget synlige problemer med fluer, foruden direkte lugtgener 
fra affaldsspandene. 
 
Sammenlignes tilfredsheden blandt cykelturisterne med turister fra vestkysten ses en vis forskel. Således er 
1,6% (campinggæster) til 8,7% (feriehusgæster) af de danske turister utilfredse, mens det er 9,1% (campinggæ-
ster) til 20,1% (feriehusgæster) af tyskerne, der er utilfredse med genbrugssystemerne.179 
 
I den vestjyske undersøgelse konkluderes, at tyskerne generelt er mere miljøbevidste end danskerne, og at ferie-
husturisterne er mere miljøbevidste end campingturisterne.180 Til sammenligning er cykelturisterne generelt 
mere miljøbevidste end campingæster på vestkysten, mens tyske feriehusgæster er de mest miljøbevidste turister.  
 
Samlet kan der konstateres en overvejende positiv indstilling til de danske miljøtiltag på de opstillede områder. 
Sammenholdes dette med cykelturisternes indstilling, at miljøforhold spiller ind ved valget af feriedestination, 
så må de to amter siges at opfylde miljøkriterierne for cykelturisterne.  
 
Omvendt, så kunne noget tyde på, at der er en forskel på cykelturisternes miljøbevidsthed og deres viden og krav 
om miljøforhold. Dette ses bl.a. ud fra, at en række af cykelturisterne selv anfører, at de ikke har bemærket sig 
forholdene omkring ovennævnte konkrete miljøforhold. Dette kan opfattes som et misforhold mellem det cykel-
turisterne gerne vil signalere, og den reelle viden cykelturisterne har om miljøforhold. 

8.9.  Cykelturisternes egen miljøindsats 
I ovenstående gennemgang fokuseres der på destinationens miljøindsats og cykelturisternes holdning hertil. 
Omvendt er det også relevant at se på, hvad cykelturisterne selv gør for at være miljøvenlige  på ruterne, på over-
natningsstedet m.v. Det følgende afsnit er baseret på interviews med cykelturister på Fyn og Bornholm, hvor 
cykelturisterne selv er fremkommet med eksempler på deres egen miljøbevidste adfærd. 
 
En tysk undersøgelse af tyskeres holdning til miljø og miljøproblematikken, herunder den enkeltes egen indsats, 
konkluderede: 
 
• “Grosszügig ist die Bereitschaft, auf “kleine Laster” zu verzichten (z.B. vildes Campen, Rauchen im Wald) 
• Trotzig ist die Ablehnung von Einschränkungen der persönlichen Freiheit in der Freizeit (z.B. Fahrverbo-

te, Wanderverbote in Naturschutzgebieten). 
• Breit is die Zustimmung f¨r drakonishce Massnahmen, insbesondere Geldstrafen für “Umweltsünder” (z.B. 

Flaschen, Dosen, Picknickreste liegen lassen)”.181 
 
Nedenstående gennemgang vil vise, at de interviewede cykelturister generelt er bevidste om adfærd og omgang 
med natur, miljø og lokalbefolkning. Ihvertfald er der en aktiv tilslutning til, at den enkelte cykelturist selv kan 
gøre noget for ikke at belaste natur og miljø. 
 
Tidligere i undersøgelsen nævntes, at cykelruterne i vid udstrækning er fri for affald og papir. Dette skal tilskri-
ves offentlige myndigheder og cykelturisterne selv. Alle interviewede cykelturister anfører, at de gør en ære ud af 
selv at tage deres affald med sig. En lithauisk pige på 19 år udtrykte det sådan, “And they [de øvrige cykelturis-
                                                        
179  Hjalager, A.: Turister ved Blåvand. Karakteristika, forbrugsmønstre og holdninger. Eksempelprojekt nr. 

9. 1995. 
180  Hjalager, A.: Turister ved Blåvand. Karakteristika, forbrugsmønstre og holdninger. Eksempelprojekt nr. 

9. 1995. 
181  Opaschowski, H.W.: Ökologie von Freizeit und Tourismus. Leske + Budrich Opladen. 1991. 
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ter] are all picking up their garbage and some times they walk over 50 meters to put it in the garbage container. 
We would never do that in Lithuania, but now I’ve seen it and will go home and tell my friends and fam-
ily...”.182 
 
Et par af de interviewede familier understreger, at de gør meget ud af at rydde helt op efter sig for derigennem 
at vise børnene, at naturen er til låns. De samme har fundet eksempler på efterladenskaber efter “skovsvin”, som 
er vist til børnene for at illustrere, hvor grimt affald i naturen ser ud. 
 
Ligeledes påpeger flere, at de ikke brækker grene af træer og buske langs ruterne, ved primitive teltpladser og 
lignende steder. Ligesom mange udelukkende går ad stier inde skovene, i klitterne og på klipperne (på Born-
holm) for ikke at skræmme dyr og fugle samt ødelægge bevoksninger. Dermed viser disse cykelturister, at de er 
bevidste om, at der er en række skrevne og uskrevne regler for, hvordan man bevæger og gebærder sig i naturen, 
samt at disse regler skal følges. 
 
Især tyskere anfører, at de sorterer deres affald, hvor der er mulighed for det. Men samtidig mener flere, som 
nævnt ovenfor, at der er for dårlige muligheder for affaldssortering, især på campingpladserne. Derfor bliver 
opstilling af affaldsstativer og flere containere også nævnt som forslag til, hvordan den miljømæssige indsats kan 
forbedres. 
 
Enkelte peger også på, at de skåner naturen ved kun at køre på veje og afmærkede cykelstier. Det vil sige, at den-
ne adfærd er valgt bevidst med den hensigt at skåne de omgivelser, som man bevæger sig i.  
 
Flere af cykelturisterne har endvidere bevidst valgt at køre på cykel for at undgå at bruge bilen, for derigennem 
at bidrage til mindre CO2-udslip, brændstof- og energiforbrug. Valget motiveres desuden med, at trafik og 
transport i ferien ideelt set er unødvendigt, hvorfor man  bør undgå brugen af forurenende transportmidler, hvis 
man mener, at man har et behov for at transportere sig. 
 
En del af de interviewede (tyskere og nordmænd) gør det desuden til en dyd undervejs at sætte sig ind i lokale 
regler og skikke for derigennem at undgå at genere lokalbefolkningen. 
Cykelturisterne er altså bevidste om, at de skal tage hensyn og rydde op efter sig, især er der bevidsthed om at 
passe på naturen. Bevidsthedsgraden synes også højere end den, der er konstateret andre steder, “Das Umwelt-
verhalten vieler Freizeitnutzer ist mehr durch Gedankenlosigkeit (“unabsichtlich”, “unbewusst”) als durch 
Problembewusstsein gekennzeichnet. Beim Problemkreis Flur- und Waldschåden deutet sich ein persönlicher 
Konflikt an zwischen der Einsicht, sich in der Natur disziplinierter zu verhalten, und dem Wunsch nach indi-
vidueller freier Gestaltung der Freizeit”.183 
 
Alene det bevidste valg af cyklen som transportmiddel viser en miljøvenlig indstilling og viljen til at rydde op 
efter sig m.v. Altså meget håndgribelige og synlige miljøorienterede tiltag. Omvendt kan det ikke på grundlag af 
det foreliggende materiale afgøres, om cykelturisterne reelt har en gennemgående miljøbevidsthed. Noget kunne 
dog tyde på, at den tyske undersøgelse også passer på cykelturister - at man rydder op efter sig m.v., men til 
gengæld er man ikke villig til at gå på kompromis mht. valg af transportmiddel til og fra destinationen. Her 
benyttes især bilen som transportmiddel, fremfor mere miljøvenlige transportformer såsom tog og bus. Indgrebet 
i den individuelle frihed og magelighed overskygger tilsyneladende den gennemførte vilje til at være miljøbe-
vidst og -venlig. 

8.10.  Carrying capacity  
Et centralt begreb i forbindelse med bæredygtig turisme er carrying capacity (på dansk: bæreevne), der angiver 
den grænse, en destination har for tilstrømningen af turister set i forhold til belastning af natur og miljø, forhold 
til lokalbefolkningen, kulturpåvirkning m.v. Forholdet mellem turister og destination skal “balancere”.  
 
Der findes ikke modeller eller fastlagte grænser for, hvornår destinationens bæreevne er overskredet. Alligevel 
kan der inddrages forskellige parametre, hvorfra det kan vurderes, om der er balance mellem antallet af turister 
                                                        
182  Interview ved Egeskov Slot 17.07.95. 
183  Opaschowski, H.W.: Ökologie von Freizeit und Tourismus. Leske + Budrich Opladen. 1991. 
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og destinationens evne til at assimilere turisterne. Vurderingen vil dog altid bære et vist præg af subjektivitet. 
Bæreevnen for et turistområde kan vurderes på tre områder184: 
 
1.  Biologisk/økologisk bæreevne: 

Dvs. den maksimale anvendelse, der kan finde sted, uden at det afstedkommer en uacceptabel nedgang i 
den økologiske værdi, oftest defineret på grundlag artsdiversitet. 

 
2.  Social bæreevne: 

Dvs. den maksimale anvendelse, der kan finde sted uden at foranledige en uacceptabel nedgang i kvali-
teten af friluftsoplevelsen, defineret ud fra en gennemsnitlig opfattelse hos brugerne. 

 
3.  Økonomisk bæreevne: 

Dvs. den maksimale anvendelse af et område, der kan finde sted uden at foranledige et uacceptabelt 
driftsøkonomisk tab. 

 
Problematikken for denne undersøgelse går på, om der er for mange cykelturister på Fyn og Bornholm, eller om 
det skønnes, at destinationerne kan bære flere cykelturister. 
 
Det er væsentligt at pointere, at diskussionen om carrying capacity ikke er en diskussion om det hensigtsmæssi-
ge i at øge tilstrømningen af cykelturister til Fyn og Bornholm. Denne diskussion vil finde sted i konklusionen.  
 
Gennemgangen af cykelturisters adfærd og miljøbelastning har vist, at cykelturister generelt set ikke belaster så 
meget som turister generelt. Ud fra en miljømæssig vurdering synes antallet af cykelturister således ikke at være 
for højt, måske tværtimod. Da cykelturisterne kun tilbringer begrænset tid i naturen, væk fra ruter og veje, må 
deres tilstedeværelse anses som ikke-truende for naturen. Mere dybtgående studier af cykelturisternes slid på 
vegetation, forstyrrelser af dyr og fugle m.v. vil dog endeligt afklare problematikken. 
 
Undersøgelsen har ikke direkte undersøgt lokalbefolkningens holdning til cykelturisterne. Men skønnet ud fra 
mediedækning og øvrig omtale at turismen på øen, kan der ikke tales om, at cykelturisterne har påvirket lokalbe-
folkningens kvalitet i friluftsoplevelsen. Der bør dog foregå mere intensive undersøgelser af denne del af cykel-
turismens bæreevne på Fyn og Bornholm, før det endeligt kan fastslåes, om den sociale bæreevne er overskredet. 
 
Kapitel 9 vil vise, at cykelturisterne tillige giver et overskud. Det vil sige, at indtjeningen overstiger de (indreg-
nede) investeringer, hvorved der ikke kan tales om, at den økonomiske bærevne er forrykket. 
 
Der er ikke konstateret steder på Fyn og Bornholm, hvor cykelturister er karamboleret med lokalbefolkningen, 
eller steder, hvor cykelturisterne klumper sig sammen i et antal, der giver problemer for trafikken eller lokalbe-
folkning. 
 
På den vis er cykelturisterne alene ikke et problem for Fyn og Bornholm. Men der er et andet problem, der alene 
gælder for Bornholm. Hvis antallet af cykelturister øges væsentligt, så bliver konsekvensen, at Bornholms Amt 
må revurdere deres nuværende målsætning185 om, at antallet af turister ikke må overstige antallet af fastboende. 
P.t. er grænsen næsten nået i sommersæsonen, men langt fra udenfor sæsonen. Det vil sige, at antallet af cykeltu-
rister ikke kan øges væsentligt i sommersæsonen uden at overskride amtets målsætning. 
 
Konsekvensen bliver derfor, hvis den nuværende grænse fastholdes, at antallet af andre turistgrupper skal mind-
skes i højsæsonen i et omfang, der tilsvarer den øgede mængde cykelturister, eller at antallet af cykelturister 
udelukkende kan øges udenfor sæsonen.  
 

                                                        
184 Ballegaard, T.: Natur og turisme. Program til belysning af turismen og dens påvirkning af naturen på 

vadehavsøerne. Pilotprojekt Rømø. Miljøministeriet. 1994. 
185  Det er en blød og ikke vedtaget målsætning, der fungerer som rettesnor for turismeudviklingen på øen. 
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Den debat skal ikke forfølges her, hvor hensigten alene er at anskueliggøre problematikken. Det synes dog klart, 
at det nuværende antal cykelturister ikke synes at have overskredet Bornholms bæreevne, og slet ikke Fyns bære-
evne. 

8.11.  Sammenfatning 
Dette kapitel har afklaret: 
 
• at cykelturister mht. transportmiddel til/fra destinationen primært benytter bilen, men at der er færre cykel-

turister end turister generelt, der benytter bil 
• at cykelturister under opholdet er mere miljøvenlige end andre turister, fordi der benyttes cykler fremfor 

brændsstofsforbrugende køretøjer 
• at der er forskel på nationaliteternes præference for køretøjer, hvor de danske og tyske cykelturister er de 

mest miljøvenlige pga. flere heraf benytter cykel og tog til/fra destinationen og cykel på destinationen 
• at cykelturister pga. valget af ikke brændstofforbrugende køretøjer, især på destinationen, er mindre energi-

forbrugende end turister generelt 
• at cykelturister især pga. valg af transportmiddel på destinationen udleder færre skadelige stoffer 
• at cykelturister belaster mindre ved deres valg af overnatningssted mht. energiforbrug, vandforbrug, affald- 

og spildevand, trafik og støj og visuel forurening, idet flere cykelturister vælger den mere miljøvenlige cam-
pingovernatning fremfor hotel- og feriehusovernatning end turister generelt 

• at cykelturister belaster flora og fauna i mindre grad end andre mere intensive naturbrugende turister og 
turister generelt 

• at miljø har en meget stor/stor betydning ved valg af feriedestination for hovedparten af cykelturisterne, 
stort set uanset nationalitet, alder og erhverv/uddannelse 

• at ca. 8 ud af 10 cykelturister er meget tilfredse/tilfredse med badevandets kvalitet 
• at 90% er meget tilfredse/tilfredse med renligholdelsen af naturen 
• at 60% er meget tilfredse/tilfredse med spildevandsbehandlingen, mens 30% stiller sig neutrale overfor 

spørgsmålet 
• at 3/4 er meget tilfredse/tilfredse med vandspareforanstaltningerne 
• at over 80% er meget tilfredse/tilfredse med energispareforanstaltningerne 
• at knap 80% er meget tilfredse/tilfredse med affaldssorteringen 
• at knap 70% er meget tilfredse/tilfredse med genbrugssystemerne 
• at cykelturisterne kan beskrives som miljøvenligt indstillede med en vilje til at rydde op efter sig. Derimod 

er der ikke grundlag for at sige, om der er en grundliggende miljøbevidsthed, bl.a. set ud fra, at der stadig 
er mange, der kører i bil fremfor at vælge mere miljøvenlige transportformer såsom tog og bus 

• at cykelturismen ikke synes at have overskredet Fyn og Bornholms bæreevne mht. 1. Biologisk/økologisk 
bæreevne, 2. Social bæreevne, 3. Økonomisk bæreevne. 

 
Samtidig har undersøgelsen af cykelturismens miljømæssige bæredygtighed påpeget behovet for yderligere under-
søgelser på en række områder, bl.a. med hensyn til den biologiske/økologiske bæreevne og den sociale bæreevne. 
Dernæst er der peget på behovet for at få udregnet de respektive overnatningsformers miljøbelastning på en række 
kerneområder (energiforbrug, vandforbrug, affald/spildevand, trafik/støj) målt pr. person pr. døgn/år. Der synes 
ligeledes at være behov for at gå i dybden med cykelturisternes miljøbevidsthed. Endelig er der et stort behov for 
at få undersøgelser igang mht. afdækning af den generelle turists miljøbelastning, miljøbevidsthed m.v., sådan at 
undersøgelser som denne her kan få et referencegrundlag. 
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9.  Cykelturismens økonomi 

9.1.  Indledning 
Turisme er generelt et eksporterhverv med en høj valutaindtjening, og turismen betragtes økonomisk set derfor 
som en god forretning, især for staten.186 Spørgsmålet er blot om alle turismeformer er indbringende.  
 
En af undersøgelsens hovedteser er, at cykelturister har et lavt døgnforbrug og derfor ikke er en økonomisk 
attraktiv turismeform sammenlignet med andre turismeformer. Dette afsnit vil søge at belyse cykelturismens 
økonomiske bæredygtighed, herunder overskud, beskæftigelsesmæssige forhold samt betydning for lokalområdet. 
Disse betragtninger er vigtige, da de midler og ressourcer, der investeres i cykelturismen, eventuelt kan anven-
des bedre andre steder. 
 
Nu vil der i vurderingen af turismens udvikling være flere forhold, udover de rent økonomiske, der spiller ind, 
bl.a. vil et turistprodukt ikke udelukkende udvikles til udenlandske turister, men ofte i lige så høj grad til danske 
turister. Her spiller det offentlige en væsentlig rolle, da der skal tages hensyn til de dele af befolkningen, der 
ikke har råd til udlandsrejser, hvorfor der stilles nogle muligheder til rådighed. En vurdering af cykelturismen 
bør derfor også indeholde sådanne betragtninger.  

9.2.  Døgnforbrug 
En af undersøgelsens væsentligste mål er afdække, om der er økonomi i at tiltrække cykelturister. Turisters øko-
nomi måles i døgnforbrug, dvs. den sum penge, som turister bruger per døgn per person på overnatning, bespis-
ning, transport under opholdet, oplevelser og aktiviteter samt andre fornøjelser.  
 
I nogle sammenhænge medregnes tillige transportudgifter til og fra rejsemålet (destinationen), hvilket denne 
undersøgelse af undersøgelsestekniske årsager ikke gør.187  
 
De cykelturister i undersøgelsen, der har ønsket at besvare spørgsmålet omkring økonomi (godt 90%), har samlet 
forbrugt 93.684 kr. dagen før de blev interviewet. Herved kan den enkelte cykelturists døgnforbrug beregnes til 
257,37 kr. 
 
Formodningen om, at cykelturister ikke bruger mange penge, holder altså, da døgnforbruget ligger under en 
tysk feriehusturists, der normalt ligger i bunden af forbrugsskalaen med 290 kr. i døgnet.188 Til sammenligning 
ligger en international erhvervsturist i toppen med 2.400 - 2.600 kr. i døgnet,189 mens en tysk feriegæst på hotel 
bruger 812 kr. i døgnet.190 
 
Tidligere undersøgelser har netop påvist forskelle i cykelturisters døgnforbrug, bl.a. 165,10 kr (1990),191 350 kr. 
(1994).192 Under alle omstændigheder synes nærværende undersøgelse at dokumentere, at cykelturister ikke bru-
                                                        
186  Thomas Rafn: Turismens økonomiske betydning for de danske amter. Bornholms Forskningscenter. 

1996. 
187  Udgifterne til rejsen afstedkommer sjældent mere økonomi i lokalområdet, da transportselskaber, olie- og 

benzinfirmaer og rejsebureauer ofte har deres hovedkontor liggende et andet sted end i lokalområdet. 
Dvs. at disse virksomheders økonomi trækkes ud af lokalområdet  og dermed ikke er med til at stimulere 
den lokale økonomi og derfor heller ikke skal indregnes i et døgnforbrug. Indregning af rejseudgifterne i 
et døgnforbrug tjener således kun det formål at booste døgnforbruget, når formålet er at undersøge lokal-
økonomiske effekter. Årsagerne til at nogle angiver et højt døgnforbrug turde være indlysende.  

188  Danmarks Turistråd: Grænseanalyse 1993. 
189  Danmarks Turistråd: MIC-markedet i Danmark. 1995. 
190  Danmarks Turistråd: Grænseanalyse. 1993. 
191  Friluftsrådet: Dansk cykelturisme analyse. 1990. 
192  Fyns Amt/FynTour: Cykelnetværk Fyn. Fase 1. 1994. Bemærk, at beløbet heri er skønnet, ikke beregnet, 

og at det vurderes ud fra besvarelser fra spørgeskemaer returneret af købere af cykelrutekortet. Samt at 
rejseudgifter er indregnet i døgnforbruget. 
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ger mange penge. Det må dog bemærkes, at forbruget er steget fra 161,50 kr i 1990 til 257,37 kr. i 1995. En 
stigning på 100 kr. er meget, især på en lavtforbrugende turismegruppe. Der findes ikke umiddelbart en forkla-
ring på stigningen, hverken metodisk eller mht. målgruppe. 
 
Cykelturisternes døgnforbrug på Fyn og Bornholm er udregnet for at afklare om antagelsen om, at cykelturister, 
der har betalt for transporten til Bornholm, også er villige til at lægge flere penge under opholdet: 
 
Cykelturisters døgnforbrug, fordelt på Fyn og Bornholm 
Fyn:  266,30 kr. 
Bornholm: 250,30 kr. 

 
Det fremgår, at cykelturisterne på Fyn lægger 16 kr. mere pr. døgn. Alligevel må døgnforbruget siges at være stort 
set ens på Fyn og Bornholm, hvilket kan tyde på, at døgnforbrugets niveau er realistisk. 
 
Samtidig ses, at formodningen om korrelationen mellem villighed til at betale for transport afspejles i et højere 
døgnforbrug ikke holder, tværtimod kunne det se ud som der spares lidt istedet for. 

9.3.  Cykelturisternes døgnforbrug fordelt på forbrugskategorier 
Et stående udsagn i turistbranchen går på, at detailhandlen lukrerer på turismen uden at bidrage til markedsfø-
ring m.v. Free-rider problematikken kendes fra hele landet (og internationalt), men det er kun de færreste, der 
har reelle data at sætte bag beklagelserne.  
 
Derfor og for at se hvordan cykelturister bruger deres penge, er forbruget delt op på forbrugskategorier. Det 
første skema viser, hvor mange cykelturister ud af det samlede antal interviewede cykelturister, der har brugt 
penge på den enkelte forbrugskategori. Bemærk, at tallene (lodret sammentalt) samlet overstiger 100%, da cy-
kelturisten kan have brugt penge på flere forbrugskategorier og derfor har sat kryds ud for flere kategorier: 
 
Cykelturisters forbrug fordelt på kategorier, % 
 Bornholm Fyn Total 
Overnatning 45,6  39,6  85,2  
Dagligvarer 36,9  34,2  71,1  
Kioskvarer 15,9  24,0  39,9  
Udvalgsvarer 3,9  5,1  9,0  
Restaurant 18,9  20,1  39,0  
Entré 7,2  10,8  18,0  
Andet 0,0  0,6  0,6  
I alt 128,4  134,4  262,8  

 
Det fremgår, at 85,2% af cykelturisterne har brugt penge på overnatning dagen før interviewet, hvilket under-
bygger, at cykelturister vælger overnatningsformer, der afregnes hyppigt, og som man kun opholder sig i få dage 
på, herunder camping og vandrerhjem m.v.  
 
71,1% af cykelturisterne har brugt penge på dagligvarer, dvs. varer købt i forretninger, der normalt ikke define-
rer sig som turistvirksomheder. 
 
39% har brugt penge på restaurant respektivt kioskvarer - dvs. is, blade, slik m.v. - hvorimod kun få har brugt 
penge på udvalgsvarer. Det sidste er ikke overraskende, da cykelturister der bevæger sig fra overnatningssted til 
overnatningssted, ikke kan transportere større mængder bagage, og dermed begrænser mængden af cykelturister, 
der kan købe stort ind. 
 
Ved at sammenligne Fyn og Bornholm fremkommer ikke nogen væsentlig forskel. Dog synes det som om flere 
cykelturister på Bornholm bruger penge på overnatning, mens flere cykelturister på Fyn bruger penge til kiosk-
varer og andre forbrugskategorier.  
 



 

 103 

Skemaet viser cykelturisters gennemsnitlige forbrug pr. person på de enkelte forbrugskategorier, hvor der til 
sammenligning er inddraget tal fra en vestjysk undersøgelse:193 
 
Cykelturisters forbrug i kr. pr. dag fordelt på forbrugskategorier 
 Bornholm Fyn Total  

Fyn + Bornholm 
Feriehusgæst 
Vestjylland 

Campinggæst 
Vestjylland 

Overnatning 89,93  96,06  93,00  134,00  48,50  
Dagligvarer 58,06  58,90  58,50  57,00  42,50  
Kioskvarer 16,42      20,04 18,23  11,50  8,00  
Udvalgsvarer 11,77  17,62  14,69  35,50  18,50  
Restaurant 56,74  59,83  58,28  16,50  15,50  
Entré 6,27  17,85  12,06  5,50  6,00  
Andet 0  1,50  0,75  - - 
I alt 239,19  271,08  255,51  260,00  139,00  

 
Forbruget pr. person viser, at selvom der ikke umiddelbart er den store forskel på Fyn og Bornholm, når der ses 
på den enkelte kategori, så er forskellen sammenlagt betydelig, faktisk godt 10%, som den fynske cykelturist 
lægger mere end den bornholmske. 
 
Sammenlignes cykelturisttallene med de vestjyske tal kan ses, at campinggæsten ved Vesterhavet lægger halvde-
len af det beløb, den fynske cykelturist lægger og betydeligt mindre end den bornholmske cykelturist. Feriehus-
turisten på vestkysten lægger omtrent det samme som cykelturisterne.  
 
På denne vis kan der altså ikke tales om, at cykelturister bruger mindre end andre udbredte turistformer, og da 
slet ikke feriehus- og campinggæsterne på vestkysten, der som bekendt udgør kvantiteten i dansk turisme.  
 
Omvendt er netop disse feriegæster blevet kaldt discountturister (uden at der her tages stilling til dette noget 
nedsættende begreb), og cykelturisterne har ikke et døgnforbrug, der er radikalt højere, som f.eks. by- og hotel-
gæster. Følgelig er det nærliggende at putte cykelturister ind under kategorien af turister, der må betegnes som 
lavtforbrugende. 
 
Deles forbrugskategorierne i en “turismedel” og en “ikke-turismedel”, hvor sidstnævnte omfatter dagligvarer og 
udvalgsvarer, fremgår det, at cykelturisterne lægger følgende: 
 
Cykelturisters døgnforbrug fordelt på ikke-turist- og turistrelaterede virksomheder 

- turisterhvervsrelaterede virksomheder  181,57 kr = 71,27%  
- ikke-turisterhvervsrelaterede virksomheder   73,19 kr = 28,72%  

 
Cykelturisterne lægger altså en forholdsvis stor del af deres forbrug hos ikke-turistrelaterede virksomheder. Et 
forhold der også er konstateret i andre dele af landet194. Cykelturismen er dermed medvirkende til at stimulere 
omsætningen hos de handlende, selvom disse kun i meget begrænset omfang bidrager til markedsføring o.a. 
tiltag, der tiltrækker turisterne195. Der kan altså tales om free-riders, dvs. handlende der nyder uden at yde til-
svarende. 
 
Effekten af cykelturismens omsætning i de to områder er svær at beregne. Den direkte omsætning vil umiddelbart 
tilfalde turisterhvervet, hvor den indirekte virkning opstår fra den andel der skyldes løn, renteudgifter m.v. 
Dette medfører et øget forbrug i lokalområderne og dermed en øget efterspørgsel (multiplikatorproces196).  

                                                        
193  Gennemsnit på tysk + dansk turist beregnet på basis af A. Hjalager: Turister ved Blåvand: Karakteristika, 

forbrugsmønstre og holdninger. Eksempelprojekt nr. 9. 1995. 
Bemærk, at enkelte cykelturister ikke angiver forbrug på kategorier, men derimod kun deres samlede for-
brug for dagen før, hvilket forskyder tallene i tabellen i forhold til cykelturisternes samlede gennemsnit-
lige forbrug for dagen før. 

194  K. Hattesen: Turismen i økonomisk belysning. 1994. 
195  K. Hattesen: Turismens muligheder og vilkår. 1990. 
196  Se bl.a. Armstrong/Taylor: Regional Economics and Policy and It’s Analysis. 1978. 
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Den lokale (lokal = Fyns Amt og Bornholms Amt) forbrugs- og efterspørgselsvirkning kan beregnes ved at 
udregne cykelturismens samlede omsætning og multiplicere med lokalområdets evne til at binde 1 kr. Forskellen 
mellem den gennemsnitlige lokale forbrugskvote (c) og den gennemsnitlige lokale importkvote (m) vil vise den 
faktor (c - m) som der skal multipliceres med. Antages denne faktor at være 0,2, dvs. at for hver krone der om-
sættes, vil der glide 80 øre ud af området (skat, import, lejeindtægter samt opsparing). De resterende 20 øre vil 
generere positive følgevirkninger.197 
 
En cykelturist omsætter for 257 kr. i døgnet. 257 kr. multipliceret med 0,2 giver 51,40 kr. Altså forøges det loka-
le forbrug/efterspørgsel med 51,40 kr. I processens anden periode vil følgevirkningen fremdeles være 0,2 x 51,40 
kr. og så fremdeles. 
 
Modellen viser dog ikke klart, hvor stort det samlede overskud er, da investeringer i udvikling af cykelturisme-
produktet ikke er indregnet. Derfor vil der i det følgende søges beregnet, om der kan tales om et over-
/underskud på cykelturisme i Bornholm og Fyns amter. 

9.4.  Cykelturismens økonomiske effekter  
 (ved Birgitte Jørgensen) 
Formålet med dette kapitel er at analysere cykelturismens økonomi på henholdsvis Bornholm og Fyn. Kapitlet 
indeholder således beregninger af indtægterne fra cykelturismen i de to amter omkostningerne ved cykelturis-
men i de to amter samt cykelturismens beskæftigelsesvirkninger.  
 
Indtægtssiden er udtrykt ved en beregning af cykelturismens bruttofaktorindkomst (BFI). Beregningen er base-
ret på en beregning af omsætningen fra cykelturismen, foretaget ud fra cykelturisternes døgnforbrug. På omkost-
ningssiden indeholder analysen en beregning af omkostningerne ved cykelturismen i de to amter. Her tænkes 
naturligvis først og fremmest på udgifter i forbindelse med anlæg og vedligeholdelse af cykelstier. 
 
Endelig beregnes beskæftigelsesvirkningerne af cykelturismen ud fra Danmarks Statistiks input-outputtabel. Da 
input-outputtabellen udtrykker såvel direkte som indirekte virkninger, og da disse virkninger ikke nødvendigvis 
er lokale, er de beregnede beskæftigelsestal ikke et udtryk for lokal beskæftigelse i de to amter, men beskæftigel-
sesvirkninger på landsplan.  

9.4.1.  Indtægtssiden 
Indtægterne fra cykelturismen beregnes med udgangspunkt i cykelturisternes døgnforbrug. På baggrund af 
spørgsskemaundersøgelsen er beregnet, at den gennemsnitlige cykelturist på Bornholm har et døgnforbrug på 
250 kr. og på Fyn på 266 kr.  
 
Spørgeskemaundersøgelsen viser desuden, at den gennemsnitlige cykelturist opholder sig 9 døgn på henholdsvis 
Bornholm og Fyn. I kapitel 5 er beregnet, at antallet af cykelturister på Bornholm udgør 20.000 og på Fyn 
33.000. Antallet af cykelturistovernatninger er ligeledes i kapitel 5 beregnet til 177.000 på Bornholm og 
300.000 på Fyn. På baggrund af disse oplysninger er omsætningen fra cykelturismen i de to amter beregnet. 
Beregningen er vist i nedenstående tabel. 
 
 
 
 

                                                        
197  Faktoren er sat lig med Lollands, da både Bornholm og kystområderne samt øerne på Fyn, hvor der er 

flest cykelturister, har en struktur, der ligner Lollands. K. Hattesen: Turismen i økonomisk belysning. 
1994. 
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Omsætning fra cykelturisme på Bornholm og Fyn 
 Bornholm Fyn 

Antal cykelturister i 1.000 20 33 

Antal cykelturistovernatninger i 1.000 177 300 

Ophold i døgn 9 9 

Døgnforbrug pr. cykelturist i kr. 250 266 

Cykelturismens omsætning, mio. kr. 45 79 

 
Det ses, at omsætningen fra cykelturisme i 1995 udgjorde 45 mio. kr. på Bornholm og 79 mio. kr. på Fyn. Om-
sætningstallene er som nævnt udgangspunktet for beregningen af bruttofaktorindkomsten fra cykelturismen i de 
to amter, der bruges om mål for cykelturismens indtjening. BFI udtrykker summen af aflønningen til arbejds-
kraft, arbejdsgiver og restindkomst og dermed en værditilvækst.198 BFI for cykelturismen er beregnet ved at 
antage, at BFI-andelen af omsætningen fra cykelturismen udgør den samme andel som BFI-andelen for den 
samlede turisme udgør af omsætningen i hele turisterhvervet. Desværre kendes disse tal alene for Bornholm. For 
Fyns vedkommende er det derfor desuden antaget, at cykelturismens BFI-andel af omsætningen er den samme 
på Fyn som på Bornholm. 
 
Den samlede turismes BFI på Bornholm udgjorde i 1992 28% af den samlede turistomsætning.199 På baggrund af 
ovenstående forudsætninger beregnes cykelturismens BFI på Bornholm til 12 mio. kr. og på Fyn til 22 mio. kr. i 
1995. Desuden kan det for Bornholms vedkommende beregnes, hvor stor en del af turistomsætningen, der kom 
fra cykelturismen. Den samlede turistomsætning udgjorde i 1992 1,2 mia. kr. på Bornholm.200 Omregnes denne 
omsætning til 1995-priser ved at anvende forbrugerprisindekset,201 svarer det til en samlet turistomsætning på 
1,3 mia. kr. Det kan således beregnes, at cykelturistomsætningen udgjorde 3,5% af den samlede turistomsætning 
i 1995, under den forudsætning, at den samlede turistomsætning var den samme i 1992 og 1995, når der korrige-
res for inflation. 

9.4.2.  Omkostninger ved cykelturismen 
Amternes omkostninger ved cykelturismen består af finansieringsomkostningerne ved de anlagte cykelveje, 
hvor der korrigeres for, at cykelvejene også anvendes af de fastboende. Desuden har Bornholms Amt  haft ad-
ministrationsomkostninger og omkostninger til markedsføring i forbindelse med cykelturismen, mens Fyns Amt 
har udgifter til driften af Cykelnetværk Fyn. I forbindelse med udgifter til anlæg af cykelveje skal det understre-
ges, at vejene naturligvis kan benyttes af såvel turister og lokalbefolkning, og at det derfor ikke er korrekt at 
henføre samtlige finansieringsomkostninger ved cykelvejene til cykelturismen. I praksis er det imidlertid umu-
ligt at beregne, hvor stor en del af finansieringsomkostningerne, der bør henregnes til cykelturismen og hvor 
stor en del til lokalbefolkningens brug af vejene. 
 
Nedenstående tabel viser de beløb, Bornholms Amt har investeret i cykelvejene i perioden 1977 til 1995. 
 
Omregnet til 1995-priser er der på Bornholm investeret i alt 69 mio. kr. i cykelvejene i perioden fra 1977 til 
1995. Dette kan betragtes som genanskaffelsesprisen, dvs. den udgift, der i 1995 ville være ved at anlægge alle 
cykelvejene. At de investerede beløb i 1991 og 1992 var små sammenlignet med de investerede beløb i årene før 
og efter skyldes ifølge Bornholms Amt, at bevillingerne fra vejdirektoratet i de nævnte år var små.202 Modsat var 
de bevilligede beløb fra vejdirektoratet i 1993 og 1994 større end normalt. Der skete samtidig i 1993 og 1994 en 
intensivering af anlæg af cykelstier langs hovedlandevejene. Desuden havde Bornholmerpakken indflydelse på, 
at der i 1994 blev foretaget forholdsmæssigt store investeringer.  
 
 
 
                                                        
198  Rafn, Thomas: Turismens økonomiske betydning for Bornholm. 1995. 
199  Rafn, Thomas: Turismens økonomiske betydning for Bornholm. 1995. 
200  Rafn, Thomas: Turismens økonomiske betydning for Bornholm. 1995. 
201  Danmarks Statistik. Forbrugerprisindekset var i 1992 185,50 og i november 1995 196,90. 
202  Bornholms Amt, Ib Møller, d. 15.01.96. 
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Investeringer i cykelveje, Bornholms Amt, 1995-priser203  
År Beløb i 1.000 kr. 

1977 1.023 

1978 847 

1979 3.572 

1980 2.403 

1981 3.626 

1982 5.052 

1983 5.289 

1984 4.964 

1985 4.238 

1986 5.319 

1987 2.201 

1988 3.406 

1989 4.630 

1990 2.768 

1991 364 

1992 423 

1993 5.337 

1994 7.316 

1995 5.993 

I alt 68.772 

(De investerede beløb er omregnet til 1995-priser ved brug af prisindeks for asfaltarbejder). 
 
Hvad angår de fremtidige investeringer i cykelveje oplyser Bornholms Amt,204 at der er planlagt yderligere tre 
strækninger, som i alt er budgetteret til 40 mio. kr. 
 
Fyns Amt har i perioden 1992 til 1995 haft udgifter på 4,5 mio. kr. i forbindelse med anlæg af cykelvejene. Når 
udgiften til cykelrutekort er medtaget i denne beregning skyldes det, at der er tale om en udgift, som Fyns Amt 
har afholdt i forbindelse med anlægget. Der er tale om et éngangsbeløb.205 
 
Investeringer i cykelveje, Fyns Amt, 1995-priser206 

År  Beløb, 1.000 kr. 

1992 Anlæg af cykelveje 1.481 

1993 Anlæg af cykelveje 362 

1994 Anlæg af cykelveje 411 

1995 Anlæg af cykelveje 368 

1995 Skiltning 700 

1995 Opkøb af Vodrup Klint 300 

1995 Enebærodde 400 

1995 Cykelrutekort 450 

 Udgifter i alt 4.473 

(De investerede beløb er omregnet til 1995-priser ved brug af indeks for asfaltarbejder). 
 

                                                        
203   For Bornholms Amt er tallene oplyst af Ib Møller i brev af 09.01.96 samt telefonsamtale 15.01.96. Tallet 

for 1995 er et foreløbigt regnskabstal. For Fyn er tallene oplyst af Fyns Amt, den 21.01.96. 
204  Bornholms Amt, Ib Møller, d. 15.01.96. 
205  Oplyst telefonisk af Fyns Amt, Lis Ebberup d. 29.01.96. 
206  For Fyn er tallene oplyst af Fyns Amt, den 21.01.96. 
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Som det kan ses, har Bornholms Amt investeret et meget større beløb end Fyns Amt i anlæg af cykelvejene. Det 
er her vigtigt at understrege, at det bornholmske cykelvejnet er anlagt med henblik på både turister og lokalbe-
folkning. Således indgik i planlægningen af cykelvejnettet en faktor, der kan kaldes anlæg i bebyggede områder, 
som omfatter faktorer, der er af interesse for hverdagscyklisterne.207 Eksempelvis kan nævnes boligområder, 
arbejdspladser og skoler. Som eksempel på det sidste kan nævnes anlagte stier mellem Årsdale og Svaneke og 
Tejn og Allinge, der i hvertfald forår og efterår benyttes af skoleelever i stort antal. 
 
De investerede beløb i cykelveje på henholdsvis Bornholm og Fyn er ikke direkte sammenlignelige. Fyns Amt 
har alene anlagt cykelveje, der sigter på turisterne og ikke på lokalbefolkningen, men det kan naturligvis ikke 
udelukkes, at cykelvejene bliver brugt af lokalbefolkningen. De cykelstier, der er anlagt i de fynske byområder, 
og som fortrinsvis bruges af lokalbefolkningen på vejen til arbejde og skole, er anlagt af de fynske kommu-
ner.208 Det af Fyns Amt anlagte net af cykelstier udgør med andre ord kun en lille del af det samlede net af 
cykelstier på Fyn. Nettet bygger desuden på små, allerede eksisterende veje. I undtagelsestilfælde er der foretaget 
overfladebelægningsændringer. De eneste steder, hvor der er anlagt nye stier, er Vodrup Klint og Enebær Od-
de.209 Dette står naturligvis i skarp kontrast til Bornholms Amt, hvor der i årene 1993 og 1994 er investeret 
store beløb i anlæg af stier langs hovedlandeveje. Der er på Fyn planlagt investeringer for 400.000 kr. i 1996. 
 
Det antages i det følgende, at de af Fyns Amt anlagte cykelveje alene benyttes af cykelturister, mens det for 
Bornholm antages, at 75% af brugen af cykelvejene foretages af cykelturister. 
 
Bornholms Amts udgifter ved cykelvejene består af vedligeholdelse, administration samt finansieringsomkost-
ningerne ved de investerede beløb. Udgifterne til vedligeholdelse er først fra og med 1995 konteret særskilt, og 
kan derfor kun opgøres for 1995, hvor der er anvendt ca. 400.000 kr.210 Ovenstående antagelse om, at 75% af 
brugen af cykelstierne henføres til cykelturisterne indebærer, at der af amtets øvrige omkostninger ligeledes kun 
henføres 75% til cykelturismen. Dog antages markedsføringsindsatsen alene at være rettet mod cykelturisterne, 
og af dette beløb henføres derfor 100% til cykelturismen. 
 
Administrationsomkostningerne vedrørende cykelvejene konteres ikke særskilt, men anslås at beløbe sig til 
50.000 kr. i 1995.  
 
Finansieringsomkostningerne ved de anlagte cykelveje beregnes som de reale renteudgifter af det investerede 
beløb i 1995-priser ved en realrente på 6%.211  Finansieringsomkostningerne beregnes ud fra genanskaffelses-
prisen og udgør med andre ord 6% af de investerede beløb i 1995-priser. 
 
Bornholms Amts omkostninger ved cykelvejsnettet. 

 Årlig udgift i 1.000 kr.  

Vedligeholdelse af cykelvejsnettet 300 

Administration 38 

Finansieringsomkostninger ved investeringerne 3.000 

Markedsføring 40 

Samlede omkostninger 3.378 

 

                                                        
207  Cykelveje på Bornholm, Plan for regionalt net af cykelveje, Bornholms Amts tekniske forvaltning, marts 

1981. 
208  Telefonisk oplyst af Fyns Amt, Lis Ebberup, den 29.01.96. 
209  Telefonisk oplyst af Fyns Amt, Lis Ebberup, den 29.01.96. 
210  Bornholms Amt, brev af 09.01.96. 
211  Det er naturligvis diskutabelt, hvor høj realrenten er. I denne fremstiling er realrenten udregnet på føl-

gende måde: Som mål for den nominelle rente er anvendt Nykredit-obligation, hvis nominelle rente var 
7,96%  den 11.01.96 (JyllandsPosten). Inflationsraten er udregnet som forholdet mellem bruttonational-
produktet, 1. halvår 1995 i 1995-priser og bruttonationalproduktet, 1. halvår 1995 i 1980-priser, oplyst af 
Danmarks Statistik d. 25.01.96. 
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Det ses af tabellen, at de samlede omkostninger ved cykelvejnettet i Bornholms Amt udgør 3,4 mio. kr. i 1995, 
hvoraf den største del er finansieringsomkostningerne, der beløber sig til 3 mio. kr. 
 
Omkostninger på Fyn vedrørende cykelturismen, 1995-priser 

 Årlig udgift i 1.000 kr. 

Finansieringsomkostninger 280 

Cykelnetværk Fyn 1.800 

I alt 2.080 

 
Omkostningerne ved cykelturismen på Fyn er vist i tabellen ovenfor. Finansieringsomkostningerne er som for 
Bornholm udregnet ved en realrente på 6%. Det ses, at de samlede årlige omkostninger på Fyn i 1995-priser 
beløber sig til 2,1 mio. kr. 
 
Som det fremgår, er BFI ved cykelturismen 12,6 mio. kr. på Bornholm og 22 mio. kr. på Fyn. Omkostningerne 
ved cykelturismen er 3,4 mio. kr. på Bornholm og 2,1 mio. kr. på Fyn. Dette giver en indtjening fra cykelturis-
men på henholdsvis 9,4 mio. kr. og 19,9 mio. kr. i de to amter. Indtjeningen er på Fyn som det ses væsentligt 
større end på Bornholm. Årsagerne til dette er dels billigere anlægsudgifter til cykelvejene, dels flere cykelturi-
ster med et højere døgnforbrug.  

9.4.3.  Cykelturismens beskæftigelsesvirkninger  
Det faktum, at der i løbet af 1995 har opholdt sig 20.000 og 33.000 cykelturister på henholdsvis Bornholm og 
Fyn, har naturligvis haft visse beskæftigelseseffekter. Disse beskæftigelseseffekter skal i det følgende beregnes ud 
fra cykelturistomsætningen opdelt på forskellige forbrugskategorier samt overnatningsformer. De efterfølgende 
beregninger er baseret på Danmarks Statistiks input-outputtabel, der igen er baseret på nationalregnskabet. Der 
er derfor tale om det gennemsnitlige beskæftigelsestal for hele året. Det understreges, at der er tale om beskæfti-
gelsesvirkninger i alt, dvs. i hele landet. Cykelturismen giver ikke blot en beskæftigelsesvirkning i de to amter, 
men også i resten af landet via indirekte effekter. Der ses i beregningen af beskæftigelsesvirkningerne bort fra 
den beskæftigelsesvirkning anlægget af cykelstierne har haft.  
 
Beskæftigelsesvirkningerne beregnes i to omgange: først beskæftigelsesvirkninger fra cykelturisternes forbrug af 
dagligvarer m.v. og derefter beskæftigelsesvirkningerne fra cykelturisternes overnatninger. 
 
Beskæftigelsesvirkninger fra cykelturismen, antal beskæftigede 
Omsætning opgjort på kategorier Beskæftigelse, Bornholm Beskæftigelse, Fyn 

Dagligvarer 19 31 

Kioskvarer 7 14 

Udvalgsvarer 3 9 

Restaurant 30 53 

Entré 3 14 

Samlet beskæftigelse 62 121 
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Det ses, at cykelturismen på Bornholm, når cykelturisternes overnatninger ikke tages med i betragtningen, har 
skabt beskæftigelse til 62 personer i 1995.212 
 
Den største beskæftigelse blev skabt af restaurationsbranchen, hvor cykelturismen gav beskæftigelse til 30 perso-
ner. Næststørste beskæftigelse blev skabt indenfor dagligvareforretningerne, hvor cykelturismen gav beskæftigel-
se til 19 personer. 
 
Beskæftigelsesvirkningerne fra cykelturismen på Fyn var noget større, nemlig svarende til 121 personer. Dette 
skyldes naturligvis den højere omsætning på Fyn indenfor de enkelte kategorier, der er forårsaget af dels et højere 
døgnforbrug pr. cykelturist på Fyn og dels et større antal cykelturister. Mens det på Bornholm er beskæftigelses-
virkningen fra entréindtægter, der er den laveste, hidrører den mindste beskæftigelsesvirkning på Fyn fra salget 
af udvalgsvarer. 
 
Ovenstående beregninger viser den beskæftigelse, cykelturisterne skaber udenfor overnatningsstederne. Lige så 
vel som cykelturisternes forbrug i butikker og på restauranter genererer en beskæftigelseseffekt, skaber deres 
overnatninger forskellige steder ligeledes beskæftigelse. Disse beskæftigelseseffekter kan beregnes ud fra input-
outputtabellen213 for overnatningskategorierne hoteller, vandrerhjem og campingpladser, hvilket svarer til 
386.370 af cykelturisternes i alt 477.000 overnatninger, altså 81%. 
 
Beskæftigelse fra cykelturisternes overnatninger 
Kategori  Bornholm  Fyn 

Hotel, antal overnatninger i 1.000 16 27 

Camping, antal overnatninger i 1.000 99 163 

Vandrerhjem, antal overnatninger i 1.000 31 50 

Samlet antal overnatninger  i 1.000 146 240 

Gennemsnitlig pris i kr. pr. overnatning 90 96 

Omsætning i 1.000 kr 13.140 23.040 

Beskæftigelsesvirkninger 38 68 

 
Det ses, at cykelturismen via overnatninger på landsplan skabte beskæftigelse til 38 personer for Bornholm og 
68 personer for Fyn. Beskæftigelsen er beregnet ud fra det omsætningstal, der er vist i tabellen. Dette omsæt-
ningstal er imidlertid sandsynligvis for lavt, da det er beregnet ud fra den gennemsnitlige overnatningspris fra 
samtlige overnatningskategorier. Det er sandsynligt, at af de øvrige overnatningskategorier vil overnatninger i 
lystbåde og primitive teltpladser trække gennemsnittet nedad. Omsætningen på de tre overnatningskategorier vil 
derfor med al sandsynlighed være højere end det, der er vist i tabellen. 
 
Tabellen giver dog et fingerpeg om beskæftigelseseffekterne på overnatningsstederne. 
Cykelturismens samlede beskæftigelsesvirkning er med andre ord 101 personer på Bornholm og 189 personer på 
Fyn.  

                                                        
212  Beregnes ud fra omsætningstallene for de forskellige kategorier samt input-outputtabel, 5.D.2 i input-

outputtabeller og analyser 1991, Danmarks Statistik. Beregningen af beskæftigelsestallene sker ud fra 
omsætningen i de enkelte forbrugskategorier. For dagligvarer er der tale om en vægtet beregning ud fra 
kategorierne “fødevarer” og “drikkevarer og tobak” i input-ouputtabellen. Som vægt er anvendt kategori-
ernes andel af det samlede forbrug i Danmark. Det forudsættes således, at forbruget af varer fra de to ka-
tegorier udgør samme andel af forbruget for cykelturister som for ikke turister. For kioskvarer er anvendt 
kategorien “bøger, aviser og blade” fra input-outputtabellen. 
Kategorien “udvalgsvarer” er beregnet ud fra en vægtning af kategorierne “beklædning og sko” samt 
“sports- og campingudstyr” i input-outputtabellen. Vægtningen er foretaget på samme måde som for dag-
ligvarer, hvorfor de samme forbehold gælder.  
For restaurantbesøg er anvendt kategorien “restaurantbesøg” i input-outputtabellen, og for kategorien en-
tré er anvendt “forlystelser m.v.” i input-outputtabellen. 

213  Ifølge Danmarks Statistik, telefonisk oplyst d. 02.02.96 indeholder kategorien “Hoteller m.v.” i input-
outputtabellen en summation af forbruget på hoteller, vandrerhjem og campingpladser. 
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9.5.  Afrunding 
Sammenfattende kan det siges om cykelturismens økonomi, at der på trods af store anlægsinvesteringer, især på 
Bornholm, alligevel er positiv indtjening både på Bornholm og Fyn. Omsætningen fra cykelturismen udgør dog 
en beskeden del af den samlede turistomsætning på Bornholm, nemlig 3,5%. Samtidig giver cykelturismen 
beskæftigelse til gennemsnitligt 101 personer i løbet af et år på Bornholm, og gennemsnitligt 189 personer i løbet 
af et år på Fyn. 
 
Med de målingsmetoder, som man i almindelighed anvender i forbindelse med turismens økonomiske effektivi-
tet, er der positive virkninger af cykelturismen. 
 
Den foreliggende undersøgelse er dog ikke tilstrækkelig til, at der kan udføres en komplet vurdering af, om 
indtjeningen ved cykelturismen i de to amter er positiv. 
 
Spørgsmålet er, om de store investeringer i cykelveje overhovedet bevirker en øget turisme, eller om de turister, 
der nu kommer som cykelturister, ville være kommet alligevel. Dette kan ikke afgøres ud fra denne undersøgel-
se.  
 
Desuden kan det samtidig diskuteres om de store beløb, de to amter har investeret i cykelvejene, kunne have 
været anvendt bedre til andre formål. F.eks om de investerede beløb ville have haft en større beskæftigelseseffekt, 
hvis de var blevet anvendt til andre projekter. Det kan med andre ord ikke på baggrund af denne undersøgelse 
konkluderes, at de økonomiske effekter af cykelturismen er positive. 
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10.  Konklusion 

10.1.  Indledning 
Hensigten med dette afsnit er at diskutere undersøgelsens resultater set i forhold til formålet med undersøgelsen: 
At belyse cykelturismen for at se om den er økonomisk og miljømæssig bæredygtig. Med andre ord: er cykeltu-
rismen den ideelle turismeform med stor indtjening og få miljømæssige omkostninger?  
 
Diskussionen vil bevæge sig gennem følgende delemner, der baserer sig på undersøgelsens resultater: 
 
• Kan cykelturisme betegnes som en bæredygtig turismeform, der tager hensyn til natur og miljø. Det vil sige 

en turismeform, der ikke forurener og belaster turisterhvervets forhold til myndigheder og de områder, hvor 
turisterne færdes? 

• Kan cykelturismens økonomi betegnes som mere gunstig end andre turismeformer? 
• Kan cykelturismen betegnes som både økonomisk og miljømæssig bæredygtig? 
• Kan cykelturismen betegnes som en hensigtsmæssig turismeform for Fyn og Bornholm, set i forhold til 

andre turismepotentialer? 

10.2.  Miljømæssig bæredygtighed 
Sammenlignet med turister generelt, er cykelturisterne tilsyneladende mere miljøbevidste og cykelturismen 
mindre belastende. Dette ses ud fra, at cykelturisterne vælger mindre belastende overnatningsformer end turister 
generelt. Hertil kommer, at cykelturisterne ved at bruge cyklen som transportmiddel på destinationen helt klart 
belaster mindre end turister, der benytter brændstofforbrugende køretøjer. Endvidere, at cykelturisterne i højere 
grad end turister generelt benytter mere miljøvenlige køretøjer til og fra destinationen. Cykelturisternes og de 
almene turisters foretrukne køretøj - bilen - er meget belastende. Men der er en større andel af cykelturisterne, 
der benytter cykel, tog og bus til at transportere sig til og fra destinationen, end turister generelt gør. Eksempel-
vis tager 25% af de interviewede tyske cykelturister på Fyn toget for at komme til Fyn.  
 
Cykelturismen kan på den baggrund siges at være en grøn turismeform. Men at betegne cykelturismen i den 
nuværende form, som den ideelle turismeform vil ikke være retfærdigt. For at være ideel, må en turismeform kun 
indebære et minimum af belastning. Det kan cykelturismen med dens udstrakte brug af bilen, i forbindelse med 
transport til og fra destinationen og i forbindelse med transport på destinationen ikke siges at opfylde.  
 
Om det er realistisk at få flere cykelturister til at benytte tog og bus til og fra destinationen, og derigennem 
mindske miljøbelastningen er usikkert. Men set i lyset af den begrænsede markedsføring bl.a. DSB og Deutsches 
Bundesbahn bruger på at få cykelturister til at benytte toget til Fyn, er det tankevækkende, at så mange tyskere 
det til trods tager toget til Fyn. Det kunne tyde på, at en bevidst satsning på og målrettet markedsføring af toget 
som supplerende transportmiddel vil øge mængden af togrejsende cykelturister fra Tyskland. Ihvertfald, hvis 
indsatsen følges op med forbedrede muligheder end de nuværende for at medbringe cyklen i toget. Dette vil helt 
klart gøre cykelturismen endnu mere miljøvenlig. 
 
Hvorvidt cykelturismen defintivt kan betegnes som en miljømæssig bæredygtig turismeform kommer an på de 
kriterier, der opstilles for at være bæredygtig. Set i forhold til den mest udbredte danske ferieform - feriehustu-
rismen - er cykelturismen mere miljøvenlig og har en miljømæssig højere grad af bæredygtighed. Men defintivt at 
betegne cykelturismen i den nuværende form som miljømæssig bæredygtig vil nok tendere en overdrivelse. Dertil 
er der endnu for meget at forbedre i forhold til overnatningssektorens og transportmidlernes miljøbelastning, 
bl.a. ved at indføre park and ride og øge brugen af tog og bus som transportmidler fremfor bilen, og brug af 
miljø-audits (EMAS, BS 7750, ISO 90014) på overnatningsstederne, der bl.a. vil reducere varme- og energifor-
bruget samt affaldsmængden (og spare overnatningsstederne penge). 
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10.3.  Økonomisk bæredygtighed 
Undersøgelsen af cykelturismens økonomi viser, at cykelturister har et døgnforbrug på 257 kr. Sammenlignet 
med den generelle ferieturist, er døgnforbruget på nogenlunde samme niveau. Til gengæld ligger det væsentligt 
under turismeformer, der benytter hoteller som overnatningsform, bl.a. city breaks og incentiverejser. Cykeltu-
risters døgnforbrug er altså at betegne som lavt.  
 
På trods af, at cykelturisterne har et lavt døgnforbrug, omsætter cykelturismen for 45 mio. kr. på Bornholm og 79 
mio. kr. på Fyn. Herud af formår cykelturismen at generere indtægter på 9,4 mio. kr. på Bornholm og 19,9 mio. 
kr. på Fyn. Det bør dog i den sammenhæng tilføjes, at det ikke har været muligt at indregne alle cykelturismens 
omkostninger (f.eks. etablering af sti-net) med de tilgængelige måleredskaber. De beregnede indtægter må derfor 
nærmest betragtes som vejledende. 
 
Cykelturismen bevirker desuden en beregnet beskæftigelseseffekt på 101 personer på Bornholm og 189 personer 
på Fyn.  
 
Samlet set er cykelturismen altså med til at skabe indkomst og arbejde på øerne. Målt på den vis må cykelturis-
men siges at være økonomisk bæredygtig.  
 
Omvendt betyder cykelturisternes udstrakte brug af campingpladser, primitive teltpladser og vandrerhjem en 
langt mindre omsætning og beskæftigelsesvirkning, end hvis overnatningerne primært lå på hoteller. Cykelturis-
men kan på den vis betragtes som en turismeform, der giver overskud, men samtidig ikke giver det overskud og 
den beskæftigelseseffekt, som Europas måske bedste cykelruter i smukke landskaber måske burde kunne kaste af 
sig.  
 
Erhvervets brede markedsføring, der er stilet til “alle der vil cykle på Fyn og Bornholm”, gør, at mere eksklusive 
grupper ikke rammes præcist og følgelig ikke trækkes hertil i videre udstrækning. Undersøgelsen har vist, at kun 
en begrænset del af cykelturisterne tiltrækkes af de brede markedsføringstiltag - messer, brochuremateriale -  
hvorfor pengene til disse aktiviteter måske hellere skulle kanaliseres over på mere målrettede aktiviteter, der kan 
tiltrække grupper af cykelturister med et højere døgnforbrug og dermed højere afledt indtjening og beskæftigel-
seseffekt.  
 
Ud fra en økonomisk betragtning kan der således synes at være et misforhold mellem produkt og markedsføring. 
Et misforhold der betyder, at cykelturismen p.t. kan betragtes som økonomisk bæredygtig, men at der for lokal-
samfundene måske kunne skabes en højere grad af bæredygtighed. Hvilket f.eks. kunne ske igennem udvikling 
af flexible pakketilbud bestående af et standardkoncept med mulighed for køb af ekstra service (luksus). Hertil 
kommer, at der skal identificeres og bearbejdes nye markeder og målgrupper, der benytter dyrere overnatnings-
former, lejer cykler, spiser på restaurant m.v. Ændre den brede markedsføring til mere præcis og målrettet mar-
kedsføring etc. 

10.4.  Er cykelturismen økonomisk og miljømæssig bæredygtig? 
Nationalt og internationalt ledes der efter en turismeform, der er indbringende og miljømæssig bæredygtig. Cy-
kelturismen på Fyn og Bornholm i sin nuværende form og i det nuværende omfang er tæt på at være både miljø-
mæssig og økonomisk bæredygtig, men om cykelturismen i sig selv er den idelle turisme, er en anden ting.  
 
Undersøgelsen har vist, at der bør indregnes en lang række af faktorer, når en turismeforms bæredygtighed skal 
vurderes. Endvidere er påvist, at cykelturismen giver et overskud og arbejdspladser samt at cykelturismen er 
mindre miljøbelastende end den almene turisme. Vurderingen i denne undersøgelsen er alligevel, at cykelturis-
me ikke er økonomisk og miljømæssig optimal. Indvendingerne går på, at så længe der er så meget at forbedre i 
forhold til transport og overnatning, så kan cykelturismen ikke betegnes som miljømæssig og økonomisk bære-
dygtig - og dermed heller ikke den ideelle turismeform. Der er muligheder for forbedringer uden omfattende 
investeringer. Endvidere synes det forhold, at cykelturister har et lavt døgnforbrug, heller ikke at tale til fordel 
for cykelturismen. 
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10.5.  Er cykelturismen en hensigtsmæssig turismeform? 
Fordi en turismeform er bæredygtig, betyder det ikke, at den er hensigtsmæssig for en destination eller region.  
 
Et veludviklet rute- og stisystem med gode rutebeskrivelser, landskaber der er skabt til cykelturisme, et bredt 
udbud af mindre og mellemstore attraktioner og seværdigheder, samt overnatningssteder i varierende former og 
størrelser og til forskellige tegnebøger giver et godt fundament for cykelturismen på Fyn og Bornholm. Faktisk 
vil det være meget svært at finde destinationer med et bedre og mere veludviklet cykelturisme-produkt i ind- og 
udland. Hertil kommer, at både de fynske og bornholmske amter og kommuner stiller sig positive og aktive 
overfor udviklingen af cykelturismen. Basis er altså i orden og cykelturisme er tilpasset de to øers øvrige turis-
me. 
 
Men, på trods af disse positive fysiske og politiske omstændigheder, så kan det være svært entydigt at fastslå, om 
cykelturismen er en hensigtsmæssig ferieform for Fyn og Bornholm. For det første er det nemlig nødvendigt at 
fastlægge: Hensigtsmæssigt i forhold til hvad? Natur og miljø? Økonomi? Andre turismeformer? Andre er-
hvervsudviklingsstrategier eller i forhold til det at satse på turisme i det hele taget? 
 
Undersøgelsen har vist, at cykelturismen i forhold til økonomi og miljømæssige aspekter har en række fordele i 
forhold til den almene turisme. Men det betyder ikke, at cykelturismen kan erstatte den almene turisme. Kun at 
cykelturismen er et af flere alternativer til den almene turisme. Turismealternativer214 der gør den fynske og 
bornholmske turisme facet-rig og som giver indtryk af destinationer med flere muligheder. Cykelturismen er på 
den måde hensigtsmæssig, fordi den er medvirkende til at tiltrække turister, der (sandsynligvis) ellers ikke ville 
vælge Fyn og Bornholm, og kan derved virke som et supplement til den almene turisme. 
 
Cykelturismen er derimod ikke hensigtsmæssig, når der ses på dens sæson. Cykelturismen udøves primært i som-
merperioden, fordi det danske vejr er for lunefuldt forår og efterår for cykelferier. Regn og blæst sætter en natur-
lig dæmper på lysten til at cykle. Problemet er altså, at cykelturisterne kommer i den periode, hvor der i forvejen 
er flest turister. For Bornholms vedkommende kan der ikke være mange flere turister i højsæsonen, hvis region-
planens målsætning skal efterleves. Konsekvensen er, at cykelturismen er med til at øge presset på turisterhvervet 
i den periode, hvor der ikke er behov for mere pres. Da det samtidig kan konstateres, at cykelturisterne primært 
holder til, hvor de øvrige turister befinder sig, må idéen215 med at sprede turisterne geografisk og sæsonmæssigt 
siges ikke at være realiseret og måske ej heller realistisk.  
 
For Bornholms vedkommende er problematikken med flere turister i højsæsonen, som tidligere nævnt, endda 
særdeles nærværende. En satsning på flere cykelturister vil skulle foregå på bekostning af andre turismeformer, da 
der stort set er “udsolgt” i sæsonen. Skal cykelturismen erstatte andre turismeformer, må det være, fordi cykeltu-
rismen enten miljømæssigt er en klar fordel, eller fordi cykelturismen økonomisk er en fordel, eller både/og. 
Undersøgelsen har vist, at økonomisk er cykelturismen ikke væsentligt mere indbringende end andre turisme-
former. Cykelturismen er således ikke entydig en fordel for Bornholm.  
 
For Fyn stiller tingene sig lidt anderledes, fordi Fyn har plads til langt flere cykelturister end Bornholm. Dog 
bør en øget tilstrømning ske under en form for styrede former (visitor management), når der ses på Ærø og Lange-
land, hvor der allerede i dag cykler mange turister rundt. Erfaringerne fra det fynske lystfiskernetværk og den 

                                                        
214  Vedr. defintioner og beskrivelser af alternativ turisme, se bl.a. Smith, V.L., Eadington, W.R.: Alterna-

tive Tourism. Potentials and Problems in the Development of Tourism. John Wiley & Sons. 1992. Heri: 
Pearce, D.G.: Alternative Tourism: Concepts, Classifications and Questions. Og Butler, R.: The Thin 
Edge of the Wedge, de Kadt, E.: Making the Alternative Sustainable: Lessons from the Development for 
Tourism, samt Pigram, J.J.: Alternative Tourism: Tourism and Sustainable Ressource Management. 

215  Danmarks Turistråd m.fl.: Fælles fodslaw. 1992. 
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virak,216 der har været deromkring, bør animere det fynske cykelnetværk til allerede nu at overveje, hvordan 
problemer med bl.a. overcrowding, konflikter med lokalbefolkning m.v. kan undgås.217 
 
For både Fyn og Bornholm er der altså al mulig grund til at få formuleret strategier for cykelturismen - og turis-
men som helhed - hvori der er indbygget vækstmål, “risiko for succes”parametre, loft for antallet af cykelturi-
ster, styringsredskaber m.v. Strategierne for Fyn og Bornholm kan ikke blive ens, men må tilrettes lokale og 
regionale forhold. Derved kan der forebygges, istedet for at der skal behandles skader (jvf. lystfiskerproblema-
tikken på Langeland). 
 
Dernæst bør der åbnes for debatten imellem erhverv, lokalbefolkning, amter, kommuner og politikere - hvilke 
turister vil vi tiltrække, hvor mange turister vil vi have omkring os og hvilke turismefelter skal der satses på 
mht. markedsføring og produktudvikling? Denne debat er vigtig, fordi den kvalificerer (og modificerer) turis-
meindsatsen. Kun når den er taget, kan det fastslåes om cykelturismen er hensigtsmæssig for Fyn og Bornholm.  
 
Endelig er der et debatfelt, som undersøgelsen her er med til at understrege, at Danmarks, herunder Fyn og 
Bornholm, fremmeste turismeprodukter er rettet mod lavtforbrugende turismegrupper, især børnefamilierne. 
Ihvertfald er det de produkter, der tilbydes turisterne. Men ved at tilbyde og fremhæve netop dissse produkter og 
lancere dem med brede markedsføringsaktiviteter, så har erhvervet og offentlige involverede kræfter fravalgt 
mere lukrative turismegrupper. Ved at satse på de “sikre” turister, der jo er kendetegnet ved ikke at bruge penge 
på restauranter, der ikke bruger penge på at shoppe, der ikke bruger penge på dyre overnatningsformer, da har 
man fravalgt de turistgrupper, der lægger penge og dermed sikrer arbejdspladser og indtjening. Det forhold 
synes erhvervet, amter og kommuner ikke at have gjort sig klart. Ganske vist formulerer den fynske turisme-
strategi218 og den danske turismepolitik219 tanker om satsning på mere lukrative turismegrupper og -former, 
men den praktiske indsats understøtter ikke de ædelt formulerede tanker. Der er ganske enkelt et misforhold 
mellem strategierne og de konkrete indsatser. Det misforhold må fjernes, enten ved at bekende sig til den brede, 
(børnefamilie-)orienterede turisme eller ved at satse mere målrettet på andre turismegrupper. De nye regionale 
turismegruppers problemer bl.a. med at rejse kapital fra erhvervet viser, at der er mange problemer med det 
fælles fodslaw i turismen, og at der ikke er mange penge at arbejde med i dansk turisme. Derfor bør de midler 
der bruges bl.a. til markedsføring i langt højere grad kvalificeres og anvendes målrettet. Det kræver konsensus 
mellem strategi og politik på den ene side og konkrete aktiviteter på den anden. Den nuværende cykelturisme på 
Fyn og Bornholm vil ligge fint i forlængelse af den praktiske side - det at satse på børnefamilier og lavtforbru-
gende grupper - og er således at betegne som en hensigtsmæssig turismeform for både Fyn og Bornholm. Men 
set i forhold til de formulerede strategiske mål omkring forøget døgnforbrug, øget beskæftigelse, sæsonforlængelse 
og geografisk spredning af turisterne, er den nuværende cykelturisme ikke hensigtsmæssig for Fyn og Bornholm.  

10.6.  Afrunding 
Diskussionen om cykelturismen er en hensigtsmæssig turismeform er ikke færdig. Her er den blot præsenteret 
med nogle af de elementer den indeholder. Konsekvensen er, at det ikke endeligt kan fastlægges om cykelturis-
men er en entydigt hensigtsmæssig turismeform. Ikke mindst fordi der mangler viden om andre turismeformer, 
som cykelturismen kan måles imod og som denne undersøgelse kan bruge som reference. 
 
Meget tyder på, at for Fyn og Bornholm er cykelturismen et vigtigt element. Cykelturismen er ikke et modefæ-
nomen. Både deciderede trends nu og i årene der kommer tyder på, at det at cykle vil blive endnu mere populært. 

                                                        
216  Som tidligere nævnt i undersøgelsen har lokale lystfiskere beklaget sig over tyskere, der udviser for lidt 

hensyn, ikke har sat sig ind i dansk lystfiskerkultur og -etik. Beklagelserne har været gengivet i medier-
ne, aviser, radio og tv.  

217  Diskussionen om styringsredskaber er for omfattende til dette projekt, men der foreligger en række mu-
ligheder, se bl.a. (Ed.) Williams, A.M.: Tourism, Leisure, Nature Protection and Agri Tourism. Princi-
ples, Partnerships and Practice Sourcebook. University of Exeter. 1996. og (Ed.) Uzzell, D.: Heritage 
Interpretation. Vol. 2. 1992. 

218  FynTour m.fl.: En fynsk turismestrategi frem mod år 2001. 1992. 
219  Ministeriet for Kommunikation og Turisme: Turistpolitisk redegørelse. 1994. 
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Hertil kommer, at bl.a. EU220 og den danske regering221 peger på cyklen som et af fremtidens transportmidler til 
især nærtransport i byområder. Tiltag der givet vil smitte af på valget af cyklen som transportmiddel i ferierne. 
 
Fyn og Bornholm har på mange måder vist vejen mht. hvordan cykelturismeproduktet kan udvikles. Erfaringer-
ne herfra kan turisterhvervet i ind- og udland lære meget af. Undersøgelsen her har dog samtidig vist, at Fyn og 
Bornholm endnu har et stykke vej, før cykelturismen på øerne kan betegnes som både økonomisk og miljømæssig 
bæredygtig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
220  EU: Grønbog om transportens indvirkning på miljøet: En fællesskabsstrategi for bæredygtig mobilitet. 

1992.  
221 Se bl.a. Trafikministeriet: Transport 2005. 1993, Energiministeriet: Energi 2000 - opfølgningen. 1993. 
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