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Baggrundsnotat om ny national cykelrute 8 – Østersøruten

Østersøruten er planlagt som en kystnær ringrute, der gør det muligt at besøge mange af regionens
seværdigheder. Den samlede rute bliver over 800 km lang forløber i nærheden af varierede kys t-
strækninger, går gennem gamle købstæder og løber igennem natur - og kulturlandskaber. Faktorer
som er afgørende for at tiltrække flere cykelturister til Danmark.

Ruteføringen er valgt, så d en fører cyklisten ad attraktive cykelveje imellem byer og seværdigheder,
samtidig med at man kommer frem til næste destination. Ruten binder 11 enestående øer sammen,
som perler på en snor og forløber i umiddelbar nærhed til kysten, velvidende at det ikke er Østersøk y-
sten hele vejen.

Østersøruten består dels af den eksisterende N8, Sydhavsruten, som forløber fra Rudbøl til Møn med
omlægning over Ærø, dels af et nyt ruteforløb via Sjælland, Fyn og Sydjylland, som kobler enderne
sammen.

I arbejdet med de n nye rundtursrute er den eksisterende linjeføring af N8 og turforslaget Østersøruten
også blevet gennemgået og revurderet. Forslaget til Linjeføringen er udarbejdet i tæt samarbejde med
alle involverede kommuner omkring ruteforløbet .
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Facts omkring cykelturisme 
 
18 pct. af turisterne i Danmark cykler én eller flere ture i løbet af deres ferie i Danmark. Det svarer til 
1,5 mio. turister om året. 
 
Antallet af cykelturister i Danmark steg 22 pct. i perioden 2011 til 2014.  
 
Cykelturister omsætter for ca. 5,5 mia. kr. (2011).  
En cykelturist har ca. et døgnforbrug på 400 kr./døgn. Udenlandske omsætter for mere end danske 
cykelturister. Det er gennemsnitlig på niveau med en kystturist og lidt under forbruget for en gennem-
snitsturist.  
 
En cykelturists ophold er ca. 3 dage længere end en gennemsnitsturist.  
 
Erfaringer fra cykelvenlige overnatningssteder (Bed+Bike) viser, at cykelturister er med til at forlænge 
sæsonen ud over de 3 sommermåneder.   
 
 
 Kommuner involveret i en ny national cykelrute 8 – Østersøruten 
 
 Aabenraa 
 Sønderborg 
 Ærø 
 Langeland 
 Lolland 
 Guldborgsund 
 Vordingborg 
 Næstved 
 Slagelse 
 Nyborg 
 Faaborg-Midtfyn 
 Svendborg 
 Assens 
 Middelfart 
 Fredericia 
 Kolding 
 Haderslev  
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