
BIKE ISLAND 2020 
FYN, LANGELAND OG ÆRØ SOM INTERNATIONALT 

HOTSPOT FOR KVALITETSSØGENDE CYKELTURISTER

APRIL 2017

VORES AMBITION
Fyn, Langeland og Ærø vil være Nordeuropas mest attraktive cykelferiedestination 
fra 2020 – og herefter gennem cykelturismen generere en øget turismeomsætning 
på min 0,2 mia. kr. pr. år.
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BIKE ISLAND 
– CYKELØEN FOR LIVSNYDERE

Fyn, Ærø og Langeland (herefter: Fyn) emmer af 
”Det gode liv”. Området er som ”Nordens Toscana” 
– her er flot natur, tæthed til havet, hyggelige 
købstander, gastronomi i topklasse, vingårde og 
chokoladeproducenter. 123 slotte og herregårde, 
unik kulturhistorie, og H. C. Andersens fødeø. 
Det er kunstmuseer og smukke haver. Et sandt 
overflødighedshorn af autentiske oplevelser – 
intet under at Fyn i 2017 har fået tildelt en LTG 
Award, som ”Garden Destination of the Year”. 

Al den herlighed, som Fyn har at byde på, kan 
sættes endnu bedre i spil end i dag. Koblingen 
mellem ”Det gode liv” og den massive vækst, der i 
disse år ses i cykelturisme giver en unikt mulighed 
for at tiltrække nye grupper af livsnydende turister.     

POTENTIALE FOR EN FÆLLES FYNSK 
BUSINESS CASE DER GIVER GENLYD
Fyn er skabt til cykelturisme. En turismeform 
som på den ene side repræsenterer konkrete 
europæiske vækstperspektiver og på den anden  
side et forretningsområde, hvor Fyn som følge 
af særlige naturmæssige forudsætninger har 
unikke muligheder.  

En  styrkeposition  der gennem strategisk forankret 
produktudvikling og markedsføring potentielt kan 
omsættes til en international position for Fyn som en af 
Nordeuropas mest attraktive destinationer for cykelferie.

Destination Fyn Klyngen, det fynske turisterhverv, 
repræsenteret ved partnerskabets Styre- og Investor-
gruppe, de fynske turistbureauer, Naturturisme I/S 
samt en række involverede cykelrejseoperatører 
peger enstemmigt på, at Fyn rummer exceptionelle 
og særlige forudsætninger for cykelturisme og at 
potentialet som cykeldestination langt fra er udnyttet.

Forudsætningen for at indfri ambitionen er et 
strategisk og markedsorienteret offentligt-privat 
fynsk partnerskab, der tager sigte på at skabe en 
konkurrencedygtig infrastruktur, d.v.s. cykelferie-
faciliteter og sammenhængskraft på et internationalt 
niveau, og en efterfølgende målrettet kendskabs-
opbygning og tiltrækningsindsats.

Der findes i fynsk turisme, netop nu, et tværgående 
engagement og ønske om at skabe et nyt fælles fynsk 
erhvervseventyr. Sammen vi vil skabe Nordeuropas 
mest attraktive destination for cykelferie og dermed 
øge den turismeskabte omsætning på destinationen.
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Marked med  
vækstpotentiale:

• Cykelturisme er et europæisk 
marked i fortsat vækst – især 
i Tyskland, hvor 10% af al 
turisme i dag kan relateres 
til netop cykelturismen og 
tendensen forventes at 
fortsætte (Trendscope).

• 18% af alle ferieturister 
cykler i dag i forbindelse 
med ferien i Danmark 
(VisitDenmark).

• Et fremtidigt øget fokus på 
bæredygtighed og sundhed 
samt en aldrende befolkning 
i Europa forstærker den 
forventede efterspørgsel 
efter cykelferie og 
autentiske oplevelser inden 
for det gode liv.

• Et fortsat stigende fokus 
på special interest tourism 
og aktive ferieformer er 
en af de mest markante 
efterspørgselstendenser på 
rejsemarkedet netop nu.

Lad os gribe 
momentum!

• Tværgående fynsk 
engagement og vilje blandt 
kommuner, virksomheder og 
turismeorganisationer til at 
skabe en fælles succes.

• Udvikling af dansk cykelturisme 
i international klasse er et af 
vækstinitiativerne i den nye 
nationale turismestrategi.

• Den nye nationale cykelrute 
”Østersøruten” er en realitet og 
vil i 2017-18 blive opgraderet 
og skiltet, hvilket gør ruten til 
et potentielt fyrtårn inden for 
dansk cykelturisme.

• I tæt samarbejde med REACT-
projektet (Nordeuropas bedste 
resort for moderne aktiv kystferie) 
skabes synergi op ad den produkt- 
og kompetenceudvikling, der 
indgår som fokusområde i BIKE 
ISLAND 2020.

• Internationale cykelevents på Fyn 
medfører aktiveringsmuligheder.

Cykling er en 
styrkeposition:

• Fyn  er skabt til cykling:  
afgrænset geo-enhed, korte 
afstande, varieret terræn og et 
attraktivt cykel-miljø.

• Mulighed for kommercielle 
koblinger til “Det Gode Liv- 
segmentet” og nye oplevelses-
koncepter.

• Fyn er et positivt brand blandt 
danske cykelturister og 
udenlandske touroperatører.

• Synergi med Destination 
Fyn Klyngens vision om Fyn 
som Nordeuropas foretrukne 
destination for aktive, 
kvalitetssøgende livsnydere.

• BIKE ISLAND’s servicefacilitets-
forbedringer vil understøtte 
den fælles fynske strategiske 
infrastrukturplan 2015-35 som 
de 10 kommuner samarbejder om 
gennem Byregion Fyn.

HVORFOR SKAL FYN, LANGELAND  
OG ÆRØ SATSE PÅ CYKELTURISME?

World Championships Festival

Fyn 2018 ITU

2017 2018 2019
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BIKE ISLAND 2020’s primære målgruppe er 
cykelturister i Det Gode Liv-segmentet, der 
foretrækker at have et fast sted at bo (en base) 
samt cykelturister, der ønsker en rundrejse, og som 
efterspørger autentiske oplevelser og stiller krav til 
servicefacilitetsniveauet. Sekundært er fokus rettet 
mod MTB- og racer-segmenterne. 

Potentialet for Fyn vil fremfor alt være til stede 
på nærmarkederne inkl. Danmark, Tyskland, 
Norge, Sverige, Holland og Storbritannien men 
også Sydeuropa, USA og Kina pga. H.C. Andersens 
tiltrækningskraft. Gennem en nærmere analyse 
af konkurrencesituationen vil vægtningen af 
subsegmenterne og fokusmarkeder blive præciseret.

Konceptualisering af destinationens 
cykelferieprodukter er et prioriteret indsatsområde 
m.h.p. at øge cykelturisternes døgnforbrug 
på destinationen og dermed den samlede 
omsætningsgevinst. Det er en forudsætning 
for at sikre markedsdrevne oplevelseskoncepter 
og bookbare oplevelser, at BIKE ISLAND 2020 
gennemføres som en samlet fynsk indsats baseret 
på stærk sammenhængskraft, tværgående 
kvalitetsstandarder og styret af en fælles branding.

AMBITION OG MÅLSÆTNING

Vækstmål:
Cykelturisme på Fyn, Langeland og 
Ærø indbringer i dag en estimeret 
omsætning på ca. 0,5 mia. kr. årligt. 
Ambitionen bag BIKE ISLAND 2020 
er at tilvejebringe og markedsføre 
et fynsk cykelturismeprodukt af 
så høj international standard og 
attraktivitet, at forretningsområdet 
fra 2021 øger den samlede 
omsætning på destinationen med 
200 mio. kr. pr. år (ift. 2012-niveau) 
svarende til en total omsætning 
genereret af cykelturismen på 0,7 
mia. kr. pr. år. De afledte effekter 
forventes at være 244 nye jobs, en 
samfundsøkonomisk værditilvækst 
på 116 mio. kr. og skatteindtægter 
på 82 mio. kr.
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Sammenhængskraft: Gennemslagskraft:

Tidsplanen for BIKE ISLAND 2020 følger tre spor:

Strategien bag BIKE ISLAND 2020 bygger på en 
målrettet produkt- og konceptudvikling på tværs af 
værdikæden, opgradering af servicefaciliteter samt 
en målrettet indsats for tiltrækning af internationale 
cykelturister. 

Analyser underbygger nødvendigheden af at sikre 
sammenhængskraften – d.v.s. at få det fundamentale 
produkt og de nødvendige servicefaciliteter udviklet først. 
Herefter følger sikring af destinationens gennemslagskraft 
via en stærk og international rettet tiltrækningsindsats mod 
hhv. slutbrugere og touroperatører.

FORRETNINGSMODELLEN

1: Signaturrute
2: Servicekoncept
3: Kompetenceudvikling 
4: Bike Hotel
5: Cykeladgang
6: Kvalitetssikring

7: Konceptudvikling
8: Pakketering
9: BtB-bearbejdning
10: Website og digitale medier 
11: BtC-strategi og -analyse
12: Int. markedsføring

2016 2017 2018 2019 2020

1. SPORAfdækning og konceptudvikling

2. SPORProduktudvikling og servicefacilitetsforbedringer

Tiltrækning og markedsføring 3. SPOR

Destination Fyn Klyngen har på baggrund af analyser valgt at fokusere på i alt 12 udviklingsspor:
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4)   BIKE HOTEL 
For at imødekomme kræsne cykelturisters høje krav til service 
og faciliteter indeholder visionen om BIKE ISLAND 2020 også, 
at Fyn er leveringsdygtig i overnatningstilbud, der matcher 
disse behov og som samtidig styrker brandingen af Fyn som en 
helt særlig destination for cykelturister.

Status: DFK er i gang med at kortlægge interessen blandt 
udvalgte hoteller og der pågår dialog om forretningsmodeller 
og finansieringsmuligheder.

2)  SERVICEKONCEPT
Etablering af et potentielt hotspot, der på den ene side 
er mødested for cykelturister og på den anden side fun-
gerer som servicecenter, der løser konkrete logistikfunk-
tioner, cykeludlejning, baggagetransport og formidling af 
cyklistvenlige oplevelser, for såvel turister som tourope-
ratører, er en del af ambitionen bag BIKE ISLAND 2020. 

Status: I samarbejde med Ruby Rejser/Bike Denmark og 
med støtte fra Dansk Kyst- & Naturturisme og Natur-
turisme I/S etableres Bike Station Fyn i 2017. Stationen 
placeres på Sydfyn og vil blive drevet som en kommerciel 
forretning af Ruby Rejser/Bike Denmark. Bike Station Fyn 
er et koncept der vil kunne skaleres i takt med voksende 
volumen. 

1)   SIGNATURRUTE 
Med udgangspunkt i en revitaliseret dansk nationalrute 
nr. 8, Østersøruten, hvor Fyn, Langeland og Ærø er i cen-
trum, har 7 fynske kommuner ansøgt Vejdirektoratet om 
støtte til skiltning af ruten, der har potentiale til at opnå 
status som international signaturrute. At den 800 km. 
lange rute gennem nogle af Danmarks smukkeste egne 
allerede nu figurerer som nr. 10 på tyske ADFC’s liste over 
de 81 mest populære europæiske cykelruter viser dens 
potentiale.

Status: Vejdirektoratet har på baggrund af en politisk 
aftale om udmøntning af midler imødekommet ansøg-
ningerne fra de fynske og øvrige kommuner. Hermed er 
grundlaget for etablering af en cykelrute med internatio-
nal attraktionskraft skabt. Opsætning af skilte forventes 
at ske i 2017-2018. Med Dansk Cykelturisme som projekt-
leder arbejdes der på at etablere et tværgående destina-
tionssamarbejde med henblik på at sikre udviklingen af 
en fælles dansk strategi for Østersøruten.                  

3)   KOMPETENCEUDVIKLING
Løbende kompetenceudvikling i turisterhvervet er 
udslagsgivende for at imødekomme krav til turistbran-
chen. Som del af EU-projektet REACT gennemfører 
Naturturisme I/S et udviklingsforløb, hvor turisterhver-
vet via kurser, workshops og sparringsforløb skaber nye 
forretningskoncepter indenfor aktiv turisme (cykling, 
vandring og fiskeri).

Status: Forløb med involvering af virksomheder igangsat 
via EU-projektet REACT. (Nordeuropas bedste resort for 
aktiv kystturisme.)

Skal Fyn opnå en anerkendt position i markedet som Nordeuropas mest attraktive cykeldestination, så 
skal fundamentet være på plads. Gode cykelruter, skiltning, cykelvenlige overnatningssteder og attrak-
tioner samt basale servicefunktioner i topklasse skal sikres.

UDVIKLING AF SAMMENHÆNGSKRAFT

5)   CYKELADGANG
Dette udviklingsspor har overordnet fokus på at sikre tilgæn-
gelighed til kerneproduktet, cyklen, uanset hvor på Fyn man 
opholder sig som turist. I samarbejde med Kildemoes A/S og syv 
fynske Fri BikeShops er intentionen at lancere en ikonisk cykel, 
der brander Fyn og som imødekommer markedets behov for 
lejecykler, både turcykler og elcykler, af høj kvalitet. 

Status: DFK har indgået en samarbejdsaftale med Kildemoes 
A/S og Fri BikeShop-butikker på Fyn om leasing og lancering af 
en fynsk ikon-cykel. Det fynske turisterhverv har hermed mu-
lighed for at tilbyde sine gæster cykler, der altid er vedligeholdt 
og matcher turisternes krav.

6)   KVALITETSSIKRING
For at styrke kvaliteten overfor cykelturister, udrulles den 
førende internationale mærkningsordning for overnatnings- 
steder kaldet Bed+Bike. I samarbejdemed Destination Fyn 
Klyngens koordineringsgruppe og Aktiv Danmark integreres 
konceptet på Fyn og Øerne.

Status: Rekruttering af virksomheder til Bed+Bike
mærkningsordning igangsat.
Pr. april er 31 fynske virksomheder certificeret  
(målsætningfor 2017: 100).

HVAD VIL VI – OG HVOR LANGT ER VI KOMMET?
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7)  KONCEPTUDVIKLING 
Ambitionen er at udvikle et unikt og markedsdrevet 
koncept for cykelturisme, der tager afsæt i Fyns DNA og 
som skiller destinationen ud fra konkurrenterne. Projek-
tet har en arbejdstitel der hedder ”Bike Island Premium” 
og tager sigte på at konceptualisere de fynske kvaliteter 
inden for ”Det gode liv” og skabe en fynsk signaturople-
velse målrettet cykelturister.

Status: Ansøgning til Syddansk Vækstforum er udarbej-
det i samarbejde med Dansk Kyst- & Naturturisme i regi 
af Partnerskab for Østersøturismes strategiprogram. 
Såfremt ansøgningen imødekommes forventes delpro-
jektet igangsat i august 2017.

8)    PAKKETERING
Tilgængelighed til det fynske cykelprodukt for såvel 
internationale turoperatører og slutbrugere er afgørende 
for, at Fyn bliver solgt i afsætningskanalerne. For at styrke 
gennemslagskraften i forhold til internationale tourope-
ratører vil DFK etablere en incomingfunktion, der sikrer 
pakketing af fynske cykelprodukter samt servicering af 
internationale operatører med interesse i salg af Fyn. 

Status: DFK har pr. 1. januar 2017 etableret et partner-
skab med incomingbureauet Danish Biking, der herefter 
arbejder eksklusivt for DFK med fokus på udvikling og 
pakketering af salgbare fynske cykelprodukter. På kort 
sigt er målsætningen udvikling af 10 fynske signatur-
produkter, der kan lanceres i maj 2017.

12) INTERNATIONAL  
 MARKEDSFØRING
Med baggrund i den gennemførte analyse og den i ef-
teråret 2017 besluttede markedsføringsstrategi gen-
nemføres fra 2018 en international markedsførings-
kampagne på udvalgte markeder. Den internationale 
markedsføring forventes gennemført i tæt samarbejde 
med internationale touroperatører og vil primært blive 
drevet via digitale medier og en målrettet PR-indsats.

Status: I 2017 gennemføres som test konkrete business 
cases i tæt samarbejde med hhv. Ruby Rejser/Bike 
Denmark og Mecklenburger Radtour. Målsætningen er 
at generere min. 2.000 overnatninger i indeværende år.

10) WEBSITE OG DIGITALE  
 MEDIER
Den moderne turist er digital, og derfor fokuseres mas-
sivt på at sikre digital tilstedeværelse. Første milepæl 
er en samlende digital indgang til BIKE ISLAND 2020 
under www.visitfyn.com, hvor cykelturisten finder alt 
fra inspiration til ruteplanlægning, pakkeprodukter o. 
lign. Site skal være landing page for samtlige kam-
pagner fra 2018, og målet er 200.000 unikke bru-
gere i 2018 og 400.000 i 2019. Udover sitet skal Fyn 
forankres i allerede etablerede - såvel som nye digitale 
indgange, som er målrettet til cykelturister. 

Status: DFK har igangsat udvikling af et flersprogligt 
website, der integreres på visitfyn.com,  
og som kobles til ofte anvendte ruteplanlægnings-
værktøjer, integrerer bruger-genererede film og inspi-
rerer cykelturisten til at opleve Fyns mange herlighe-
der. Sitet lanceres i 3. kvartal af 2017. 

9) BTB-BEARBEJDNING
Med afsæt i de udviklede pakkeprodukter ønsker 
DFK at gennemføre en proaktiv bearbejdning af 
internationale touroperatører med fokus på marke-
derne Tyskland, Norge, Sverige, Holland, Storbritan-
nien, Østrig, Schweiz, Italien, Frankrig, USA og Kina. 
Indsatsen gennemføres i partnerskab med Danish 
Biking og koordineres med øvrige danske incoming-
operatører der i dag sælger Fyn som cykeldestination.

Status: DFK har i samarbejde med Dansk Cykelturisme 
og VisitDenmark taget initiativ til en årlig tilbage-
vendende touroperatørevent; CycleMeeting Denmark, 
der første gang afvikles på Fyn i maj 2017. Her får DFK 
sammen med 7 andre danske destinationer mulighed 
for at præsentere 15 særligt inviterede touroperatø-
rer fra hele verden for danske cykelprodukter.

11) BTC-STRATEGI OG   
 ANALYSE 
For at sikre det strategiske beslutningsgrundlag for en 
fremtidig, international markedsføring af Fyn vil DFK 
gennemføre en dybdegående analyse af nærmarkeder, 
konkurrencesituation, rejsetendenser og målgrupper. 
Som en del af processen gennemføres endvidere en nul-
punktsanalyse og en produktrettet screening, der skal 
vurdere Fyn i forhold til kapabilitet og attraktivitet.

Status: Ansøgning til Syddansk Vækstforum er udarbej-
det i samarbejde med Dansk Kyst- & Naturturisme i regi 
af Partnerskab for Østersøturismes strategiprogram.  
Såfremt ansøgningen imødekommes forventes projek-
tet igangsat i august 2017.

Fyn, Langeland og Ærø har en realistisk mulighed for at realisere visionen for BIKE ISLAND 2020. 
Udover en veludviklet og konkurrencedygtig sammenhængskraft på destinationen er kendskab til 
Fyn, vores attraktivitet og tilgængelighed til vores produkter. 

UDVIKLING AF GENNEMSLAGSKRAFT
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Destination Fyn Klyngen er projektejer for BIKE ISLAND 
2020 og gennemfører projektet i tæt samarbejde med 
de fyske turistbureauer, kommuner og Naturturisme 
I/S samt en række nationale samarbejdspartnere og 
investorer. 

BIKE ISLAND 2020 vil som erhvervspartnerskab være 
forankret i Destination Fyn Klyngen på samme måde 
som øvrige etablerede partnerkæder, eksempelvis 
Mødeøen Fyn og Kina Alliancen. 

I tilknytning hertil etableres et advisory board, der 
repræsenterer værdikæden og spidskompetencer 
i.f.t. cykelturisme inkl. overnatningsudbydere, 
transportører, cykeltouroperatører og turistbureauer.

Målsætningen er, at i alt min. 200 fynske virksomheder 
med potentiale og investeringsvilje, i forhold til 
markedet for cykelturisme, indgår i BIKE ISLAND 2020, 
når udviklingsprojektet slutter ved udgangen af 2020.

 

ANSVAR OG ORGANISERING
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KONTAKT FOR NÆRMERE INFORMATION:
Destination Fyn Klyngen – en del af Udvikling Fyn

Anne Høyby 
Projektleder

Tlf: 3012 0773 
anhby@udviklingfyn.dk  

Thomas Kastrup 
Forretningschef

Tlf: 21 78 67 57
thoka@udviklingfyn.dk



10

““

  DET SIGER VIRKSOMHEDERNE

“ “
I disse år ser vi en kraftig 
vækst ”Bike Share-koncepter”. 
Dvs. koncepter, hvor cykler 
deles, leases, og tilbydes via 
forskellige forretningskon-
cepter. 
Gennem Bike Island ser jeg 
muligheden for at fynske 
cykelhandlere og Kildemoes 
A/S kan få en platform, hvor vi 
sammen med bla. fynske turi-
smeaktører kommer i førertrø-
jen ikke bare på Fyn – men på 
landsplan.

Flemming Chrone Rasmussen 
CEO, Kildemoes A/S

På Hotel Christiansminde ser 
vi rigtig store potentialer i 
cykelturisme – og i projektet 
”BIKE ISLAND”. Cykling er 
klart et af de væsentligste 
udviklingsområder indenfor 
”aktiv turisme” på Fyn. 

Allerede på nuværende 
tidspunkt kan vi se bookinger 
i bogen, som er udløb af 
de kontakter, der er skabt 
til udenlandske operatører 
gennem samarbejdet. Det 
lover med andre ord rigtig 
godt for fremtiden

Holger Brodersen 
Direktør, Hotel Christiansminde

“ “
Jeg ser virkelig et stort potentiale 
i cykelturisme – et potentiale, der 
betyder, at vi på Hotel Faaborg 
Fjord arbejder hårdt på at blive 
Fyns første cykelhotel. At vi satser 
på dette skyldes bl.a. den ambition 
Destination Fyn Klyngen har lagt 
for dagen med Bike Island 2020, 
da det dermed sikres, at vi får 
tænkt alle aspekter ind, for at blive 
blandt de førende destinationer. 
Eksempelvis er det en stor glæde 
at den første landdækkende 
Famshop med cykelturisme i 
centrum, er skabt på initiativ af 
Destination Fyn Klyngen. Her kom-
mer udenlandske cykeloperatører 
for at se det ypperste indenfor 
cykelturisme i Danmark  – og Hotel 
Faaborg Fjord bliver det naturlige 
samlingssted.

Charlotte Stiller
Direktør, Hotel Faaborg Fjord

“
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“
  DET SIGER VIRKSOMHEDERNE

Peter Kærby 
Direktør for Bike Denmark, 

en del af Ruby Rejser

DET SIGER TOUROPERATØRERNE

““Som lokalt rejsebureau med 
speciale i udvikling og salg af 
fynske cykelpakker til ind- og 
udenlandske cykelturister, 
kan jeg kun glæde mig over 
DFK’s Bike Island-initiativ, 
som jeg ser som et stærkt 
tiltrængt tiltag i fynsk turisme. 
Det kræver at vi alle - både 
virksomheder og kommuner 
på tværs af hele Fyn - har mo-
det til at fastholde den høje 
ambition. Vi er klar til at tage 
medansvar.
 

“
Allan Harsbo 
Ejer, Ærøtours

Fyns potentiale er enormt 
stort og langt fra fuldt 
udnyttet, siger Michael 
Andersen. Sætter vi alle 
sejl til, har Fyn uden tvivl 
potentialet til at blive 
en af Europas førende 
cykeldestinationer. - Det 
er rigtig set af Desti-
nation Fyn Klyngen at 
tilknytte en incoming 
funktion. Det er unikt og 
nyskabende. 

Michael Andersen
Ejer, Danish Biking

Kombinationen af forespørg-
sler fra vores internationale 
touroperatørnetværk, et mar-
kant og salgbart cykelprodukt 
og ikke mindst de lokale am-
bitioner med cykelturismen 
blev udslagsgivende til fordel 
for Fyn. Det betyder, at vi in-
den for kort tid forventer at 
etablerer os på Sydfyn med 
vores 2. danske bike station, 
der bliver omdrejningspunkt 
for vores fremtidige forret-
ning på Fyn.  

“ “
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“ “
DET SIGER DE NATIONALE ORGANISATIONER

““

““Set herfra er Bike Island på mange måder opskriften 
på, hvordan dansk turisme lykkes med at indfri de 
kommercielle potentialer der er forbundet med det 
internationalt voksende marked for outdoor-turisme. 
Med afsæt i den stærke cykelkultur vi har i Danmark, 
er det naturligt, at netop cykelturismen bliver en 
styrkeposition, som vi satser på. Men for at konvertere 
potentialet til målbar forretning er det afgørende, at 
de relevante aktører som indgår i værdikæden, arbe-
jder strategisk med at sikre sammenhængskraften 
i produktet, så vi bliver i stand til at konkurrere mod 
udenlandske destinationer. 

Dette er netop strategien bag Bike Island og lykkes det 
at samle den nødvendige fynske opbakning, ser jeg 
gode muligheder for at Fyn kan gøre cykelturismen til 
en succesfuld business case.

Susanne Nordenbæk 
Chef for turisme og oplevelsesøkonomi, 

Dansk Erhverv

Det glæder det mig, at Destination Fyn Klyngen har 
sat skala på ambitionerne og jeg vurderer, at Fyn har 
potentialet til at opnå markant international bevågen-
hed og opnå en position som en af Europas bedste 
cykelferiedestinationer. Det kræver dog, at Fyn løfter 
i fællesskab og har modet til at realisere planerne bag 
BIKE ISLAND, som er det hidtil mest ambitiøse danske 
cykelprojekt, som jeg har hørt om.

Jeg vurderer, at Bike Island-projektet kan være med 
til at løfte Fyn op som en international konkur-
rencedygtig cykeldestination - og dermed blive en 
case som andre danske destinationer kan lade sig 
inspirere og lære af. Derfor har vi valgt at indgå 
i projektsamarbejdet som led i udmøntningen af 
vores masterplan for destinationsudvikling, og 
forventer også, at dele af det kan indgå i projektpor-
teføljen for Partnerskab for Østersøturisme.
 

Jens Hausted 
Direktør Dansk Kyst- og Naturturisme

Peter Ole Sørensen 
Formand, Dansk Cykelturisme

““Vores analyser viser med al tydelighed, at cykeloplevelser 
er et af de områder, hvor Danmark har potentiale til at 
skille sig positivt ud som internationalt rejsemål, men vi 
har brug for destinationer som går forrest og sikrer, at 
produkterne er tilgængelige og har den rigtige kvalitet, så 
vores tiltrækningsindsats bygger på et konkurrencedygtigt 
fundament. 

På den baggrund hilser vi Destination Fyn Klyngens am-
bitiøse cykelferiesatsning velkommen og vi glæder os til et 
tæt samarbejde om markedsføringen som kickstartes i maj 
2017, når vi byder de vigtigste internationale cykel-tourop-
eratører velkommen til Danmark – naturligvis med Fyn som 
ramme. Bearbejdningen af touroperatører er det rigtige 
sted at starte, men skal vi indfri cykelturismens fulde 
potentiale, er det nødvendigt, at den kommende event 
følges op af en strategisk og målrettet bearbejdning af de 
potentielle cykelturister, der endnu ikke har fået Danmark 
og Fyn på radaren. 

Janne Grønkjær Henriksen 
Marketingdirektør, VisitDenmark
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