HIKE Fyn

FORMÅL
Vi ønsker et vandreprodukt i international
særklasse. Et vandreprodukt, som er så godt,
at folk er villige til at rejse efter det, og et
produkt som viser, at Fyn og øerne er en samlet
vandredestination. Med visionen om på sigt at
have sammenhængende vandreoplevelser, der
kobler hele øen sammen.
Vi ønsker at skabe en destination, hvor det er let at
finde information til at planlægge sin vandreoplevelse
og også let at finde information undervejs.
Vandreoplevelsen skal matche forventningerne
– i forhold til underlag, oplevelser undervejs,
støttepunkter og overnatningsmuligheder. For at kunne
skabe vandreturisme i verdensklasse, må vi også have
verdens bedste og let tilgængelige friluftsdata.

KONTAKT
Har du spørgsmål til projektet
eller vil du gerne høre nærmere,
er du velkommen til at kontakte
Anders Johansen, HIKE Fyn, Forretningsudvikler i Destination
Fyn på tlf. 92 82 63 64 eller
afj@destinationfyn.dk

BAGGRUND
HIKE Fyn projektet er blevet til i et tæt samspil med og storopbakning fra de 9 kommuner på Fyn
(Assens, Fåborg-Midtfyn, Svendborg, Ærø, Langeland, Nyborg, Kerteminde, Middelfart og Nordfyn).
Projektet bygger på tidens tendenser i turismen, hvor der ses en markant øget efterspørgsel på
bæredygtige turismeoplevelser og naturoplevelser.

HIKE Fyn
AKTIVITETER I PROJEKTET
1. Kortlægning - Kortlægge vandremuligheder på Fyn
gennem en skrivebordskortlægning, hvor alt tilgængeligt data
digitaliseres og samles, samt en besigtigelseskortlægning,
der kvalificerer og udbygger eksisterende data. Udarbejdelse
af kortmateriale og identifikation af vandreruter med størst
potentiale på Fyn.
2. Opkvalificering - Analysere ruter mht. mangler ift.
serviceniveau og højne standarden – både ift. støttepunkter og
rutestrækninger. Samarbejde med stilaug på vandreruterne.
3. Bæredygtighed - Sikre vandreproduktet ift. overturisme og
skabe en balance mellem benyttelse og beskyttelse. Arbejde med
at nudge turister uden om fredet og sårbar natur og i stedet føre
dem hen til overnatningssteder, spisesteder og seværdigheder.
4. Bedre tilgængelighed - Beskrive ruteforslag, temaruter,
loops m.m. Etapeopdele længere stræk. Forbedre fysisk (fx
infoskilte) og online synlighed (bl.a. hjemmesider). Arbejde med
etablering af shuttle-service, bagagetransport og guidede ture.
5. Markedsføring – Opdatering af visit-sider mht. vandring.
Udvikle fælles kernefortælling. International markedsføring i
Tyskland & Holland og samarbejde med turoperatører
6. Udvikling af aktørerne – Identificere relevante turistaktører
og afdække deres behov for forretningsudvikling. Afholde
inspirationsarrangementer samt tilbyde muligheder for
forretnings- og produktudvikling.

TIDSPERSPEKTIV
HIKE Fyn er startet op 1/6-2021 og løber frem til 30/5-24.
Projektet starter med kortlægnings-delen, som forventes
igangsat sommeren 2021 og være færdiggjort inden udgangen
af 2021. De andre aktiviteter udvikles sideløbende med, men
forventes først igangsat i 2022 og frem.

