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Ansøgning til KNUD - Stevns, Faxe og Vordingborg Kommuner 
 
De tre kystkommuner, Faxe, Stevns og Vordingborg, er på foranledning af projektet KNUD gået sam-
men i et forpligtende fællesskab for at udvikle og arbejde med cykelturismen i de tre kommuner. En 
turismeform, der allerede nu vokser i kommunerne, men som kan understøttes og videreudvikles i 
langt højere grad, end tilfældet er i dag. 
 
Indenfor de tre kommuner kan cykelturismen udvikles med et udgangspunkt i en samlet kystlinje, der 
helt unikt strækker sig fra Møns Klint til Stevns Klint med en perlerække af natur- og kystoplevelser 
samt havnebyer liggende på en række. Langs kystlinjen går allerede Den Nationale Cykelrute 9/Ber-
lin-København, der binder de enkelte kommuners kyster sammen. Ind i landet er der i kommunerne 
allerede 6 eksisterende panoramaruter 421, 422, 423, 424, 425 og 426 og flere lokale og regionale 
cykelruter, der tager cykelturisten ind i landet og fortæller den lokale kulturhistorie.  
De tre kommuner er allerede nu tæt forbundet, også med Næstved Kommune, i det tværkommunale 
destinationsselskab, Destination SydkystDanmark (VISM), der varetager turismeservice, udvikling og 
markedsføring af destinationen som helhed. I VISM arbejdes der proaktivt med at fremme cykelturis-
men og det giver således god mening, at samarbejde på tværs af kommunerne med udviklingen af en 
god, sikker og rekreativ cykelinfrastruktur, der tager sit udgangspunkt i de behov, som brugerne efter-
spørger. VISM er desuden projektleder på udviklingen af en kommende strategisk-fysisk udviklings-
plan for området på tværs af Sydsjælland fra Karrebæksminde til Faxe Ladeplads, som udvikles med 
støtte fra Realdania og Dansk Kyst- og Naturturisme (sammen med Faxe og Næstved Kommune). Det 
tværkommunale projekt bygger videre på Udviklingsplan for Sjælland og Øerne og har blandt andet 
fokus på at forbinde to kyster og de mellemliggende attraktioner i et stiforløb – f.eks. Skovtårnet ved 
Gisselfeld. 
De tre kommuner er tæt forbundet i det fremtidige strategiske arbejde gennem udpegningen af hen-
holdsvis Møns Klint som kapacitetsmæssigt kraftcenter og Stevns Klint og Sydsjælland som oplevel-
sesmæssigt kraftcenter i Udviklingsplanen for Sjælland og Øerne. Således arbejdes der allerede nu 
strategisk med at udvikle turismen i en bæredygtig retning, der også fremadrettet vil styrke overnat-
ningskapaciteterne, løfte den generelle turismekvalitet og sikre en bedre sammenhæng i værditilbud-
dene. Alle tre kommuner arbejder også allerede i dag ud fra politisk vedtaget turismestrategier, der 
sætter den bæredygtige turisme højt på dagsordenen både lokalt og på tværs af kommunegrænserne 
i VISM. 
Med et fremtidigt knudepunktsnetværk vil kommunerne være i stand til at sikre, at også fremtidens cy-
kelturister møder lokale destinationer, der sikrer stærke oplevelser og kapaciteter. Dette naturligvis på 
baggrund af knudepunkter, der leder turisten videre og sikrer dennes besøgskvalitet 
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Fremtidige udviklingslokationer - en fælles ambition 
Det er de tre kommuners fælles grundlæggende ambition, at cykelturister fremadrettet oplever ikkeek-
sisterende kommunale grænser, når det kommer til navigering og oplevelser rundt om og ved destina-
tionerne i de tre kommuner. Alle tre kommuner har i deres turismestrategier og destinationsudviklings-
planer udpeget specifikke destinationer og minidestinationer, der er særlige styrkepositioner i de en-
kelte kommuner. Disse destinationer kan styrkes gennem KNUD-projektet ved at undersøge, hvordan 
de kan udgøre kernepunkter rundt i lokalområderne. Det er mindre destinationer, der spænder bredt 
på tværs af kommunernes geografi, og de har alle en kapacitets og en infrastrukturel mulighed for at 
sikre knudepunkternes grundlæggende mulighed for at bevæge sig på kryds og tværs i kommunerne. 
Faxe Kommune har eksempelvis udpeget Gisselfeld Kloster, Jomfruens Egede, Camp Adventure og 
Feddet som steder, hvor der sættes ind med strategisk turismemæssig styrke, mens Stevns Kom-
mune har udpeget Destination Stevns Klint (Stevns Klint Besøgscenter, Stevns Fyrcenter og Bøge-
skov Havn), Tryggevælde Ådal og Rødvig Havneby som bærende lokaliteter for deres videre arbejde 
med cykelturismen.  
I Vordingborg Kommune er en stor del af cykelturismen koncentreret på Møn og de omkringliggende 
øer. Men specielt København-Berlin ruten og Østersøruten bliver brugt af karavane cykelturister. 
Begge de nævnte ruter går hen over Bogø-Stubbekøbing færgen, der er en essentiel del af cykelturis-
men. Overfarten giver en nostalgisk fornemmelse for cykelturisten og er blevet en integreret del af cy-
kelturismen i Vordingborg Kommune igennem årene, med stigende passagertal til følge. Det har desu-
den inspireret til at arbejde med projektet ”de sejlende cykelstier”, der i sæsonen forbinder Stege og 
Kalvehave med færgen Møn, samt Nyord-Stege-Jungshoved og Kalvehave med Postbåden Røret. Et 
stykkesejler historie der er genoplivet til gavn for specielt cykelturisterne.   
Således ønsker vi at bygge videre på den grundlæggende succes, som de sejlende cykelstier udgør. 
Her vil der være en oplagt mulighed for at skabe knudepunkter og infrastruktur, der lader cyklerne 
komme til punkterne via vandvejen og transportere cyklerne videre via knudepunkterne på land. 
Vi ønsker altså derfor en turismemæssig ophævelse af kommunegrænser, hvor turisten oplever et 
sammenhængende rutenetværk og et udbud af oplevelser, uanset om man er på den ene eller anden 
side af kommunegrænsen. 
Alle stederne er der lokale frivillige og kommercielle kræfter til stede, der udvikler destinationerne og 
udgangspunkterne for knudepunkter. Dette er en centrale tanke i vores ønske til det videre arbejde, da 
udgangspunktet skal være de lokales oplevelser og tanker om servicering af cykelturismen, der skal 
danne grundlag for tilbuddet. Gennem et stærkt netværk blandt turismeaktører ønsker vi af projektet, 
at der med udgangspunkt i de lokale brugere og aktørers behov, undersøges hvordan cykelturisten 
bedst muligt serviceres. Projektet må ikke alene stå som en kommunal tankeøvelse, men skal med 
bidrag fra turistens vært give projektet værdi.  
Således ønsker vi også fra projektet, at det kan undersøge, hvorledes vi kan understøtte attraktive 
overnatningssteder, cykeludlejninger og andre mobilitetssupporterende aktører så de kan skabe for-
retning ved at agere som velfungerende ambassadører i netværket Det er derfor også vores ønske, at 
cykelknudepunkter kan være med til at understøtte en både miljømæssig og økonomisk bæredygtig 
mobilitetsinfrastruktur. 
 
  



   
 
 
 
 
 

 
1 SEP 2021 S. 3/8 

Fremtidens brugere og deres muligheder 
Vi ønsker, at knudepunkterne kan understøtte en bred vifte af fremtidens brugere på tværs af kommu-
nerne. En stor del er både sommerhusgæster og campinggæster der inspireres til at tage en dag på 
cykel, cykelturisterne som er på vej fra a til b og som inspireres til at tage en ekstra dag i området, og 
ikke mindst borgerne der bor i regionen allerede. 
Vi ønsker desuden at aktivere lokale friluftsbrugere, fritidsforeninger og andre vidensaktører i udviklin-
gen af projektet. Vi taler varmt for, at vi i projektet undersøger, hvordan vi kan inddrage dem, og hvor-
dan projektet kan give mening for dem. Hvad hører og oplever de, at der er behov for, når de benytter 
de rekreative forhold i naturen, på cykelstierne og på vejene. Dette er væsentlig viden, som kun vil 
være med til at styrke projektets udvikling og fremtidige implementering. 
Vi ser et stort potentiale i at vidensdele og udvikle i fællesskab og på tværs af vores kommunegræn-
ser, så vi netop sikrer at brugerne ikke oplever kommunegrænsen – og således ikke oplever en forskel 
i oplevelsen af serviceniveauet. Vi er nysgerrige på både processen og hinanden i forhold til at få et 
samlet projekt til at lykkes bedst muligt. Det giver et stærkt fundament for det fremtidige samarbejde 
efter dette projekt er afsluttet, og en fortsat fysisk udvidelse af ruter – noget alle tre kommuner også 
fremadrettet naturligt vil arbejde videre på, på bagkant af en eventuel deltagelse i dette projekt. 
Vi ser det som fordele, at vi alle tre er kystkommuner, hvor det er helt oplagt at bruge placeringen 
langs vandet som en stærk fortælling og fikspunkt for den videre rejse ind i landet – og ud på vandet 
på de sejlende cykelstier. Vi har alle en fælles fortælling omkring kalken som er fællesnævner for en 
lang række oplevelser, og vores geografi er ikke til hinder for samarbejdet, men gør til gengæld, at vi 
alle tre har hver vores stærke mindre destinationer at etablere ud fra. Vores geografi bliver derfor en 
understøttelse af knudepunktsetableringen – frem for en forhindring, der besværliggør processen. 
 
Den videre knudeetablering 
Det er vores store ønske, at et projekt på tværs af vores tre kommuner skal ske med et klart fokus på 
vidensdeling med andre aktører, institutioner og brugere og det skal ske i et fortsat samarbejde mel-
lem vores kommuner. Dette vil sikre en solid implementering og en fremsynet proces, hvor der også 
allerede i demonstrationsprojektet tænkes ind, hvordan vi fremadrettet kan benytte os af hinandens 
styrker på tværs af kommunegrænserne. 
VISM vil fungere som en fast aktør, hvor vi gør brug af deres platform og kompetencer til at fortælle 
erfaringerne og de både gode og mindre gode historier fra cykelknudepunktprojektet. VISMs kompe-
tencer inden for den digitale markedsføring skal både benyttes til at sikre, at turisten opdager cykel-
knudenetværk og det er vores ønske, at VISM kan agere som spydspids i resten af landet for at vide-
reformidle erfaringerne til andre kommuner og aktører med interesse i et fremtidig nationalt knude-
punksnetværk. 
THE COAST SAFARI tager også sit udgangspunkt i, at der i strækningen fra Møns Klint til Stevns Klint 
(Rødvig) er en række nedslagspunkter, der kan fungere som startmarkører for ruter både langs vandet 
og på eksempelvis hesteryg. Den grundlæggende tanke bagved Coast Safari kan benyttes som inspi-
ration og baggrundsviden til dette projekt også. Her er allerede eksisterende viden, der proaktivt spiller 
ind i cykelknudepunktstankegangen.  
 
Vi vil derudover også foreslå at inddrage de lokale turistforeninger, hvilket giver god mening i den hy-
perlokale kontekst. I Faxe Kommune Business Faxe TuristForum, som er et forum/netværk drevet af 
Business Faxe, og hvor de fleste turistdestinationer og overnatningssteder i Faxe er medlemmer af 
netværket.  
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I Stevns Kommune er der allerede en turistforening, der fokuserer på cykelturismen i Stevns Kom-
mune og som allerede i dag aktivt bidrager til udviklingen af den bæredygtige cykelturisme ved at un-
derstøtte idéen om landcykler langs Stevns Klint, der nogle steder vil krydse fremtidige knudepunkter i 
destinationen. Disse landcyklet kan lejes på specifikke lokaliteter og i fremtiden arbejdes der for at 
etablere flere steder, hvor landcyklerne kan lejes. Her har foreningen allerede nu opnået vigtige erfa-
ringer i konkret fysisk skiltning og hvordan den korrekte informationsmængde doseres på det rigtige 
sted. Dette er sket i tæt samarbejde med Stevns Landcykelforening, der står bag cyklerne. 
I Vordingborg Kommune er der også en mulighed for at tilknytte Møn-Sydsjælland Turistforening. For-
eningen har specielt fokus på lokal turismeudvikling, herunder rekreativ turisme. De er samtidig, med 
især sit afsæt i House of Møn og den turisme service de tilbyder der, en vigtig samarbejdspartner der 
har fingeren på pulsen i forhold til ønsker og behov der opsamles i deres møde med de mange turi-
ster, herunder cykelturister, der besøger Møn.     
  



   
 
 
 
 
 

 
1 SEP 2021 S. 5/8 

Risikovurdering  
Et kommende knudepunktsprojekt vurderes ud fra vores erfaring at have følgende risikomomenter, 
der dog vurderes til at kunne imødegås i løbet af projektet. 

- Svigtende politisk opbakning som følge af Kommunalvalget i november. Det vurderes dog som 
usandsynligt, at der sker en grundlæggende ændring ved det lovbestemte arbejde, der findes 
på dataområdet. 

- Hærkværk på skilte i få sammenhænge. Dette er ikke noget, vi i dag oplever som en udpræget 
grad af udfordring i de tre kommuner. Sker der hærværk er det oftest enkelt stående tilfælde, 
da enkelte borgere har gjort det på et specifikt sted. 

- Brug af skiltene og knudepunkter i andre turismemæssige sammenhænge, der udvander kon-
ceptet i dets egen ret. Her vurderer vi, at det er utrolig vigtigt, at knudepunktsskiltene får et 
stærkt mandat i de enkelte organisationer i kommunerne, så der ikke tænkes yderligere skilt-
ning ind i knudepunktsskiltningen. Dette sker gennem projektorganiseringen, hvor arbejdsgrup-
perne sikrer, at alle relevante partnere i de enkelte kommuner er bekendte med skiltningens 
betydning og muligheder. 

- Intern organisationsændring i kommunerne og i projektgrupperne. 

Vi er bevidste om, at da det er et demonstrationsprojekt, hvor der gerne skulle komme en masse læ-
ring ud af det til brug for andre, så er vi klar over, at der vil opstå udfordringer undervejs. Vi ønsker 
derfor også, i samarbejde med DKNT og VISM, at lægge læring og fejl ud til åbent brug og kommente-
ring undervejs i forløbet. Hvordan dette gøres bedst, ser vi meget gerne, at vi i fællesskab med DKNT, 
undersøger og giver et fælles bud på.  
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FRILUFTSDATA 
Kommunernes friluftsdata vedligeholdes løbende af naturmedarbejdere og gis-medarbejdere i alle tre 
deltagende kommuner. Arbejdsgangene sker løbende i et flow mellem naturmedarbejdere, der har et 
konkret øje på tilstanden ude i ”virkeligheden” og de GIS-medarbejdere, der i alle tre kommuner har 
forståelsen og ekspertisen til at lægge denne virkelighed ind i de korrekte databaser. Det er vores op-
levelse, at ligesom vores geografi er ens på kystområdet, så er vores stærkt kommunalt forankrede 
friluftsdata arbejde også godt kørende og eksisterende allerede på tværs. 
Arbejdsgangene er, at nye service og ruter lægges på friluftsguiden.dk, udinaturen.dk og lokalt i kom-
munernes GIS, når der etableres, opdages eller modtages information om nye faciliteter og ruter. 
Kommunernes vej- og stimidte tema vedligeholdes løbende af GIS-medarbejdere på tværs af alle tre 
kommuner. 
 
OpenSource datasamlingen OpenStreetMap? 
Vi anvender i de tre kommuner ikke OpenStreetMap. Derimod forstyrrer det ofte, at der ligger ikke-op-
daterede data på OpenStreetMap. 
 
Ander databaser/datasamlinger ikommunerne? 
Kommunerne Faxe, Stevns og Vordingborg er alle med i KTC Netværk Friluftsliv, som er for kommu-
nerne i Region Sjælland. Her aftales og koordineres blandt andet, hvordan friluftsdata håndteres på 
tværs af kommunegrænser. Desuden er alle tre kommuner med i friluftsguiden.dk (FG), der rummer 
fælles friluftsdatabase, og det er lige nu det sted, de tre kommuners cykel- og friluftsdata er opdate-
rede. 
En løsning mht. GeoFAs friluftsdata blev først introduceret til kommunerne maj 2021, hvorfor kommu-
nerne i Danmark, og vores tre kommuner ikke er 100% opdateret mht. cykelruter og service der. Men 
det arbejdes der på. Og vi vil gerne opdatere via GeoFA Friluftsdata. 
Der arbejdes på en fælles løsning, så data fra friluftsguidens friluftsdata kan spejles ind i GeoFA fri-
luftsdata både som punkt, linje og flade, som således anvendes på udinaturen.dk (UIN) Og omvendt. 
Lige nu er dog stadig en testperiode, hvor enkelte punkter kan ligge dobbelt. Så der er brug for en 
mindre datavask, inden kommunerne er klar til, at Dansk Kyst- og Naturturisme kan trække data. 
Vælges Faxe, Stevns og Vordingborg Kommune som demonstrationsområde, leverer de tre kommu-
ner ved fælles indsats opdaterede datasæt, inden Q1+2: Designproces. 
 Det er kommunernes ønske og mål: 

- at data er opdaterede og valide, både på GeoFA Friluftsdata, lokalt, på FG og UIN 
- at data kun opdateres et sted 
- at data genbruges på forskellige platforme som UIN, FG og på apps, men også i anden kom-

munal planlægning 
- at sikre sammenhæng mellem friluftsnetværk på tværs af kommunegrænserne 
- Det er tanken, at der opsættes en række værksteder, hvor der helt konkret bruges tid og res-

sourcer på at opdatere data i et tværkommunalt fællesskab. 

I Vordingborg Kommune er allerede en app i brug, der trækker på GeoFA. Det er appen Oplevmøn. 
Det er tanken, at erfaringerne herfra kan trækkes ind i det kommende arbejde for stedsspecik wayfin-
ding og knudepunktsetablering. 
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PROJEKTORGANISERING  
Vi forestiller os to slags organiseringer, der skal danne grundlaget for knudepunktnetværket i de tre 
kommuner. Først og fremmest ønsker vi en bred forankring internt i alle tre kommuner, hvor mindre 
projektgrupper med deltagelse fra flere centre bliver prioriteret. Projektet forankres i Plan i Faxe Kom-
mune, i Kultur & Turisme i Stevns Kommune og i Teknik & Miljø i Vordingborg Kommune. I alle tre 
kommuner deltager der folk fra både Udviklingsenheder, Teknik & Miljø, Kultur & Fritid samt GIS-folk 
placeret centrale steder i kommunerne: 
 Faxe Kommune har deltagelse fra Plan, Natur, Trafik, Park & Vej, IT og Kultur & Fritid. 
Fra Vordingborg Kommune deltager Teknik & Miljø (Byg Land & Miljø og Trafik & Ejendomme), Kultur 
& Fritid, Strategi & Kommunikation. 
Fra Stevns Kommune deltager Teknik & Miljø, Politik & Borger (Kultur & Turisme og Erhvervs & Udvik-
ling). 
 

Med deltagelse fra de ovenstående centre vil det derfor give følgende projektorganisering. Her vil en 
fast styregruppe sikre, at der er fremdrift i det samlede projekt, og at der for DKNT er én kontaktper-
son, der fungerer som en indgang til kommunen Sekretariat for styregruppen vil ligge hos Stevns 
Kommune. Vedkommende vil også få til opgave, at sikre medlemmer til tværkommunale arbejdsgrup-
per, hvor vi løbende forestiller os, at der kan skrues op og ned for aktiviteterne i de enkelte arbejds-
grupper. Til arbejdsgrupperne vil relevante lokale aktører blive inviteret ind – dette kunne være Er-
hvervsråd- og foreninger, Turistforeninger og andre relevante turismefora. Det vil være vores forslag, 
at arbejdsgrupperne udformes således, at de har relevant og faglig stærk ekspertise på tværs af desti-
nationens geografi.  
 
 
  

Følgende 
styregruppe

Arbejdsgruppe 
for data og 
lokaliteter

Arbejdsgruppe 
for kommerciel 

forankring

Arbejdsgruppe 
for skiltning og 

opsætning
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Økonomiopstilling 
De tre kommuner forventer at kunne stillet med 1.5 mio. kroner i samlet medfinansiering til projektet. 
Dette forløber sig på følgende måde: 

- Faxe Kommune forventer at kunne stille med 500.000 efter Økonomiudvalgsmøde d. 16. Sep-
tember – herunder 300.000 i økonomi og 200.000 i timer. 

- Stevns Kommune stiller med 500.000 henover de tre år i samlet medfinansiering - herunder 
300.000 i økonomi og 200.000 i timer. 

- Vordingborg Kommune stiller med 500.000 henover de tre år - herunder 300.000 i økonomi og 
200.000 i timer. 

 
Dette giver følgende samlet finansieringsbudget: 
 
 DKNT Stevns Kom-

mune 
Faxe Kom-
mune 

Vordingborg 
Kommune 

Samlet projekt-
sum 

Timer  200.000 200.000 200.000 600.000 kr. 
Kontant Op til 50% 

af kommu-
neres finan-
siering 

300.000 300.000 300.000 2.400.000 kr. 

I alt 1.500.000 500.000 500.000 500.000 3.000.000 
 
Det vurderes fra kommunernes side, at der kan opstå et timeforbrug på opsætning af skilte i de en-
kelte kommuner, hvor kommunerne ser det nødvendigt at indkøbe mandetimerne i de enkelte Mate-
riel- & Vejgårde. Evt. kan den være nødt til at blive overført til indkøb af entreprenør, der skal udføre 
opgaven. 
 
Afrunding  
I fællesskabet mellem de tre kommuner vil den infrastrukturelle koordinering og planlægning kunne 
lette nogle af de udfordringer og dilemmaer, kommunerne allerede i dag oplever, når der fremadrettet 
kan tænkes i enslydende skiltedesign og wayfindingstrategier, der tager hensyn til fremtidens cykeltu-
risme.  
Med cykelknudepunktnetværket vil disse to og mange andre faktorer kunne tænkes ind i det fælles 
strategiske og konkrete planlægningsarbejde, som alle tre kommuner i dag planlægger og ønsker at 
styrke yderligere. 
Vi ønsker, at et evt. demonstrationsprojekt og forløb således bliver et spørgsmål om at arbjede med 
vores eksisterende forudsætninger styrkepositioner og samtidig være en konkret ”prøveklud” for at 
kunne visualisere og konkretisere en så unik tanke som et cykelknudepunktnetværk på tværs og langs 
af Danmark. 
Hvis der måtte være spørgsmål til ovenstående ansøgning, står vi naturligvis til rådighed for at kunne 
svare på disse. 
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