
 

 

Nyhedsbrev Rekreative Ruter Maj 2011 
Dette er det femte nyhedsbrev for projekt Rekreative Ruter. I dette nyhedsbrev kan du læse om: 

• Midtvejskonferencen 

• Studieture til Lake District, Bodensee og Rallarvegen 

• Virksomhedstræf for gateways 

• Udbetaling af Interregmidler for periode 2 

• Projektrelevante aktiviteter… 

• Paketterings-workshop i januar 2012 

Midtvejskonferencen 

7.-9. september var 95 projektdeltagere og oplægsholdere 

samlet til projektets Midtvejskonference i Halden i Østfold. 

Det var dejligt at se så mange deltagere. Programmet bød 

på en god blanding af faglige og projektrelaterede oplæg og 

udflugter i Haldens nærområde. Det var dejligt med et 

program som sikrede at vi ikke blot skulle sidde i en 

konferencesal og lytte, men også kom ud og havde mulighed 

for at diskutere og udveksle erfaringer i små uformelle 

grupper.  

I særklasse stemningsfulde var 17-hundredetals-middagen 

på Fredrikstens fæstning, og sejlturen ud gennem 

Svinesund.  

Referat og anden dokumentation fra Midtvejskonferencen 

kommer snarest på hjemmesiden. 

Studieture 

Der har i år været gennemført 3 studieture. I maj måned gik 

turen til Lake District i det nordvestlige England. Her har 

vores nordiske forfædre huseret og bosat sig for 8-900 år 

siden, og det bærer mange stednavne præg af. Ud over at 

besøge forskellige gateways og høre hvordan de var bygget 



 

 

op organisatorisk og økonomisk, havde programmet meget fokus på 

bæredygtig transport og hvordan man kunne overbevise turisterne om 

at lade deres biler stå ved hotellet og i stedet transportere sig rundt 

ved hjælp af 4B: Boats, Busses, Bikes and Boots. Lake Districts veje 

er næsten alle af den yndige men meget smalle engelske type med 

stenmure eller tætte hække på begge sider. Vejnettet kan slet ikke 

bære den trafik som præger sommersæsonen. selvom det nok er de 

færreste steder i vores projektområde der har lige så ekstreme 

problemer med trafikken som Lake District, var der rigtig mange gode 

ideer og løsninger som er relevante at tage op. Læs meget mere om 

studieturens indhold og resultater i rapporten på hjemmesiden: 

http://www.rekreativeruter.eu/dk/resultater_til_download/ 

 

I juni gik turen til Bodensee i Schweiz, hvor deltagerne 

fik lejlighed til at besøge et antal gateways. Også på 

denne tur kom sammenknytning mellem vandre- og 

cykelruter og det kollektive trafiksystem i fokus, og det 

var en gruppe dybt imponerede skandinaver der vendte 

hjem efter 3 tætpakkede dage. ”Die Schweizer, Sie 

machen immer 400 % Ordnung”… og det gælder også 

ved udbygning og skiltning af rekreative ruter rundt i 

alpelandet. Se mere i den fyldige rejserapport på 

hjemmesiden: http://www.rekreativeruter.eu/dk/resultater_til_download/ 

 

I dagene op til Midtvejskonferencen var ”10 små cyklister” 

fra projektet på studietur på Rallarvegen. Rallarvegen er 

uden nogen særlig markedsføring blevet Norges mest 

benyttede cykelrute med 25.000 årlige gæster. Og det er 

ikke så sært, for ruten går gennem spektakulært smukke 

fjeldlandskaber, men er samtidig nem at køre: med start i 

Finse 1220 moh og slut ved Flåm 0 moh har man ikke 

engang brug for medvind for at komme hurtigt frem. Og på 

denne rute er der en vældig fin kobling mellem kollektiv trafik og rekreative områder, idet toget er 



 

 

den eneste adgang til Finse. Det er muligt at leje cykel i Finse og indlevere den i Flåm. Fra Flåm 

kan man tage Flåmsbanen og derefter Bergensbanen tilbage over fjeldet. Og her oplevede 

deltagerne på studieturen at der er visse vanskeligheder ved at kombinere masseturisme og 

rekreativ/aktiv turisme.  

 
 

Virksomhedstræf for gateways 

Det går langsomt men sikkert fremad i processen med at etablere gateways rundt omkring i 

projektområdet. En af de ting som tager tid er et have en god og tillidsskabende dialog med de 

virksomheder som skal medvirke til at drive gatewayen. Det kan nemlig godt være vanskeligt at 

forstå hvad en gateway er. Vi har lavet en præsentation med nogle af de vigtigste elementer samt 

et par illustrationer, den ligger på hjemmesiden: 

http://www.rekreativeruter.eu/dk/resultater_til_download/ 



 

 

Her vil vi også lægge Anne Navbjergs video om etablering af virksomhedsnetværket ved gateway 

Blokhus. 

For de virksomheder som har ”set lyset” og har engageret sig i etablering af en gateway afholder 

projektet 14.-16. november et virksomhedstræf i Halland. Deltagerne er fra Nordjylland, Sjælland 

og Halland. Det skal blive spændende at se hvor meget virksomhederne kan inspirere hinanden. 

 

Udbetaling af midler for Periode 2 

Det vil være alle danske og svenske partnere bekendt at afrapportering, revision og rekvisition er 

en meget langtrukken proces. Men vi har altså fået midler for periode 2 , dvs  for aktiviteter juli 

2010-februar 2011. Vi er ved at gøre klar til at fordele disse penge til partnerne, men (også) denne 

proces er blevet noget forsinket. Den væsentligste årsag til forsinkelsen er, at vi i oktober måtte 

prioritere at sammenstille et grundlag for at overbevise KASK-sekretariatet om at vi i projektet var i 

stand til at forbruge alle de bevilgede midler, selvom vi ligger temmelig langt bagude for den 

oprindelige spendingplan. TAK til jer alle for hurtig og konstruktiv respons, vi fik lavet et flot 

grundlag for vores dialog med sekretariatet, en spendingplan som vi tilmed har fået ros for. Vi 

forventer at være klar til at udbetale midler for Periode 2 inden jul. 

 

Projektrelevante aktiviteter… 

I forbindelse med de seneste afrapporteringer har vi oplevet, at Deloitte og Programsekretariatet 

langt mere er begyndt at holde udgifterne op mod den tekst, der er skrevet i ansøgningen. Kravene 

til projektrelevans er dermed kommet mere i fokus, og det er derfor af stor vigtighed, at I husker at 

gøre opmærksom på udgiftens/aktivitetens projektrelevans både i forbindelse med statusrapporten 

og i forbindelse med selve udgiftsbilaget.  

 

I skal derfor være endnu mere opmærksomme på at jeres udgifter er i overensstemmelse med 

ansøgningen, ligesom I skal sikre, at de udgifter I har i Transaktionsarket, også indgår i 

statusrapporten.  

 

Eksempel: Hvis man har  udgifter til køb af produkt X, så skal det tydeligt fremgå af 

statusrapporten, hvorfor produkt X er købt, til hvilken arbejdspakke og hvordan produkt X hænger 



 

 

sammen med ansøgningen og de aktiviteter, der er beskrevet der. Dertil kommer alle de 

understøttende bilag.  

 

Det samme gælder ved deltagelse i arrangementer/møder m.m. Husk at skrive hvad formålet var, 

og hvad der kom ud af det. Og igen skal alle de understøttende bilag med.  

 

Vi har lavet et ”forklæde til bilag”, som forhåbentlig kan hjælpe jer lidt på vej med at huske alle de 

detaljer, som skal med. Det vil være en stor hjælp for jer, hvis I laver sådan et forklæde, hver gang 

I har en udgift. Den tekst I skriver kan jo også med fordel bruges som hjælpetekst til 

statusrapporten. ”Forklædet” medsendes dette nyhedsbrev. 

 

Paketteringsworkshop 

En stor udfordring i projektet har 

vist sig at være hvordan man får 

udarbejdet færdigpakkede 

cykel/vandre/ride-rejser. Det kræver 

jo at nogen vil påtage sig rollen som 

”den der pakker” og bagefter sælger 

pakken. det viser sig at andre 

Interreg projekter tumler med det 

samme problem. Vi er derfor blevet 

enige om at slå os sammen og 

afholde en stor workshop der sætter fokus på problematikken. De andre projekter er Öresund som 

cykelregion, Öreferie og Coast Alive. Eftersom cykling var det største fælles interesseområde er 

programmet mest fokuseret på dette, men workshoppen vil også være relevant for vandre- og 

rideaktører. Vi er først og fremmest interesserede i at få de primære aktører i tale. Altså de 

virksomheder som enten kan indgå i en pakke eller selv kan være ”den der pakker”. Men det er 

klart at workshoppen også henvender sig til hele turismefremmesystemet og til de offentlige 

aktører. Vi vil bede alle partnere i Rekreative ruter om at gøre opmærksom på denne workshop, og 

opfordre virksomheder til at deltage. Det er gratis at deltage i workshoppen, og man kan tilmelde 

sig via Öresund som cykelregions hjemmeside: 

http://www.oresundsomcykelregion.nu/2011/11/seminarium-om-cykelturism/ 



 

 

 

Nyheder på hjemmeside 

Til slut vil jeg opfordre jer til at sende nyheder og 

historier som vi kan publicere på projektets 

hjemmeside.  Det gælder også hvis i afholder 

offentlige arrangementer, f.eks møder for 

virksomheder og lign, dette må meget gerne 

fremgå af vores kalender. 

 

Og endelig: Der er lys forude ☺ Klø på, 

gennemfør aktiviteter, BRUG PENGE og fokuser 

på de gode resultater! 
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