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Pressemeddelelse 

Nordsjælland skal opleves fra en cykel!! 

Nordsjælland er som skabt for cyklister og vandrere på jagt efter gode oplevelser, og nyt 
projekt skal hjælpe de 2 hjulede gæster ud i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. 

Der kan siges meget skidt om COVID-19-pandemien, men én god ting er der kommet ud af et 
års nedlukning. Danskerne har taget friluftsliv til sig. Interessen for at cykle og vandre har 
aldrig været større, og sætter nye krav til cykel infrastruktur, cykelhubs og cykelruter og 
VisitNordsjælland sætter derfor til efteråret 2021 gang i projekt ”Grøn mobilitet til og i 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland. 

For turisterne, borgerne og sommerhusejerne 
Projektets fokus er at skabe nem og grøn adgang til oplevelser i Nationalparken. Det skal ske 
via etablering af en række mobilitetshubs, hvorfra gæster har nem adgang til cykler, der også 
giver mulighed for hub til hub-ture. En hub kan fx være placeret ved en indgang/
formidlingssted til nationalparken, i nærheden af en tog/-busstation eller ved en privat aktør. 
På den måde kan hubsene både være be-og ubemandede og der kan arbejdes på, at koble 
bagagetransport på som en service. 

Derudover udvikles tematiserede turforslag for cyklister og vandrere for at understøtte den 
oplevelsesudvikling, der allerede sker i Nationalparken. Endelig tages det første skridt til at 
udvikle fremtidens rekreative signaturoplevelse. 

Projektet skal skabe et stærkt partnerskab og udvikle cykel-hubs, hvor turister, lokale borgere 
og sommerhusejere kan leje cykler og finde ud i Nationalpark Kongernes Nordsjælland på 
færdiglavede temature.  

”Vi vil gerne gøre det nemt for turister og borgere at tage toget, bussen eller bilen ud til en 
hub og derfra komme ud på en rekreativ tur i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Samtidig 
tilbyder vi overnatningsvirksomheder, spisesteder og attraktioner i området et 
forretningsudviklingsforløb, for det er afgørende, at bedre adgang til nationalparken følges af 
interessante produkter og oplevelser,” siger Annette Sørensen, direktør i VisitNordsjælland. 

Nye turismeudviklingspenge til Nordsjælland 

VisitNordsjælland har modtaget 1,5 mio kr i støtte fra Erhvervsfremmebestyrelsen og bidrager 
selv med tilsvarende beløb i lønkroner til dette projekt, som skal løbe fra november 2021 til 
oktober 2024. 

Og VisitNordsjælland har inviteret nogle af landets førende cykeleksperter fra Dansk 
Cykelturisme med til at lede den faglige del af projektet. 

”Vi glæder os til at udvikle rekreative ruter og mobilitetshubs i Nordsjælland, som vi kender så 
godt, bl.a på baggrund af den cykelturismestrategi, som vi udviklede for VisitNordsjælland i 



   
 

2018, samt med udgangspunkt i vores landsdækkende cykelknudepunkts projekt” udtaler 
Jesper Pørksen, direktør i Dansk Cykelturisme. 

Erhvervsfremmebestyrelsen har udover VisitNordsjællands projekt også støttet et cykelprojekt 
i det nydannede destinationsselskab Destination Fjordlandet – Roskilde, Lejre og Frederikssund 
kommuner. 

Derfor er der indgået en samarbejdsaftale mellem de destinationerne. Samarbejdet har til 
hensigt at skabe et længerevarende strategisk samarbejde mellem to destinationsselskaber og 
to nationalparker. 

Kontakt 

Direktør for VisitNordsjælland, Annette Sørensen – mobil: 41 78 67 83 
Direktør for Dansk Cykelturisme, Jesper Pørksen – mobil: 27 83 76 73 

Pressebilleder fra Nordsjælland  
https://www.skyfish.com/p/visitnordsjaelland  

Pressebilleder fra Nordsjælland med cykel 
https://www.skyfish.com/p/visitnordsjaelland/1003141 

Hjemmeside  
https://www.visitnordsjaelland.dk  


