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Ingen storsatsing på sykkelturisme i Norge

Mens sykkelturismen blomstrer i mange europeiske land, er det fortsatt bare Rallarvegen 

som har hatt stor kommersiell suksess i Norge. – Ingen andre norske ruter har oppnådd 

tilsvarende suksess som Rallarvegen, mener fagkonsulent Sissel Jenseth i Syklistenes 

landsforening (SLF).

Hver sommer sykler om lag 20.000 mennesker Rallarvegen over Hardangervidda. Høyfjellsruta er 

godt tilrettelagt for syklister. Det er enkelt å komme seg dit med offentlig transport, overnattings- 

og mattilbudene er mange, skiltingen er god, det er muligheter for å leie sykkel og turoperatører 

selger pakkeløsninger til dem som måtte ønske det. En slik standard er vanlig å finne på mange 

sykkelruter i flere andre europeiske land. 

I Norge er den gode tilretteleggingen på Rallarvegen heller unntaket enn regelen. De siste drøye ti 

årene er det her til lands blitt tilrettelagt nærmere 20 ruter for sykkelturisme, men ingen av dem kan 

påberope seg å ha blitt noen økonomisk gullgruve for initiativtakerne.

– I Norge har det vært arbeidet med tilrettelegging for sykkelturisme siden 1997. Vi har fått til noe, 

men det har ikke vært noe systematikk i arbeidet. Det har ikke vært lagt stein på stein, men heller 

blitt gjort litt her og litt der, sier Jenseth i SLF, som jobber for å bedre vilkårene for landets 

hverdagssyklister, herunder å gjøre det attraktivt å dra på sykkelferie. 

Sårbar organisering

Hovedutfordringen for sykkelturismen i Norge er at den ikke er styrt og kontrollert fra ett sted, 

mener Jenseth. 

– Det er ingen organisasjon som har et eierskap til sykkelrutene i dag.

Hun forklarer at de fleste sykkelrutene i Norge er organisert som et prosjekt. Et typisk forløp er at 

arbeidet gjerne blir startet opp med offentlig støtte i tre år, en prosjektleder ansettes og etter en kort 

periode er ruta etablert med skilting, nettside, sykkelguide og overnattingsmuligheter for syklistene. 
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– Problemene med denne typen organisering oppstår når prosjektperioden er over. Da forsvinner 

ofte prosjektlederen, som samtidig drar av gårde med mye kunnskap. Ingen føler eierskap eller 

ansvar for drift og videreutvikling av sykkelruta, og tilbudet til syklistene blir stadig dårligere etter 

hvert som tida går.

Jenseth og SLF tar til orde for at sykkelrutene heller bør organiseres som et nettverk av interesserte 

parter. Det kan for eksempel være lokale næringsinteresser, transportselskap, Statens vegvesen og 

attraksjonene langs ruta.

– Ved planlegging av nye ruter bør disse aktørene gå sammen helt fra starten av. Dette er en 

krevende arbeidsform, men en slik modell gjør organisasjonen og dermed sykkelruta mer langsiktig 

og mindre sårbar når viktige brikker blir borte.

– SLF ønsker å komme på banen som en hovedaktør, men vi kan ikke gjøre dette gratis. Vi har 

bygd opp kompetansen vår på sykkelturisme over flere år, og så fort noen vil bidra med midler, er 

vi rede til å ta en sterk posisjon, fastslår Jenseth.

Upresise målinger

Jenseth sier det ikke finnes presise målinger på sykkelturismen i Norge. Med unntak av på 

Helgelandskysten og langs Kystriksveien har hun ikke inntrykk av at antall tursyklister øker.

Tross mangel på gode registreringer av antall sykkelturister i Norge mener Rolf Erik Akselsen i 

Stiftelsen Sykkelturisme i Norge (STIN) bestemt at interessen for sykkelturisme er økende i Norge. 

– Markedsundersøkelser og publikumshenvendelser til norske reisemål og reiselivsbedrifter viser en 

økende etterspørsel etter tilrettelagte og gode sykkelprodukter. Sykling som ferieform er også en 

trend vi ser internasjonalt, sier Akselsen.

En undersøkelse som ble utført for STIN i 2005 viser tydelig økt interesse for sykling. Ti prosent av 

de spurte svarte at det er meget aktuelt/interessant å dra på sykkelferie med overnatting i Norge. I 

1997 svarte fem prosent det samme. I 2005 anså 40 prosent av de spurte det som meget aktuelt å dra 

på dagstur med sykkel ut fra hjemstedet, mens 25 prosent svarte det samme i 1997.
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Merkeordninger og markedsføring

STIN er finansiert av reiselivsbedrifter, destinasjonsselskaper, turoperatører og fylkeskommuner 

som satser på sykkelturisme. Markedsføring og merkeordninger er STINs viktigste bidrag for å øke 

antall sykkelturister, i tillegg til at de jobber for å stimulere til sykling som ferieaktivitet. 

SyklistVelkommen-konseptet ble utviklet av et prosjekt som er forløperen til STIN, og som STIN 

nå følger opp. Konseptet innebærer at overnattingsbedrifter i Norge som ønsker å satse på 

sykkelturister, kan markedsføre seg som et gunstig overnattingstilbud for syklister dersom de 

tilfredsstiller noen gitte kriterier. Disse overnattingsbedriftene ligger gjerne langs en skiltet 

sykkelrute og/eller har skiltede sykkelruter for dagsturer i umiddelbar nærhet.

– Konseptet går ut på at utvalgte hoteller, moteller, pensjonat, campingplasser og vandrehjem 

tilrettelegger slik at sykkelturistenes får det de har behov for. Vi jobber nå med å få til en nasjonal 

kvalitetssikringsordning av dette konseptet, sier Akselsen.

STIN administrerer også ordningen Syklistvennlige reisemål. Utvalgte destinasjoner som har 

tilrettelagt spesielt for ferie-/fritidssykling etter fastlagte krav, kan få smykke seg med denne 

tittelen.

STIN har valgt å rette markedsføringskronene mot det norske markedet. Dels fordi det er vanskelig 

å lokke utlendinger til Norge, dels fordi det er dyrt å markedsføre Norge utenlands.

– Det er en barriere å få utlendinger hit. Mange mangler kunnskap om at det er mulig å sykle i 

Norge. Undersøkelser viser også at naturbaserte aktiviteter vanligvis gjennomføres i eget land eller i 

nabolandet. Da må vi ha veldig spesielle tilbud for at utenlandske turister skal komme, mener 

Akselsen.

Bra norsk marked

Om lag 400.000 nordmenn sier de ønsker å dra på sykkelferie, og at det er naturopplevelsen som 

står i sentrum. Fjell, dalfører og kyststrøkene er de mest populære områdene. Innlandet og byene er 

det mindre interesse for. 

– Vårt eget marked er egentlig gunstig. Det er ikke slik som mange tror, at sykkelturistene ikke 

3



Tittel: Ingen storsatsing på sykkelturisme i Norge. Av Lars Erik Sira. Skrevet høsten 2008.

bruker penger. Nordmenn er vant til det norske prisnivået, og er villige til å betale ganske mye for 

overnatting og service. Billige flybilletter har imidlertid endret nordmenns reisemønster, og mange 

som ellers kunne tenke seg å dra på sykkeltur, lar seg lokke av billigtilbudene, særlig til utenlandske 

kulturbyer, tror Jenseth i SLF.

Britt Elton hos turoperatøren Norske Bygdeopplevelser bekrefter at mange syklister bruker mye 

penger når de er på ferie, men at det strider litt mot nordmenns natur å få alt tilrettelagt. 

– Den norske kulturen er jo slik at vi helst skal klare oss sjøl, og ikke kjøpe pakker, mener Elton. 

Norske Bygdeopplevelser startet opp med to-tre sykkelturer for ti år siden. I dag har de mer enn 20 

ferdigpakkede sykkelturer på programmet sitt. De selger sykkelturer for drøye halvannen million 

kroner i året, og Elton forteller at tendensen er svakt økende omsetning hvert år. At det kan være 

penger å tjene på sykkelturister, bekreftes også i den nevnte undersøkelsen som ble gjennomført for 

STIN. Der karakteriseres den typiske syklisten som drar på sykkelferie med overnatting i Norge 

eller utlandet som en yrkesaktiv person i alderen 45-59 år med høy utdanning og høy inntekt. Elton 

sier at de ikke har én typisk sykkelturistkunde, men flere grupper som dominerer.

– Vi har barnefamiliene som vil ha komfort, og som gjerne ikke er vant til å telte. Så har vi voksne 

som har råd til å kjøpe komfort og vil ha alt tilrettelagt. Tregenerasjonsfamilien med besteforeldre, 

foreldre og barnebarn har det også blitt flere og flere av, av og til bare besteforeldre og barnebarn på 

tur sammen. I tillegg har vi en del jenteturer, og guttegjenger som gjerne vil kombinere en sosial tur 

med trening. 

Utlendinger velger ikke Norge

Det er bred enighet om at det er vanskelig å lokke utlendingene til Norge for å sykle.

– Generelt sett mener svenskene at prisene i Norge er for høye, og når de først kommer velger de 

camping og enkel standard. Danskene mener det er for mange bakker og tror ikke det finnes gode 

sykkelmuligheter her, mens finnene drar sørover i Europa hvor de kan benytte euroen sin. Det betyr 

at det ikke finnes noe stort nærmarked for sykkelturisme, hevder Jenseth i SLF.

Hun trekker spesielt fram Tyskland, men også Nederland, Sveits, England og USA som de mest 
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interessante utenlandsmarkedene. 2,25 millioner tyskere hadde sykkeltur som sin hovedaktivitet 

sommeren 2003, mens 6,5 millioner planlegger sykkelferie de neste tre årene. Tyskere bruker gjerne 

8-14 dager når de først kommer til Norge, og mange ønsker å sykle i forskjellig områder av landet – 

kombinert med båt og tog.

– Men produktene som finnes i Norge per i dag, er ikke satt sammen med tanke på utlendinger som 

vil være her i 14 dager og både sykle langs fjord og fjell og i nord for å oppleve midnattssola, mener 

Jenseth.

Elton i Norske Bygdeopplevelser er ikke helt enig i den vurderinga. Hun har sendt kunder fra 

mange land i Europa og USA på 1-2 ukers sykkelturer sommeren 2008. Hun forteller at om lag 20 

prosent av sykkelferiekundene deres er utlendinger. 

– Det er ikke noe stort volum i det hele tatt. Det tar lang tid å bygge opp Norge som sykkelland.

Hun er heller ikke voldsomt begeistret for Innovasjon Norges markedsføring av Norge i utlandet. 

Forsidebildet i en av katalogene viser to terrengsyklister oppe på Kjerag-platået med Lysefjorden 

1000 stupbratte meter lenger ned. 

– Slike bilder ødelegger mer enn de tiltrekker. Mange blir skremt og tenker at der går det ikke an å 

sykle. Det er synd, fordi tilbakemeldingene vi får fra våre utenlandske kunder er at Norge er et 

fantastisk sykkelland, sier Elton.
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<Undersak>

Ønsker bedre tilrettelegging

Mangelen på tilrettelegging blir trukket fram som en hemsko for at det skal bli flere 

sykkelturister. 

– Vegvesenets generelle rolle er å legge til rette for alle trafikkanttyper. Det er ikke noe unntak for 

sykkelturister, sier sykkelkoordinator Henrik Duus i Statens vegvesen. 

De nasjonale sykkelrutene er lange sykkelruter som binder tettsteder, byer og landsdeler sammen. 

Disse rutene vil også fungere som en del av tilbudet for lokale tursyklister i en by eller et tettsted. I 

Nasjonal sykkelstrategi, som er en del av Nasjonal transportplan, heter det i tillegg at det skal 

«legges vekt på å få vist fram attraktive områder, både naturskjønne områder, vakre 

kulturlandskaper og andre attraksjoner» i planleggingen av traseene. SLF foreslo i 1996 ni nasjonale 

sykkelruter. En del av disse rutene er skiltet, men fortsatt gjenstår mye. I Nasjonal sykkelstrategi 

blir Statens vegvesen pekt ut som en sentral aktør for å drive arbeidet med de nasjonale 

sykkelrutene videre som et prosjekt.

– Vi har ikke hatt noen plan for å utvikle de nasjonale sykkelrutene i motsetning til for eksempel 

England. Men det er naturlig at Vegvesenet får en sentral rolle i prosjektet, mener Duus.

Han er noe tvilende til at det er riktig å prioritere de nasjonale sykkelrutene som det viktigste for å 

utvikle sykkelturismen i Norge. 

– Vi må i felleskap med andre finne ut hva som bidrar til økt sykkelturisme. Hva er det som 

etterspørres – det er vel der vi bør rette innsatsen, tror Duus.

– De nasjonale sykkelrutene er lange strekninger som få sykler i sin helhet. I dag reiser folk heller 

kort og intenst, kanskje en dag eller en langhelg, og vil ha mange høydepunkter på kort tid. Kanskje 

vi må bli flinkere til å jobbe med de enkle tingene som treffer folk, reflekterer Duus. Han legger til 

at når en rute først er skiltet, er det samtidig en garanti for rutas sikkerhet og framkommelighet.
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Han legger ikke skjul på at det er motsetninger innad i Vegvesenet om i hvilken grad de skal satse 

på tilrettelegging for feriesyklister. Noen fylker gjør en god jobb, mens andre ikke er like flinke. 

Dette avhenger i stor grad av engasjementet til personene som jobber med sykkel. De store 

forskjellene fra distrikt til distrikt bekreftes av Akselsen i STIN.

– Noen steder er det lett å få satt opp skilt, andre steder er det svært vanskelig, hevder Akselsen. 

Han tror veien å gå for å få flere til å dra på sykkeltur i feriene, er å øke nordmenns bruk av sykkel i 

hverdagen. For å få til det må det legges bedre til rette for syklister. 

– Gang- og sykkelvei lokalt er også bra for sykkelturismen, mener Akselsen.
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