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Cykel – en sammansta llning 

Här nedan följer en kortfattad sammanställning av pågående och kommande projekt som 

handlar om eller har anknytning till cykling. Sammanställningen innehåller info om 

respektive projekt, viktiga datum, roller mm.  

NA TUR – Naturturism i gränsland 
Program: Interreg/ Sverige-Norge 

Projekttyp:  Förstudie inför genomförandeprojekt 

Projektägare/sökande organisation: Dalslands Turist AB 

Kontaktperson: Johan Abenius, Dalslands Turist AB, johan.abenius@dalsland.se 

Projektledare: Ej utsedd 

Projektperiod: 2013-05-01 – 2014-08-14 

Geografiskt område: Bengtsfors, Mellerud, Dals Ed, Färgelanda, Åmål, Vänersborg, Årjäng, 

Halden, Marker, Römskog, Akershus, Aurskog 

Målgrupp:  

Projektets primära målgrupp är företagarna som är verksamma i området och de bofasta. 

Sekundär målgrupp är potentiella besökare som får ett större utbud av kvalitativa 

naturturistiska produkter och därmed reseanledningar. Tertiär målgrupp är kommunerna 

som får ökade skatteintäkter av den växande besöksnäringen och befolkningsutvecklingen i 

området. 

Beskrivning: 

I gränsområdet råder liknande förutsättningar för utveckling av Naturturistiska produkter 

och det finns som ett resultat av tidigare projekt en utvecklad sälj/bokningsplattform för 

fiskeprodukter. Projektet ska etablera metoder att i dialog med marknaden utveckla såväl 

produkter som säljkanaler och anpassa befintlig plattform för övrigt naturturistiskt utbud. 

Projektet ska också utreda frågan hur man kan utveckla fysisk infrastruktur ur ett hållbart 

perspektiv med hänsyn taget till lokalbefolkning, markägare, turister och 

turistentreprenörer. Projektet ska utreda vilka möjligheter och begränsningar som finns när 

det gäller att skydda/kommersialisera information/leder/infrastruktur samt vilka möjligheter 

som finns att begränsa volymer av besökare för att skydda naturmijöer och produktkvalitet. 

Projektet ska också initiera frågan om ett utökat och formaliserat destinationssamarbete 

över gränsen samt utreda konsekvenser avseende destinationsbegrepp, varumärken och 

marknadsföring som följer av ett sådant samarbete. 
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Cykla och vandra i Dalsland/Årjäng  
Program: Leader Dalsland och Årjäng 

Projekttyp: Förstudie inför genomförandeprojekt 

Projektägare/sökande organisation: Dalslands Turist AB 

Kontaktperson: Crister Blüme, crister@kanotmaraton.se 

Projektledare: Crister Blüme 

Projektperiod: 2012-01-01 – 2013-03-31 

Geografiskt område: Dalsland och i viss mån Årjäng. 

Målgrupp:  

Målgruppen för förstudien/projektet är ledhuvudmän, boendeanläggningar, markägare, 

cykel- och vandringsaktörer (föreningar, entreprenörer, enskilda). 

Beskrivning: 

Förstudien/projektet vill bygga upp en infrastruktur för cykel- och vandringsleder 
där man redan från början har ett långsiktigt tänk  avseende kvalitet och kommers. I dagsläget finns 
det miltals med befintliga stignät som mycket väl lämpar sig för vandring och MTB (mountainbike 
cykling). Förstudien/projektet planerar att utgå från de leder som redan finns men vill höja kvaliteten 
och tillgängligheten där det behövs med hjälp av nivågraderingar, skyltar, spänger, rastplatser etc. 
Alla leder skall ha sina knytpunkter vid befintliga boendeanläggningar detta för att få en naturlig 
mottagar-organisation i systemet. Det är även viktigt att det finns olika nivåer och längder på lederna 
för att kunna attrahera så breda kundkategorier som möjligt. 

Cykelleder Tätort/Närnatur Dalsland 
Program: Inget  

Projekttyp: Arbetsprocess inriktning hållbara transporter/energieffektivisering 

Projektägare/sökande organisation: Energisamverkan Dalsland 

Kontaktperson: Lillemor Sanderberg, lillemor.sanderberg@dalsland.se 

Projektledare:  

Projektperiod: 2012-01-01 - pågående 

Geografiskt område: Dalslandskommunerna. 

Målgrupp:  

Den primära målgruppen för insatsen är kommuninvånarna. Den sekundära målgruppen är 

besöksnäringen. 

Beskrivning: 

Insatsen syftar till att stödja ett långsiktigt arbete för cykelplanering i kommunernas tätort- och 

närnaturområden. Detta utifrån kommunernas egna förutsättningar mål och visioner.  

Insatsen skall främja ett kunskapsutbyte med andra kommuner gällande cykelplanering och 

cykelleder i tätort och närnaturområden.  Man skall titta på möjligheter och tillgänglighet till 

cykelleder inom kommunernas närnatursområden genom att inventera möjligheterna att i första 

hand använda sig av befintliga cykelbara mindre vägar. Vidare skall man undersöka behov och 

önskemål kring cykelledsutveckling.  Utökade cykelledsmöjligheter är viktigt i marknadsföringssyfte 

för besökande/turism till kommunerna men är även viktigt för kommuninvånarnas tillgänglighet och 

möjligheter att välja cykel som färdmedel.  
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