
Mødedato mandag den 20-06-2019 kl. 18.30 - 20.30 i Mødelokale 360.

Inviterede
Agnes Nielsen – Landsbylaugene 
Britta Quitzau – Sønderborg Kommune
Claus Rasmussen – Suppleant, Cyklistforbundet
Flemming Nielsen – Linak Cykle Klub
Karen Stensbæk Petersen – Omstilling Sønderjylland
Kent Nissen – Fri Bikeshop
Kjeld Jacobsen – Gråsten Cykle Klub
Kristian Nordstrøm – MTB Sønderborg 
Louise Søndergaard Sørensen – Sønderborg Kommune
Mette Sehrt – Visit Sønderborg
Peter J. Petersen – Danfoss Cykelklub

Gæster
Marianne Tychsen – Repræsentant fra Stigruppen

Afbud
Arne Simonsen – Cyklistforbundet
Merete Dahlberg Schrøder – Velo Team Gråsten
Leif Jacobsen – Vollerup 2hjul-Center
Patrick Wildenradt – Sønderborg Cykle Klub
Tina H. Johannsen – CMS Sønderborg

Afbud gæst
Jens-Kristian Mikkelsen – Afdelingsleder Projekt og Anlæg

1. Godkendelse af dagsorden og referat Godkendt.

2. Marianne Tychsen kommer med et 
indlæg om Gendarmstien vedr.:

 Baggrund for sagen
 TMU’s beslutning
 Processen omkring dialog

Der bliver mulighed for at komme 
med input og stille spørgsmål

Det er undersøgt om der skal laves nogle 
cykelbegrænsninger på visse dele af Gendarmstien.
Stien er oprindeligt fra 1980’erne på en strækning fra 
Høruphav til Padborg.

Stien er opstået som vandrerute, men er oprindeligt 
indtegnet med et særligt ruteforløb for cyklister.
Har i mange år været 74 km lang, men for et par år siden 
ændrede det sig, da man ville helt ud til sydspidsen af Als.
Det tog man hul på i fm. kommunesammenlægningen.

Stien er ejet i samarbejde med Aabenraa Kommune, da 
stien er et rigtig godt brand. Det betyder også, at der er 
mange, der gerne vil lukrere på den, hvilket har gjort, at 



kommunen har været nødsaget til at være ret strikse mht. 
skiltning, osv.

Kommunen har brugt rigtig mange penge på at få 
certificeret stien som en europæisk vandrerute (som den 
eneste danske vandrerute).

Mærkatet har givet et stort gennembrud i forhold til 
vandrere, der giver et afledt afkast i fm. turisme.
Grundlaget er færdsel til fods for offentligheden. Stien er 
overdraget fra Sønderjyllands Amt.

Lodsejerne har mulighed for at give meradgang i forhold til 
loven.

Flere lodsejere har reageret på, at der er begyndt at 
komme cykeltrafik på deres marker, idet det ikke var en del 
af aftalen med kommunen.

Efter afgørelse i klagenævn, er reglerne blevet skærpet.
Hvis det drejer sig om anlagte og befæstede stier må som 
hovedregel tilgås på cykel, hvis der er tilladt færdsel til 
fods.

Kommunen har forsøgt at komme til enighed med 
lodsejerne, bl.a. ved at lave cykelsluser, m.m.

I fm. recertificeringen er der kommet fokus på om man går 
på kompromis med noget ved at lade folk cykle på 
Gendarmstien, hvilket kan være med til at trække 
standarden ned.

Efter lang tids votering, er det blevet en politisk afgørelse 
om Gendarmstien skal begrænses i ft. cyklisme.
Det kræver mange skridt før man kan begrænse cykling 
samt en stor pose penge at gøre det.

Læs punktet her: 
https://dagsordener.sonderborgkommune.dk/vis/pdf/dags
ordenpunkt/cfd74b66-f3e7-4f82-aafc-
c05163f148ca?redirectDirectlyToPdf=false 

For at kunne forbyde cykling, skal jorden hvorpå stien 
ligger, udmatrikuleres. Det er ikke tilfældet på nuværende 
tidspunkt.

Processen fremadrettet er tænkt således:
1. Åbent hus hos stigruppen i efteråret (3 x 2 dage) 

hvor tider kan bookes af foreninger, grupper eller 
enkeltpersoner

2. Møderne afholdes på baggrund af spørgeguides 
som foreninger, grupper og enkeltpersoner 
udfylder forlods

https://dagsordener.sonderborgkommune.dk/vis/pdf/dagsordenpunkt/cfd74b66-f3e7-4f82-aafc-c05163f148ca?redirectDirectlyToPdf=false
https://dagsordener.sonderborgkommune.dk/vis/pdf/dagsordenpunkt/cfd74b66-f3e7-4f82-aafc-c05163f148ca?redirectDirectlyToPdf=false
https://dagsordener.sonderborgkommune.dk/vis/pdf/dagsordenpunkt/cfd74b66-f3e7-4f82-aafc-c05163f148ca?redirectDirectlyToPdf=false


3. Når synspunkterne er kommet ind, ekstraheres 
essensen som så kan danne grundlag for en 
kvalificeret beslutning

Hvis man har spørgsmål man ønsker skal stilles i fm. cykling 
på Gendarmstien, sendes de til Britta på 
bjoh@sonderborg.dk senest den 12. august 219.

Det er vigtigt, at der er respekt for processen og alle kan 
opfordre interessenter til at udfylde spørgeguiden og aftale 
møder med kommunen.

MTB har forslag om et fælles dialogmøde, hvor løsningerne 
kan udfordres.

Det har aldrig været meningen, at Gendarmstien skulle 
promoveres som cykelsti på trods af, at der er mennesker 
fra hele verden, der gerne vil cykle på den.

Et optimalt scenarie ville være at etablere et helt nyt tracé 
for cyklister.

I forhold til mountainbikespor, vil det blive problematisk 
hvis dele af Gendarmstien lukkes. Der er stort potentiale i 
at satse på cykelturismen.

I forhold til processen, kan det ikke forventes, at der bliver 
taget en politisk beslutning før foråret 2020.

Der er ønske om at Cykelforum holder et møde, hvor 
politikere og interessenter inviteres.
Formålet er at sikre, at politikere og interessenter får en 
forståelse for potentialet i Gendarmstien og løsning af de 
udfordringer der pt. er og kan være ved at lukke for cykling 
på dele af stien.

Senest 12. august sender Cykelforum forslag til 
interessenter, der skal inviteres samt tilkendegivelse om 
deltagelse i en arbejdsgruppe, der har til formål at 
arrangere mødet og opsamling efter mødet samt 
tilbagemelding til forvaltningen.

Indlæg cykelforum 
sendt.pdf

3. Jens-Kristian Mikkelsen ønsker dialog 
omkring:

 Cykelparkering
 Udfordring vedr. Chr. X’s Bro

Udsat til næste møde.

4. Orientering fra forvaltningen
 Kampagner
 Cykelfagrådsmøde

 Der kommer info med ud i referatet vedr. 
kampagner. Der har bl.a. afholdt:
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 Bak op om Cykelfærgen o Giv dit barn lov 
https://sonderborgkommune.dk/borger/cy
kelkampagne-giv-dit-barn-lov 

o Elcykelkampagne 
https://sonderborgkommune.dk/elcykel 

o God adfærd på cykel gentages igen til 
september https://cykel-
forum.dk/presse/presse-kampagner 

o Vi cykler på arbejde 
https://www.projectzero.dk/da-
DK/Artikler/2017/April/VI-CYKLER-TIL-
ARBEJDE.aspx 

 Der har været afholdt Cykelfagrådsmøde i 
Sønderborg og det var en stor succes. Der blev 
fortalt om Cykelfærge og Kør-Mæ-Bænke

 Cykelfærgen sejler fra 28. juni og 4 uger frem. Den 
har plads til 12 passagerer og billetter kan bookes 
via link 
https://www.booksonderjylland.dk/da/bok/aktivit
et/a1776117/ta-med-p%C3%A5-en-uforglemmelig-
sejltur-med-cykelf%C3%A6rgen-
r%C3%B8dsand/showdetails 

5. Små, lette tiltag til infrastruktur som 
gør livet lettere for cyklister

Der er kommet forslag ind, bl.a.
 Lyskryds ved Rema Dybbøl
 Lyskryds ved Føtex
 Blomsterkummer vendes på Sønder Havnegade
 Kryds ved Burgerhjørnet
 Ny rundkørsel ved Spang
 Supercykelsti på Grundtvigs Allé
 Cykelfanger herunder skiltning ”Knallert forbudt”
 Grøn cykelbølge
 Skilte på cykelruterne
 Opmaling af blå felter til cyklister
 Cykelsti Augustenborg Landevej markeres så der 

ikke parkeres biler på den
 Udvidelse af cykelsti overfor Mariekirken (Løkken)
 Fjernelse af brosten på Jernbanegade
 Spærre Perlegade af for biler
 Hæve cykelsti på Løkken ved Fakta, så biler ikke 

blokerer cykelstien ved indkørsel
 Lave permanent grøn pil ved kryds ved 

Sildekulevej/Gråsten

Hvis der er flere forslag, så send dem til Britta på 
bjoh@sonderborg.dk 

6. Bordet rundt  Processen omkring cykelstien Dynt-Gammelgab 
har taget alt for lang tid

 Hvordan står det til med rundkørsel/kryds i 
Egen/Guderup?

https://sonderborgkommune.dk/borger/cykelkampagne-giv-dit-barn-lov
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https://cykel-forum.dk/presse/presse-kampagner
https://cykel-forum.dk/presse/presse-kampagner
https://www.projectzero.dk/da-DK/Artikler/2017/April/VI-CYKLER-TIL-ARBEJDE.aspx
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 Der er mange, der klager over, at cykelstierne 
trænger til at blive asfalteret. Forvaltningen 
undersøger om der er en plan for asfaltering

 Cykelparkeringerne trænger generelt til en 
opgradering. Hvis der er input, så send billeder 
eller kortoplysninger til Britta bjoh@sonderborg.dk 

 ”Giv-et-praj” findes også som app i Vejdirektoratet 
(gælder for de gamle statsveje)

 Jakker til Cykelforum: Der er ikke valgt nogle 
modeller endnu og modellerne skifter. Kent er på 
udkig efter nye jakker

 MTB Sønderborg har haft klubtur til Harzen, 
deltager i Ringridning og Kulturnat og afholder 
Mountainbike Cup med mange tilmeldinger (i 
Tyskland)

7. Udvælgelse af punkter til næste 
møde

Næste møde afholdes torsdag den 5. september 2019
 Cykelparkeringer
 Chr. X’s Bro
 Opdatering på cykelstier
 Lette infrastrukturløsninger

8. Evt. Forslag om sanering i cykelruter
Hvad bliver Cykelforums rolle i Tour de France?
Bliver der lavet cykeltællinger på cykelstier?

NB! Ved næste møde, torsdag den 5. september, inviteres 
de medlemmer, der har tid og lyst til smørrebrød kl. 1730-
1830 inden det ordinære møde, så der kan snakkes og 
udveksles ideer og erfaringer.

Ordinært møde gennemføres som planlagt fra kl. 1830 – 
2030.
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