Guldborgsund Cykelblomst er syv naturskønne dagture.
Guldborgsund Cykelblomst er syv naturskønne dagture skabt til glæde
for det lokale cykelfolk og for turister. Ruterne er mellem 31 og 52
kilometer og tager alle udgangspunkt i Nykøbing Falster.
Ruterne har fået navnet Cykelblomsten, fordi de hver især er formet som
blade og tilsammen danner formen af en stor smuk blomst i landskabet.
Blomstens stilk ligger som en del af den internationale cykelrute
København-Berlin.
Sådan er ruterne i Cykelblomsten
Cykelblomstens ruter er formet som blomsterblade med hver sin farve:
Lysegrøn rute, Kyst til Kyst til Marielyst 42,5 km, Orange rute 45 km går
til Østfalster, Mørkegrøn rute er Skovturen, 31 km, Blå rute er Sundruten
44 km, Rød rute til Sakskøbing 51,5 km, Gul rute til Nysted 52 km., Lilla
rute er Stilken til Gedser 39 km.
Informativt hæfte
De syv ruter præsenteres i et hæfte på 80 sider, der gratis kan hentes i turistinformationer og
80 turiststeder på Lolland-Falster. Cykelhæftet er praktisk og velegnet til at ligge i en
cykeltaske. Hæftet indeholder detaljerede cykelkort og relevante informationer om oplevelser
og muligheder på ruterne: Seværdigheder, spisesteder, indkøb, cykelsmede,
overnatningssteder m.v. og links til uddybende informationer samt piktogrammer på kortet med
placering af stederne.
Markedsføring af Cykelblomsten
For at gøre ruterne kendt sendes ofte informationer og smukke foto på Cykelblomstens side på
Facebook, der uddeles flyers/ annonceres i aviser og i en turistguide. Sundgruppen arrangerer
4 – 5 cykelture om året i maj, juni, august og september. Mellem 20 og 70 cyklister i alle aldre
deltager i turene afhængigt af vejret. Alle turene er arrangeret af formand for Sundgruppen
Birgitt Bjerre, som også er guide på blomsterturene.
Cykelblomsten på Internettet
Cykelruternes hjemmeside er godt besøgt og siden på 2 år har godt 60.000 besøgt
www.cykelblomsten.dk Herfra kan de udførlige rutebeskrivelser og de gode cykelkort
udskrives. Desuden er der yderligere link til overnatningssteder og hjemmesider for hele
området. Webmaster på Cykelblomsten er Ole Fortnix.
Sundgruppen etablerede og udgav Cykelblomsten Guldborgsund i april 2015,
På initiativ af formand Birgitt Bjerre. Hensigten med det nye farvestrålende hæfte var:
-At flere turister og borgere tager cyklen og oplever de naturskønne sydhavsøer, hvor det
cykelvenlige flade kystlandskab indbyder til flotte naturoplevelser.
-At få turisterne til at handle hos de mange små købmænd, gallerier, gårdbutikker og andre
handlende i yderområderne.
-At synliggøre de mange overnatningssteder, små og store seværdigheder, så der kommer flere
besøg og en bedre økonomi til gavn for hele området.

-At gøre det attraktivt for de mange cykelturister fra Norge, Sverige og Tyskland, så de får lyst til at
blive nogle ekstra dage på vore dejlige Sydhavsøer. (sidste år cyklede godt 9.000 karavane-cyklister
gennem området fra Sydeuropa primært Berlin videre til København)
•

Cykelblomsten er i dag økonomisk og driftsmæssigt en del af Sundgruppen, hvor Birgitt Bjerre
og Ole Fortnix vedligeholder hæftet og hjemmesiden.

Etableringen af Cykelblomsten er faldet i 5 etaper:
1. etape var etablering af Sundruten www.sundruten.dk i 1996, en 44 km skiltet cykelrute rundt
om Guldborgsund mellem de 2 broer mellem Lolland og Falster. Det tog hende som
arbejdende frivillig formand for den etablerede Sundgruppe over 2 år at få alle lodsejere og
myndigheder til at godkende traceen, som dengang gik gennem 5 kommuner. Samtidig
etablerede
2. etape var etablering af Falster rundt www.falster-rundt.dk i 2007, en 130 km skiltet cykelrute
rundt i kanten af hele Falster. Et arbejde, som tog 1½ år inden alle tilladelser fra fonde,
myndigheder og lodsejere var i hus.
3. etape var mange timers medhjælp fra Birgitt Bjerre til de skiltede Panoramaruterne til Berlin
– København, som blev etableret i 2012.
4. etape var Cykelblomsten www.cykelblomsten.dk, som blev færdigt i 2015, som samlede
alle de skiltede ruter + 3 nye meget naturskønne ruter, hvor der var smukke herregårde,
slotte og flotte udsigter over Smålandshavet og Østersøen.

Forud gik flere års forarbejde med at udformning af ruterne, beskrivelse af seværdigheder,
registrering af overnatningssteder, tilsagn fra lodsejere med tilladelse til brug af stier og veje
mm.
Foreningen Naturområde Guldborgsund (formand Birgitt Bjerre) fik i 2013 etableret en
cykelgruppe, som hjalp til med forslag. En stor tak ikke mindst til Vilhelm Mogensen, som med
base i Cyklistforbundet og Sundgruppen lavede et stort historisk registreringsarbejde af
seværdigheder og forslag til ruter.
5. etape var en stilk til Cykelblomsten til Gedser, som blev færdigt i 2016 og markedsført i
2017. Dette i et samarbejde med Gedser Bylaug, som havde opfordret Birgitt til at sætte stilk
på blomsten.
Mange har støttet
Cykelblomsten er siden opstart i 2017 trykt i 23.000 eksemplarer, og de mange informationer
er skrevet på dansk, engelsk og tysk. Udgivelsen er muliggjort takket være økonomiske bidrag
fra Sundgruppen, Nykøbing Falster Turistforening, Guldborgsund Kommune, Nordea og
Friluftsrådet.

Birgitt Bjerre 1.8. 2017.

