Nyhedsbrev 2 – Istidsruten tager form
De 11 parter bag Istidsruteprojektet er lige nu i fuld gang med at skabe Danmarks mest spændende
cykelrute. Selv om der har været lidt stille i pressen i løbet af vinteren, har der været rigtig travlt hos os. Vi
skal sørge for at få de mange elementer på plads, så ruten kan åbne til april næste år. Og ja, det lyder måske
af lang tid, men vi har faktisk ret travlt, hvis det skal nås.
I dette nyhedsbrev kan du læse om noget af alt det, Istidsruten kommer til at indeholde, hvad der kommer til
at ske det næste års tid, og om hvordan du eller dit lokalområde kan være med.

Rutens forløb på plads efter sommer
En god cykelrute tilbyder god variation. Derfor har det været
vigtigt for os, at ruten både tilbyder almindelig asfalteret vej, hvor
man kommer hurtigt frem, og forløb ad mindre grusveje og
skovveje, hvor man kan komme væk fra trafikken og kan opleve
stilhed og natur. Grusveje og skovveje er som regel private, og
derfor har de 5 kommuner, som er med i Istidsruten, haft mange
dialoger med lodsejere, om hvor det er muligt at lægge ruten.
Selv om ruten var nogenlunde på plads allerede for et år siden, er
der blevet justeret mange steder. Men efter sommer forventer vi,
at det hele er faldet på plads, så vi kan præsentere et komplet kort
over hele rutens forløb.

Pulje til lokale projekter
I sidste nyhedsbrev fortalte vi om en pulje, der var på vej til lokale projekter langs Istidsruten. Den er vi klar
med nu. Nordea-fonden har støttet med i alt 500.000 kr., som kan søges af lokalområder, ildsjæle,
foreninger, mv. til lokale projekter, som bidrager til oplevelserne på Istidsruten.
Et lokalt projekt kan fx være en mindre rute/sti med et eller flere fortællesteder, der giver et lokalt
perspektiv på den store istidsfortælling. Eller det kan være etablering af faciliteter, som giver mulighed for at
opleve et landskab eller kulturhistorie på en særlig måde. Mulighederne er mange.
Ved tildeling af midler fra puljen vil der blive lagt vægt på at:
• Ansøgere til projekterne selv bidrager med egenfinansiering og/eller arbejdskraft
• Projekterne omhandler formidling af landskab, kulturhistorie eller natur, og supplerer den samlede
istidsrutefortælling.
• Målgruppen for projekterne er bred (der prioriteres så vidt muligt børn og unge).
Der kan søges op til 35.000 kr. pr. projekt. Ansøgningsskemaet kan downloades her.

Stort skiltearbejde venter
Ruten bliver skiltet tydeligt og grundigt hele vejen rundt – i begge retninger. Og for at
sikre, at skiltningen bliver helt rigtig, bliver ruten kørt igennem på cykel, mens det
noteres, hvor der er brug for hvilke skilte og pile. Det starter vi på allerede inden
sommerferien. For med 380 km rute i alt, er der virkelig mange skilteplaceringer, der
skal afklares, og skilte der skal sættes op.
Der går dog lidt tid endnu, inden du kan se ruteskiltene ude i landskabet.

Ny app skal skabe større oplevelser
Et af de helt store mål for Istidsruten er at skabe en oplevelsesrute. Det gør vi ved bl.a. at tilbyde digital
formidling af de landskaber og den kulturhistorie, man kommer forbi på cyklen.
Museum Vestsjælland, som er partner i Istidsruten, har udviklet en app, der er helt perfekt til det formål – og
den bruger vi naturligvis i Istidsruten. Med app'en bliver der både avanceret 'augmentet reality' med
interaktive spil, hvor man kommer tilbage i tiden, og mere jordnær digital formidling med videoer og
lydfortællinger om de steder, man kommer forbi. På dette link til 'Tidslommen' kan man se lidt mere af, hvad
app'en fra Museum Vestsjælland kan.

Planlæg turen med ny app
Man skal også kunne finde rundt, når man er ude på Istidsruten. Og cyklisterne skal kunne finde både mad,
vand, overnatning og oplevelser på turen. Traditionelle kort på papir kan løse en del af den opgave. Men
med digital vejvisning bliver der langt flere muligheder, og det bliver nemmere at finde frem til det, man skal
bruge på turen.
Istidsruten har fundet en super god app til det formål. Naturlandet Lolland-Falster har udviklet den, og vi får
den i vores egen Istidsrute-version. App'en er enkel at bruge, teknikken virker rigtig godt, og den giver
brugerne overblik over både rutens forløb og faciliteterne undervejs. Du kan se mere om app'en Naturlandet
her.

Statusmøde for turistaktører
Sammen med LAG Midt-Nordvestsjælland, arrangerer vi i efteråret 2019, et statusmøde for kommercielle
aktører i Odsherred, Kalundborg, Sorø, Lejre og Holbæk. Dvs. alle som tilbyder overnatning, forplejning,
cykelleje, guidede ture eller andre tilbud til cykelgæsterne undervejs.
For at ruten kan blive en succes og en god oplevelse for brugerne, er det
vigtigt med gode servicefaciliteter. Rigtig mange cykelturister i dag
efterspørger både god lokal mad, bløde senge, lokale guider,
bagagetransport og udlejningscykler, når de er af sted.

Invitationen til statusmødet vil blive offentliggjort på LAG Midt-Nordvestsjællands facebookside og www.lagmidtnordvestsjaelland.dk, så følg med det. Hvis du har spørgsmål, kan du skrive en mail til LAG'en på
ms@lag-midtnordvestsjaelland.dk.
Psst…. giv gerne besked til turistaktører i dit lokalområde, som kunne være interesseret… 😉
Støtten fra Nordea-fonden
Nordea-fonden har støttet Istidsruten med 21 millioner kroner. Og den støtte er den direkte årsag til, at det
er muligt for parterne at skabe projektet. Men hvad bruges pengene egentlig på, er der flere som har spurgt.
Langt de fleste penge bruges på at skabe oplevelser og formidling om natur, landskab og kulturhistorie. Og så
bruges et stort beløb på at sætte ruteskilte op hele vejen rundt, både på hovedrute, sløjfer og genveje, 380
km. i alt. Beløbene i projektet fordeler sig således:
Skiltning og stivedligehold
Formidlingstavler og oplevelsespunkter
Digital formidling og fortællinger
Overnatning/shelters
Særlige istidsoplevelser og lokale projekter1
Projekttimer og faglige bidrag fra partnere
I alt

3,6 mio. kr.
3,7 mio. kr.
2,8 mio. kr.
1,4 mio. kr.
6,9 mio. kr.
2,5 mio. kr.
21 mio.kr.

Samarbejde med Istidsruten
Lokalområder, landsbyer eller foreninger langs ruten har allerede nu mulighed for at være med i et
samarbejde med Istidsruten. Det kan være, I har en shelter- eller teltplads, der kan bruges til overnatning, en
lokal sti eller udsigtspunkt hvor man kan få en ekstra mulighed for at opleve området, en lokal egnshistorie
som fortjener at blive formidlet, eller at I har arrangementer eller ture, hvor det kunne være relevant at
invitere gæster på Istidsruten med på en oplevelse.
I alle tilfælde er I meget velkommen til at kontakte os i Istidsruten og få en snak om mulighederne for et
samarbejde til fælles gavn. Skriv gerne på mail til projektleder Anders Lauritsen på andsl@holb.dk eller ring
på 72367021.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller idéer til Istidsruten, er du altid velkommen til at kontakte os. Du
kan kontakte Anders Lauritsen, eller én af de andre parter i projektet. Se www.istidsruten.dk/kontakt/.
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Bl.a. Solvognens fundsted i Trundholm mose.

