
Järvsö = 
Cykel 

 



Tillväxtverkets rapport – 
5 strategiska huvudområden 
• Öka kunskapen och förbättra metoder for 

uppföljning  

• Utveckla framgångsrika cykelleder utifrån lokala 
förutsättningar  

• Involvera de offentliga aktörerna  

• Säkerställ långsiktig finansiering och effektiva 
processer  

• Inkludera cykeln som en naturlig del i 
kollektivtrafiken  
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The Bicycle Tourism Temple Model 
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Störst potential 

• Mountainbike (Stig och liftburen cykling)  

• Klassisk cykel turism 
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Framgång = 
En helhetssyn m någon som är ansvarig för att lyckas 

• Tydlig målbild 

• Stukturerat arbete 

• Helhestssyn  

• Ger möjlighet till ökade intäkter men infrastruktur 
och lokala näringslivet är en förutsättning 

• Tydlig identited 

• Någon som är ansvarig med budget och mandate 

• Kollektiv trafik och tydlig skyltning upplevs I det 
närmast som hygienfaktorer.  
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Klassisk cykelturist vill ha 

• Cykelsträckor på ca 50-65 km per dag  

• En tur som innehåller 4-6 olika etapper  

• Ca 9 semesterdagar, varav 7 cykeldagar  

• Cykla ”point-to-point” med övernattning på olika ställen 

• Lugn cykling, trevliga stopp på vägen, gott vin, kulturella 
höjdpunkter, bra hotel (gärna familjeägda), varierande natur, 
kulturarv 
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Cykelkartan.se 
(Sweden by bike, Cykelfrämjandet och Nordstedts kartor))) 

  

Anledning att vi inte är med  

är att de saknar material. 

Kan vi bistå dem med  

material så kan vi få en karta. 



Analys av mötet 11 januari 

• 23 deltagare – bra uppslutning 

• Positivt, vilja till att samarbeta från alla 

• Utmaningar är markägare, finanser och Trafikverket 

• Där vi har störst potential att påverka/möjliggöra är 
stigcykling och leisure. Övriga kan vi ta med i 
marknadsföring (evenemangsdatabas, lägga upp 
turförslag) 

• Referensgrupp – utbyte av nulägen (möten/FB 
grupp), bryta ur en projektgrupp för Stigcykling 
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Järvsö Stigcykling Strategi  
• Ta med representanter från olika intressegrupper (JBP, boenden, 

DJAB, markägare, cykel klubb, kommun) 
 

• Kartlägg alla leder som finns, behövs det byggas (skillcenter, bygda 
leder), vilken service nivå, budget, prioritering/tidsordning , 
ansvar/ägande måste vara tydligt 
 

• 2-3års plan, med tydliga mål/år samt ha finansieringsmodell klar. 
Sista året ska säkerställa vidare ansvar vid projektets slut 
 

• PL med i planeringsfas som leder gruppen framåt (minsta 
gemensamma), viktigt med acceptans hos alla för att bli lyckat 
 

• PL driver sedan projektet framåt, paketerar, ser över digitala 
lösningar och marknadsför/säljer 



Hur ansvarsfördeling skulle kunna se ut: 

Järvsö 
Turisten i centrum (alla är välkomna), skillcenter, ansvarar för leder och 
finansiering runt Järvsö 
 

Kommunen 
Ortsbon i centrum (alla är välkomna) ansvarar för leder och finansiering 
utanför Järvsö (eventuellt att arrendatorn på Kolsvedja/Kajevall får ansvara 
runt där) 
 

Samarbete 
Skyltning, kartor, marknadsföring 
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https://www.google.se/imgres?imgurl=https://www.wien.info/media/images/trailcenter-hohe-wand-wiese-mountainbike-mtb-fahrrad-radfahren-rad-sport-wienerwald-2-3to2.jpeg/image_gallery&imgrefurl=https://www.wien.info/en/vienna-for/sports/cycling/mountainbiking&docid=yd2GTCc5HgJ3qM&tbnid=eospuNafOI-8IM:&vet=10ahUKEwidxpy8zujYAhXDBiwKHfAOAoQQMwhJKAwwDA..i&w=800&h=533&bih=746&biw=1440&q=mountainbiking&ved=0ahUKEwidxpy8zujYAhXDBiwKHfAOAoQQMwhJKAwwDA&iact=mrc&uact=8


Discipliner – diskussion… 

• Disciplinerna som är ID, arbetsnamn eller så det ska 
kommuniceras? 

• Fika… Leisure (ink fika, B&B, JGT) 

• Barn/E-bike – egen med alla presenterade 
under/alt presenterad under respektive?  

• Något för referensgruppen som behärskar språket 
att sätta – accept? 
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• Staten har tagit fram en nationell cykel 
strategi… 

• Tillväxtverket har identifierat och råder att man 
ska satsa på cykling… 

• Trafikverket har uttryckt att man ska satsa på 
utveckla cykel vägar… 
 

Hur ser vi till att Järvsö  
prioriteras?  
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http://visithaarlem.org/wp-content/uploads/2016/04/travelling-bike-train.jpg
http://www.alamy.com/stock-photo-veloverlad-self-loading-bicycle-rack-bicycle-transport-on-trains-swiss-48808414.html


Kortsiktigt arbete 
• Gör det som är befintligt tillgängligt (skyltning, 

lättöverskådliga kartor, cykelvänliga boenden), och 
bokningsbart - klart till sportlovs veckorna, trycksak 
på boende?  

- Kampanj ¨Välkommen tillbaka i sommar¨: Trycksak till boende 
och restauranger, email till de som varit här (ge mtrl till 
hotellen), bildcollage, skyltning I backen 

- Aktivitet för att marknadsföra sommaren? Tid/backe=nästa år 

- Tagit fram formen för hur vi presenterar leder och utflykter, nu 
ska det fyllas i under respektive disciplin 

- Inventering av cykelvänligt boende pågår 

- JGT är bokningsbart, redan 13 anmälda, kvällsaktivitet 



 
 
Förslag på hur vi kan lägga upp turer inom alla discipliner. 
 
 
Ska även inkludera länk till karta och GPS/Strava länk att ladda ner 
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Långsiktigt arbete 

• Sätt igång en cykelgrupp – sätt en vision som alla 
intressenter står bakom  

-    Första mote 11 januari 

• Studietur till Trysil och Högbo – ska jag engagera mig? 
 

• Besöka Svenska Cykelmässan 16-18 mars – ska jag 
engagera mig, vilka?  
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Finansiering/tidsplan 

• Utrymme inom projektet 

• Region Gävleborg  

• Jordbruksverket 

• Hälsinglands Sparbank 

• Tillväxtverket 

• Leader 

• Lona 

• Vindkraftverk 

• Fler? 
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http://www.driva-eget.se/nyheter/pengar/kom-pa-seminarium-om-finansiering-pa-eget-foretag-massan


Smått & Gott 
 

• Saknar bra kartor… Illustration med utflyktsmål 
som kan blåsas upp och sättas upp på AP, Caffären, 
TB mm. Finns det medel inom projektet? 

• Förhandla m Sweden by Bike, blir ett + för 
Destinationen (medlem=rabatt) 

• Lokal kunskap om sponsring? Utbildning? 

• Press: Kommunens tidning, Länsförsäkringar, Buffé, 
Magasin 365 
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