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Istidsruten søger lokale projekter 

Istidsrute-projektet har afsat en pulje på 500.000 kroner til mindre, lokale projekter langs Istidsruten. Puljen, 

som er finansieret med midler fra Nordea-Fonden, kan nu søges. 

Har du eller din forening en idé til et projekt, der kan skabe oplevelser langs Istidsruten? Så har du lige nu 

mulighed for at søge op til 35.000 kroner hos Istidsrute-projektet. I projektet, som er støttet af Nordea-

Fonden, er der nemlig afsat 500.000 kroner til formålet. 

Istidsruten er en 250 kilometer lang cykelrute gennem det midt- og vestsjællandske istidslandskab. Langs 

ruten, som åbner i 2020, vil cyklister kunne finde en lang række oplevelser og fortællinger. 

En del af oplevelserne skal udspringe fra lokalsamfundene – og derfor søger Istidsruten nu lokale projekter, 

der vil være med til at gøre Istidsruten til en uforglemmelig oplevelsesrute og feriedestination for alle, der 

kan lide at cykle.  

Lokale oplevelser 

Som andre cykelruter kommer Istidsruten med både cykelruteskilte og cykelkort. Derudover skal en lang 

række oplevelser formidle historien om landskabets udvikling og den kulturhistorie, der har udspillet sig i 

området siden isen smeltede bort for 15.000 år siden. 
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De lokale projekter skal bidrage til denne fortælling. Det kan fx være en lokal skiltet rundtur med et eller flere 

fortællesteder, der giver et lokalt perspektiv på den store istidsfortælling eller etableringen af nogle 

faciliteter, som giver mulighed for at opleve et landskab eller et historisk sted på en særlig måde.  

Der er mange muligheder, og med udspillet håber Istidsruten og Nordea-Fonden, som finansierer projektet, 

at modtage en masse forskellige idéer til, hvordan lokale projekter kan bidrage til den samlede oplevelse. 

Cykelgæsten i centrum 

Frem til 30. april 2021 kan ansøgninger løbende sendes til Istidsruten på istidsruten@holb.dk. Når 

ansøgningerne behandles, vil der især blive lagt vægt på, hvordan hver enkelt idé kan gøre turen bedre for 

dem, der besøger området på to hjul.  

Det kan være projekter, der styrker formidlingen af den lokale natur, kulturhistorie eller landskabet. Idéer, 

der bidrager til at skabe liv og nye mødesteder, eller forslag som kan øge mulighederne for fysisk 

udendørsaktivitet i et lokalområde. 

Det kan også være idéer til aktiviteter, som kan understøtte de besøgendes behov for primitiv overnatning, 

madlavning, cykelservice og lignende. Eller forslag til lokale stier for cyklende eller gående, som knytter an til 

Istidsruten. 

I alt er puljen på 500.000 kroner, og der kan som udgangspunkt søges penge til enhver form for aktivitet eller 

anlæg, der har relevans for Istidsruten – mere information om ansøgningsproceduren og hvad, der kan søges 

midler til, finder du på istidsrutens hjemmeside. 

 

 

FAKTABOKS 1: SÅDAN SØGER DU 

HVEM KAN SØGE? Alle foreninger, institutioner, samt frivillige organisationer eller lignende kan søge om 

tilskud, såfremt de hører hjemme i én af de kommuner, som Istidsruten går igennem, dvs. Odsherred, 

Sorø, Lejre, Kalundborg eller Holbæk kommune. 

HVOR MEGET KAN DER SØGES? Der kan søges op til 35.000 kroner per projekt. 

HVAD KAN DER SØGES TIL? Istidsruten har et almennyttigt formål, og projekterne, der søges til, skal derfor 

være bredt tilgængelige og have relevans for mange. 

HVORNÅR KAN DER SØGES? Ansøgninger kan indsendes løbende og vil blive behandlet løbende frem til 

30. april 2021, hvor der lukkes for ansøgninger. 

FIND MERE INFORMATION om tildelingskriterier og ansøgningsprocedure på Istidsrutens hjemmeside, 

www.istidsruten.dk. Ansøgninger skal sendes til istidsruten@holb.dk. 
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For yderligere information, kontakt Christian Baadsgaard Jentzsch på mail: chjen@holb.dk eller telefon: 7236 

2483 

FAKTABOKS 2: ISTIDSRUTEN – MERE END EN CYKELRUTE 

Istidsruten er mere end en cykelrute – det er både en oplevelsesrute, og en feriedestination, for alle der 

kan lide at cykle. På Istidsruten bliver der selvfølgelig cykelruteskilte og cykelkort som vi kender det fra 

andre ruter. Derudover bliver der også masser af oplevelser, fortællinger og lokale indslag hele vejen 

langs ruten. Her fortælles historien om det fantastiske istidslandskab, man kører igennem, og om den 

spændende kulturhistorie, der har udspillet sig i området, siden isen smeltede bort for 15.000 år siden. 

Og som noget nyt for cykelruter i Danmark bliver det også muligt at købe pakketure til Istidsruten. Her 

kan man få både cykelleje, bagagetransport, overnatning og mad i én pakke, sådan at langt flere får 

mulighed for at komme ud og opleve istidslandskabet på to hjul. 

Istidsruten er finansieret med midler fra Nordea-Fonden. 
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