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Oplægsholder
Præsentationsnoter
EbeltoftSKIFT AF BILLEDETHøjreklik på forsidebilledetKlik på ”Formater baggrund” – herefter vil en kolonne i højre side poppe udKlik på ”Fil…” og indsæt derefter et nyt billede fra en given mappeHar du brug for at justere på billedet, kan du bruge forskydning (ligeledes i kolonnen til højre)�Forskydning venstre�Forskydning højre�Forskydning øverst�Forskydning nederst



STÆRKE ATTRAKTIVE DESTINATIONER 

INVESTERINGER, KAPACITETSOPBYGNING OG MARKETINGINVESTERINGER ER NØGLEN TIL VÆKST
Kyst- og naturturismen i Danmark har i årevis lidt af underinvesteringer ift. vores nærmeste konkurrenter, særligt Nordtyskland. En 
påkrævet produktfornyelse er betinget af investeringer i kapacitets- og produktfornyelse, samt massive marketinginvesteringer, der 
kan udbrede kendskabet til Danmark som destination. Investeringer i kapacitetsfornyelse, produktfornyelse og marketing er derfor 
tre helt centrale fokusområder for den fremtidige udvikling af destinationer på såvel destinations- som feriestedsniveau.

DESTINATIONSUDVIKLING….

KRÆVER AT VI TÆNKER OG PLANLÆGGER PÅ TVÆRS AF 
KOMMUNEGRÆNSER OG ADMINISTRATIVE SKEL ….

FOR GÆSTERNE FORSTÅR DEM IKKE….

TURISMEUDVIKLING ER STEDSUDVIKLING
Turismen har derfor potentiale til at være løftestang for

• at højne områders attraktivitet
• At skabe grøn omstilling
• at skabe øget lokal erhvervsudvikling og iværksætteri
• Klyngeudvikling på tværs af sektorer
• øget beskæftigelse i yderområder

DER SKAL SKABES ET STØRRE ANTAL HELSTØBTE DESTINATIONER MED STÆRK KRITISK MASSE, ET BREDT 
UDBUD AF OVERNATNINGSTILBUD OG OPLEVELSER, DER KAN KONKURRERE INTERNATIONALT



NÅR STEDET ER PRODUKTET

Kommunerne skal fortsat anvises et direkte lederskab for den 
strategiske-fysiske planlægning og eksekvering af udviklingen i kyst- og 
naturturismen

Strategier for erhvervs- og turismeudvikling skal tage højde for såvel 
investeringer i oplevelses- og organisationsudvikling (software) som 
investeringer det fysiske produkt (hardware)

Strategien skal tage udgangspunkt i de stedbundne potentialer – og 
sætte klare prioriteringsmæssige rammer, så der udvikles ”produkter” 
der er visionære, rummer brede bæredygtige tilgange, og skaber 
grobund for langsigtet udvikling. 
Vi skal gøre op med en udvikling af turismens grundprodukt, der er båret 
af tilfældigheder !



EN SAMLET ”DESTINATION” VESTKYSTEN – I KONTINUITET OG 
UNDER FORANDRING

• Partnerskabet vil fortsætte…….

• ….således at man har mulighed for fortsat at gennemføre fælles 
indsatser, idet Vestkysten samlet ses som en destination…

• …ud fra målsætningen om et stærkt samarbejde om en 
sammenhængende Vestkyst og en stærk implementering af 
Udviklingsplan for Vestkysten. 

• Der skal sikres en stærk forankring af UDVIKLINGSPRINCIPPERNE
som en fælles reference-ramme for at sikre en langsigtet bæredygtig 
udvikling lokalt og tværgående langs hele kysten



ET FÆLLES OMDREJNINGSPUNKT –UDVIKLINGSPLANEN



FYSISK-STRATEGISK UDVIKLING AF STÆRKE FERIESTEDER



Kystbyernes areludvikling

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Kendetegnet ved langt de fleste af Vestkystens strande er, at de ligger i klitfredede arealer, og derved vanskeliggør processen og muligheden for at opstille permanente installationer. Kysten er som udgangspunkt en forbudszone.De tre strandtyper er udviklet med henblik på fælles træk og lighedspunkter på tværs af strandene. Til hver strandtype knytter sig således særlige planmæssige forudsætninger og vilkår samt forskellige grader af udviklingsmuligheder. 



PROFILSTRAND-TYPOLOGIER
HAVNEBYSTRANDEN BYSTRANDENNATUR- OG EVENTSTRANDEN

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Kendetegnet ved langt de fleste af Vestkystens strande er, at de ligger i klitfredede arealer, og derved vanskeliggør processen og muligheden for at opstille permanente installationer. Kysten er som udgangspunkt en forbudszone.De tre strandtyper er udviklet med henblik på fælles træk og lighedspunkter på tværs af strandene. Til hver strandtype knytter sig således særlige planmæssige forudsætninger og vilkår samt forskellige grader af udviklingsmuligheder. 



OMDANNELSE AF EKSISTERENDE AREALER MED TURISME-ANVENDELSE



GENERELLE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
• I et overordnet perspektiv giver planlovsændringerne fra 2017 nye muligheder for udviklingen langs de danske 

kyster
• Det skal sikres, at de muligheder, der ligger i planloven nu, rent faktisk bliver brugt, sådan at turismevirksomhederne 

i kystområderne oplever en konkret forskel
- tunge og langsommelige processer gør eksempelvis at arbejdet med turismeudviklingszoner langs kysten ikke for 
alvor kommet op i gear endnu
- til gengæld gav ændringen af planloven således et sommerhus nu kan anvendes i op til 43 uger mod tidligere op til 
39 uger en umiddelbar positiv effekt på turismen i kommunerne

• Der er en ringe gennemsigtighed i administrationen af planloven – og meget bureaukrati betyder, at 
kommunerne/destinationer mister projekter

• Nye muligheder i planloven må ikke pakkes ind i administrative lag – og kommunerne skal have en reel kompetence 
til at vurdere muligheder fra projekt til projekt

• Forsøgsprojekter……. – der er både fordele og ulemper (samlet strategisk planlægning, eksempler/nytænkning, 
manglende gennemsigtighed for ”markedet”)

• Administrationen af etablering af fysiske anlæg afspejler på nogle områder et utidssvarende billede af 
efterspørgslen for service og oplevelser – og forretningsmodeller, der kan sikre en rentabel drift af anlæg



SPECIFIKKE ANBEFALINGER
• Skab udvikling, dér hvor turisterne er – turismeplanlægning skal ske i sammenhæng til kyst-/feriebyer og 

overnatnings-/oplevelseskapaciteter 
Principper omkring fortætning og beskyt/benyt.
Find inspiration i de tyske regler for ”Schwerpunktraüme für Tourismus”

• Styrk anlæg og infrastruktur med afsæt i det givne landskab og markedspotentialer 
– bevar den kritisk-realistiske sans!

• Overvej muligheder for at omdanne eksisterende kapaciteter  (fx Parkeringsarealer, campingpladser, 
feriehusområder) – kan de tænkes ind som disponible ”areal-reservationer” ved efterspørgsel på et 
investeringskoncept med attraktiv beliggenhed?

• Særlig fokus på muligheder i muligheder i havne – og tilknyttede arealer
• Formulér langsigtede og helhedsorienterede strategier, på tværs af forvaltninger, så der skabes tryghed for 

investorer.
• Prioritér tværkommunal planlægning af turismeinfrastrukturer/-kapaciteter – undgå ‘so ein ding’ syndromet 
• Offentlig-Private-Partnerskaber – fx privat drift af fællesgoder mod at kunne etablere og drive facilitets-

/serviceforretning på steder med stor kritisk masse (fx stranden ved campingpladsen).
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