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CASE: DEN JYSKE VESTKYST



UDVIKLINGSPLAN FOR VESTKYSTEN

DEN DANSKE VESTKYST HAR
ET  SÆRLIGT POTENTIALE
- Det kan indfris gennem højt 

ambitionsniveau, modige prioriteringer, 
fokuserede tiltag og et tæt samarbejde

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Udgangspunktet var for samarbejdet og for den fælles udviklingsplan for Vestkysten har helt tilbage fra starten været en grundlæggende opfattelse af, at Vestkysten kan noget særligt.At man kan komme længere og indfri potentialet gennem et samarbejde og gennem politisk vilje, fokus, mod og ambitioner.



CASE: DEN JYSKE VESTKYST

1. Baggrunden for samarbejdet om 
Vestkysten

2. Etableringen af Partnerskab for 
Vestkystturisme og samarbejdet om 
Udviklingsplan for Vestkysten

3. Læringspunkter: Et godt eksempel 
på politisk lederskab

Indhold

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Casen består af tre dele:1. Først en kort introduktion til Vestkysten som rejsemål for turister for at forstå, hvorfor det var nødvendigt med et samarbejde, ledet af en politisk vision og vilje.2. Hvad har det politiske lederskab resulteret i? Foreningen Partnerskab for Vestkystturisme er dannet og har lanceret en fælles Udviklingsplan for hele Vestkysten. Hvordan har man skruet samarbejdet – og hvad er den politiske vision i Udviklingsplan for Vestkysten?3. Vi er ikke i mål og arbejdet skal først i gang nu, men udgangspunktet er godt. Som afrunding vil jeg reflektere over, hvad man kan lære af denne case.



BAGGRUNDEN FOR SAMARBEJDET OM VESTKYSTEN

Turister kender ikke til 
kommunegrænser: 
Veje, stier, naturen og 
arealerne går på tværs

Turister søger ”resorts”. 
Der skal være oplevelser, 
bespisning, aktiviteter inden 
for en vis radius.

Hård konkurrence 
fra andre destinationer

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Turister kender ikke til kommunegrænser. Den jyske 550 km lange Vestkyst fra Tønder og Vadehavet i syd til bugterne og Skagen i Nord hænger sammen og er et sammenhængende område – set fra en turists perspektiv. Det stiller krav om koordination og fokus.Konklusionen er, at der på turismeområdet er stort behov for samarbejde på tværs af kommunegrænser.Væsentligst er der et behov for politisk at udstikke en overordnet retning for, hvad vi vil med turismen, med vores byer og arealer, natur, så vi kan balancere interesserne mellem lokalsamfund og udvikling.



KOMMERCIELLE OVERNATNINGER I DANMARK, 2017 

14,7 mia. i turismeomsætning –
15 % af  turismeforbruget i Danmark 

Kyst- og 
Naturturisme: 
37,5 mio.; 72%

Storby: 
7,4 mio.; 14%

Erhverv: 
7,1 mio.; 14% Vestkystturisme 

17,8 mio. overnatninger  

Hele Danmark: 52,4 mio. 
overnatninger

34 % af alle overnatninger i Danmark 
er på vestkysten 

17.822 job skabt af turismen på 
Vestkysten 

BAGGRUNDEN FOR SAMARBEJDET OM VESTKYSTEN

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Med knap 18 mio. overnatninger og en samlet omsætning på 15 mia. kr. er turismen på Vestkysten er vigtig og jobskabende for vestkystens kommuner og borgere og for en lang række erhverv. Værdien skabes og fordeles ud over en lang række brancher og aktører og kan ”drukne” i forhold til andre mere synlige og veldefinerede erhverv – derfor vigtigt med politisk opmærksomhed om, at det er noget, man vil.Men turismen på Vestkysten er også vigtig for hele Danmark – med over en tredjedel af alle overnatninger (og Vestkysten står for næsten halvdelen af alle udenlandske overnatninger i hele Danmark, INKL. København. Derfor skal et politisk ledet samarbejde være med til at sikre, at der fra national side skabes de rette rammer for udviklingen og at Vestkysten får den rette opmærksomhed i den nationale turismepolitik.



ETABLERINGEN AF PARTNERSKAB FOR VESTKYSTTURISME

2014 – 2015: Politisk dialog og etablering af ”samarbejdet mellem de 11 vestkystkommuner”
1. sep. 2015: Foreningen Partnerskab for Vestkystturisme stiftes
2015 – 2017: Projekter gennemføres ud fra fælles handlingsplan
Medio 2018: Udviklingsplan for Vestkysten bliver ny ramme for samarbejdet i Partnerskabet

MEDLEMMER
De 11 kommuner individuelt, 

DKNT, andre kommuner, 
private aktører, 

brancheorganisationer, 
destinationsselskaber, 

destinationssamarbejder, 
erhvervskontorer o. lign.

STIFTERE
Dansk Kyst- og Naturturisme

+
Samarbejdet mellem de 11 

Vestkystkommune
+

3 vestdanske regioner

FORENINGEN
Partnerskab for 
Vestkystturisme

Et historisk tilbageblik

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Med det foregående som afsæt – at der er behov for et samarbejde for at kunne udvikle turismen og sikre nødvendig opmærksomhed om Vestkysten nationalt som globalt – førte borgmestrene og kommunaldirektørerne i løbet af 2014 en dialog om et muligt samarbejde. En dialog, som i 2014 førte til en aftale mellem de 11 vestkystborgmestre og om et samarbejde, og man påbegyndte udarbejdelsen af en handlingsplan.2015: Partnerskabet blev formelt etableret og forankret i det nationale turismefremmesystem. Fra at være et samarbejde mellem kommunerne blev Partnerskab for Vestkystturisme en forankret del af den nationale indsats for turismen og formelt stiftet af kommunerne OG Dansk Kyst- og Naturturisme og de tre vestvendte regioner.Partnerskab for Vestkystturisme blev nævnt – og anerkendt - som del af den nationale strategi for turismen, som udkom i 2016Kommunerne og de stiftende parter blev herefter enige om en handlingsplan, som man har arbejdet ud fra siden da.Økonomisk set er der tale om et forpligtende samarbejde – kommunerne dækker basisudgifter til drift af foreningen på årligt i alt 350.000 kr., som fordeles ud fra en fordelingsnøgle. DKNT varetager og finansierer sekretariatet – derudover ligger kommunerne tre årsværk i samarbejdetUdgifter til projekter har været aftalt og fordelt efterhånden – med bidrag fra DKNTSom en særlig indsats blev man hurtigt enige om at udforme en fælles Udviklingsplan for Vestkysten, som bestyrelsen nu har vedtaget som grundlaget for det videre samarbejde i regi af Partnerskabet.Bestyrelsen afspejler stor grad politisk involvering i samarbejdet på borgmesterniveau: Tre borgmestre, samt øvrige fra stifterkredsen og repræsentanter fra erhvervet.Derudover mødes borgmesterkredsen typisk to gange årligt



ETABLERINGEN AF PARTNERSKAB FOR VESTKYSTTURISME 

Grundprincipper

• En sammenhængende 
geografi

• Én plan

• Lokale løsninger

Vision

Danmarks vestkyst skal være blandt 
Nordeuropas mest attraktive 
kystdestinationer og en drivkraft for 
vækst i turismen i Danmark

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Allerede ved etableringen af ”samarbejdet mellem kommunerne” i 2014 var der en klart defineret mission om, at samarbejdet skulle resultere i en styrkelse af turismen på Vestkysten, så Vestkysten blev en seriøs spiller på den europæiske bane.Der blev formuleret en vision om at Danmarks Vestkyst skal være blandt (Nord)europas førende kystdestinationer – og den vision er siden ført ind i arbejdet med Udviklingsplanen.Politisk er det således en vækstdagsorden, vi har vedtaget.Derudover blev fra starten lagt vægt på, at vi arbejder om en sammenhængende geografi ud fra én plan, men at løsningerne vil være lokale.



EN FÆLLES AMBITION FOR TURISMEN FREM MOD 2025

Formål
• Skabe et fælles grundlag for turisme- og erhvervsudvikling

• Skabe et planmæssigt grundlag på tværs af kommune- og regionsgrænser

• Styrke kvaliteten af turismeproduktet på Vestkysten

• Understøtte investeringer

• Sikre Vestkystens naturressourcer

UDVIKLINGSPLAN FOR VESTKYSTEN

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Udviklingsplanen udtrykker som det fremgår af titlen en ambitionStor vægt fra starten i at planen skulle have et planlægningsmæssigt sigte – skabe en ramme for de konkrete planlægningsmæssige arbejdeKvalitet og mål om flere investeringer har været en ledetråd fra start – et politisk ønskeUdover de stiftende parter, herunder alle kommunerne, er planen blevet til i et stærkt samarbejde med Realdania, som har dækket halvdelen af udgifterne til udviklingsarbejdet.



Udviklingen af turismen skal koncentreres. 
Naturen skal friholdes og styrkes

Flere områder skal bringes i spil

Koncentrer udviklingen – skab 
kritisk masse

Beskyt og benyt

Øg kvaliteten

Styrk de lokale særkender 
og kvaliteter

Tænk i flere sæsoner

Sammentænk investeringer 
– skab en positiv spiral

Udviklingsprincipper

UDVIKLINGSPLAN FOR VESTKYSTEN

Oplægsholder
Præsentationsnoter
En væsentlig del af indholdet i udviklingsplanen er, at man er blevet enige om mere præcise grundlæggende principper for udviklingen fremover, at man arbejder ud fra fælles principper både lokalt og i fælles aktiviteter.Grundprincippet er, at naturen er det vi lever af – både borgere og turister. Planen har vækstmål, men den politiske vision er, at det skal være en turisme, der spredes mere ud, som man tjener flere penge på, og at det skal ske ved mere koncentreret turismeudvikling og offentligt/privat samarbejde om flere investeringer. At naturen skal benyttes mere, men også beskyttes og udviklingen sker med kvalitet som grundprincip.Grafikken med røde prikker i et grønt område viser afspejler, at vi har besluttet et fokus om at udvikle turismen ved kysten, men at naturen såvidt muligt skal friholdes.Kortet med de røde og grønne cirkler afspejler et politisk ønske om at få flere af de grønne områder i spil. Politisk har der været et klart ønske om at blive bedre til at sende gæsterne videre til hinanden.



UDVIKLINGSPLAN FOR VESTKYSTEN

5 indsatsområder, 19 konkrete tiltag

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvordan? Udviklingsplanen peger på i alt 19 tiltag fordelt over fem indsatsområder.1: At binde kysten bedre sammen både fysisk, digitalt og få synlighed overfor nye målgrupper – samarbejde med VisitDenmarkInspiration fra: Wild Atlantic Way i Irland2. Vi peger i planen på 18 steder, som gennem forskellige tiltag skal udvikles til at bære fremtidens turisme på Vestkysten på lang sigt3. Vi skal blive bedre til at tjene penge på naturoplevelser, tilbyde aktiviteter og faciliteter for turisten i naturen og på strande, og vi skal fortsætte investeringer i oplevelsescentre af høj kvalitet4. Vi skal blive bedre til at udnytte arealer, der er udlagt til overnatning til nye og tidssvarende overnatningskapacitet.Både flere feriehuse i spil OG udvikling af andre former for overnatning – feriecentre, lejligheder, hoteller, hytter5. Planen skal resultere i investeringer i mia. størrelsen. Implementering: Planen er en ramme for en række aktiviteter, hvoraf nogle implementeres individuelt af de enkelte kommuner, nogle løses i et samarbejde med DKNT, og nogle især under indsatsområde 1 i et tværgående samarbejde. 



18 STÆRKE FERIESTEDER
Udviklingen langs Vestkysten koncentreres på 18 stærke 
feriesteder. Ved at arbejde med koncentration, 
fortætning, volumen og kritisk masse  skabes stærke og 
levende kystbyer og feriesteder.

KRITERIER FOR UDVÆLGELSE SOM FERIESTED
Omdrejningspunkt for stort turismevolumen i 

dag, eller
Potentiale for at blive et turismemæssigt 

knudepunkt fremover
Politisk højt prioriteret område

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Planen peger på 18 stærke feriesteder, som vi mener skal løfte vestkysten ind i fremtidens turismeKommunerne har her vist modet til at prioritere – definere et fokus internt i kommunen og på tværs af kystenTankegangen er, at en udvikling på kysten også gavner baglandet og herunder de større byer: Turisterne er mobile og tager også til Legoland. Velfungerende kystbyer gavner også attraktioner, handelsbyer osv. inde i landet. Men det er kystbyerne, der er vores stærke kort, og dem skal der investeres i fremadrettet.



STRATEGI UDVIKLINGSPLANSTRATEGIANALYSEKORTLÆGNING

Administrativt 
niveau

Politisk 
niveau

3 workshops og studietur med 
”kerneaktører” (kommuner, 
destinationer, regioner)

Januar
2017

Juni 
2018

Præsentationer for 
byråd / udvalg

Dataindsamling v. 
COWI mfl.

Erhvervs-
workshop

Præsentationer for 
byråd / udvalg

Borgmester-
møder

Tekstbidrag og 
kommentering

Borgmester-
møder

UDVIKLINGSPLAN FOR VESTKYSTEN

Processen

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Processen bag har sikret stort ejerskab – fra politisk side til erhvervet. Fra kommuner til regioner. Processen for udarbejdelsen af udviklingsplanen løb over 1,5 år og i en vekselvirkning mellem det politiske og administrative niveau.Over hele processen har der været afholdt 3-4 borgmestermøder om den overordnede retning, og to gange har konklusioner af først analyser og herefter udviklingsarbejdet blevet syretestet i enten byråd eller relevante udvalg.En gruppe af medarbejdere fra kommunerne (plan OG udvikling/turisme), regionerne, DKNT har med inddragelse af erhvervet stået for udfærdigelsen af selve planen på diverse workshops, i en indsats koordineret af BARK rådgivning.En omfattende proces, som dog har resulteret i, at alle relevante har sat sine aftryk på planen og nu er med til at bære ambitionerne ud i livet.Processen har også sikret løbende bidrag og involvering fra national side, både relevante ministerier og forskellige brancheorganisationer.



LÆRINGSPUNKTER

Et godt eksempel på politisk lederskab

• En aktiv bestyrelse har sat retning, udviklet 
og inspireret fra start til slut

• Politisk vilje og engagement: Løbende og 
tæt dialog mellem borgmestrene – flere 
drøftelser i byråd og i udvalg

• Bredt ejerskab: Bidrag til arbejdet fra 
erhverv til kommuner, regioner og nationale 
aktører

Bestyrelsen
Erik Buhl (formand), borgmester, Varde Kommune
Michael Madsen (næstformand), indehaver 
Jyllandsakvariet
Hans Østergaard, borgmester, Ringkøbing-Skjern 
Kommune
Morgens Christen Gade, borgmester, Jammerbugt 
Kommune
Henrik Höhrmann, bestyrelsesformand, Dansk Kyst-
og Naturturisme
Stephanie Lose, regionsrådsformand, Region 
Syddanmark
Finn Erik Kristiansen, direktør, ProVarde
Per Dam, adm. direktør, Fårup Sommerland
Grethe E. Johnsen, bestyrer, Dronning Louise

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Tre succesfaktorer1. Bestyrelsen: Alle kan ikke blive enige om hvert et ord, og til trods for at planen har været udviklet i en omfattende proces og nyder bredt ejerskab, er der én hovedafsender og drivende part: Bestyrelsen for Partnerskab for VestkystturismeI sig selv repræsenterer bestyrelsen alle de væsentlige parter: Det politiske niveau i kommuner og regioner, erhvervet/destinationer og DKNT.Bestyrelsen har været meget aktiv – og det er en af de gode læringspunkter. Man har sat retningen, udviklet indhold og inspireret til valg og fravalg.2. Derudover har processen været stærk pga. vedvarende politisk dialog samt at udviklingsplanen er udarbejdet af en bred flok, som dermed også har taget ejerskab til indholdetForventes at få betydning for implementeringen.



LÆRINGSPUNKTER

Men der er også udfordringer

? Politiske uenigheder: Vækstdagsorden vs
naturbeskyttelse

? At kommunerne befinder sig på forskellige 
udviklingstrin – turismen er ikke lige vigtig

? Angsten for at forsvinde i en samlet kyst
? Prioritering af kysten fremfor baglandet
? Et langt sejt træk: Implementeringen 

forudsætter investeringer og politisk vilje

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Selv om denne case primært viser det gode eksempel og en historik over fire år er vi først lige startet og processen har ikke været uproblematisk.Der er reelle uenigheder og forskellige opfattelser af natur, infrastruktur, vækst, turismemængder osv. Hensyn, vi balancerer i planen, men de blusser op lokaltSamarbejdet om en så lang kyst er også vanskeligt, idet turismen spiller en større eller mindre rolle i de forskellige kommuner. Der er forskelligheder fra et Vadehav i Syd til et Skagen i Nord, som kan være vanskeligt at favne.Til slut: Vi er lykkedes med at skabe en fælles plan, og man er gået i gang med at implementere dele af planen. Men arbejdet er først gået i gang nu, og succes’en forudsætter fortsatte investeringer og politisk vilje.Fortrøstningsfuld i forhold til det videre samarbejdeTak for ordet!
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