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Etableringen af Partnerskab for Østersøturisme - fokus på vækst i
kyst- og naturturismen
I sommeren 2014 indgik regeringen en aftale med Folketinget partier om Vækstplan
for turisme. Vækstplanen indeholder en stærk påpegning af behovet for øget
samarbejde og koordinering i dansk turisme. På denne baggrund etableres
partnerskaber, der kan sikre samordning, synergi og fælles vækstkraft mellem
aktørerne.
I forlængelse af Vækstplanen indgik Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske
Regioner en aftale om etablering af tre nye og tværregionale udviklingsselskaber for
turisme, herunder et selskab for Dansk Kyst og Naturturisme.
Under det nu etablerede Dansk Kyst- og Naturturisme skal i der i henhold til den
politiske aftale etableres henholdsvis et Vestkyst- og et Østersøpartnerskab.
Formålet med nærværende oplæg er at beskrive rammer for organisering af
Partnerskab for Østersøturisme og en skitse til en foreløbig handlingsplan for, hvilke
initiativer der skal gennemføres under partnerskabet. Modtagerkredsen af papiret
består af offentlige som private interessenter for Partnerskab for Østersøturisme.
Med papiret foreslås et partnerskab med fokus på vækst i turismens
virksomheder. Der lægges op til at partnerskabet etableres gennem stiftelse af en
forening bestående af dem, der kan og vil udvikling af turismen. Den foreløbige
handlingsplan indeholder forslag til initiativer med potentiale for vækst og relateret til
mål og indsatser i Vækstplan for turisme.
Papiret er udarbejdet af en arbejds- og styregruppe bestående af regionale og
kommunale repræsentanter fra Region Sjælland, Region Syddanmark og Region
Hovedstaden inkl. Bornholm samt Dansk Kyst- og Naturturisme og under inddragelse
af interessenter og eksperter.
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Partnerskab for Østersøturisme - et stærkt udviklingsredskab
Formål
Formålet med etableringen af Partnerskab for Østersøturisme er at samle turismeaktørerne (erhverv, kommuner, regioner, destinationer, lokale turismeselskaber) i
østersøregionen om en stærk og fokuseret indsats for at skabe vækst i turismeerhvervet. Dette skal primært ske gennem øget samarbejde og koordinering med
henblik på aktivering af det uudnyttede turismepotentiale i østersøturismen ud fra et
ønske om at skabe langsigtede udviklingssamarbejder mellem beslægtede
destinationer frem for en decideret samlet destination.
Graden af samarbejde og koordinering kan bl.a. måles på:
• Stærkere position på markedet ved at samle tilbud og kræfter
• Kritisk masse i indsatser og projekter
• Adgang til øgede ressourcer fra både offentligt og privat regi
• Gensidig inspiration
• Deling af viden og god praksis
Det har vi til fælles
Østersøturismen er kendetegnet ved, at kyst, natur og hyggelige byer er tæt
forbundne med hinanden inden for et relativt lille område. Vi har de børnevenlige
strande med roligt vand, den kultiverede og rolige kyst og natur samt de mange
hyggelige bymiljøer. Som et særligt kendetegn ligger der i baglandet til de kystnære
oplevelser hovestaden, de næststørste bymiljøer og de store købsstæder.
Dermed matcher østersøturismen kyst- og naturturistens ønske om inden for korte
afstande at supplere kyst- og naturoplevelsen med byoplevelser og vice versa og
skaber en unik mulighed for oplevelsesintegration i spændingsfeltet mellem kyst-,
natur- og byoplevelser.
Dansk Kyst og Naturturisme
Overordnet for foreningens formål er, at væksten sker i overensstemmelse med
regeringens vækstplan for turisme. Denne understøttes af Dansk Kyst- og
Naturturismes vision og mission:
Vision
Visionen for kyst- og naturturisme i Danmark, orienterer sig mod de to indsatsfelter
nedenfor:
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Mission
Missionen for kyst- og naturturisme i Danmark er flerdimensionel og kan udtrykkes i
følgende figur:

Partnerskab for Østersøturisme er med til at opfylde Dansk Kyst- og Naturturismes
vision og mission med afsæt i foreningens mission om at:
• Vi skaber vækst ved at sætte fokus på det vi har til fælles: nærheden mellem
kyst, natur og hyggelige byer
• Vi vil være med til at gennemføre Regeringens vækstplan for turisme. Jf. bilag
1
• Vi tænker i værdikæder og har fokus på erhvervet. Jf. bilag 2
• Vi har en handlingsplan, hvor initiativerne udvikles efter analyser, som
sandsynliggør vækstpotentialet
• Udviklingen sker i samarbejde mellem Dansk Kyst- og Naturturisme, regioner,
kommuner, destinationer og erhverv, som kan og vil.
• Samarbejde og koordinering sker med fokus på de to overordnede
indsatsfelter:
• a) Erhvervsklima med fokus på udvikling af erhvervet
• b) Produkt og marked med fokus på tiltrækning af flere turister, der
giver større omsætning.
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Rammer for organisering og handlingsplan
Partnerskab for Østersøturisme etableres gennem stiftelse af en forening.
Foreningens ejerstruktur og organisering skal afspejle de beslutninger, der er truffet i
forbindelse med den politiske aftale og i aftalen med regionerne.
Stifterne af foreningen er: 3 østersøvendte regioner (Region Sjælland, Region
Hovedstaden og Region Syddanmark), Bornholms regionskommune, Dansk Kyst- og
Naturturisme og de tre KKR fra henholdsvis Region Sjælland, Region Hovedstaden
og Region Syddanmark.
Dansk Kyst- og Naturturisme sekretariatsbetjener Partnerskab for Østersøturisme.
Stifterne har en gensidig forpligtelse til aktivt at arbejde for at sikre de nødvendige
ressourcer og finansiering af initiativerne i handlingsplanen gennem relevante
strategi- og handlingsplaner samt vækstplaner. I forbindelse med stiftelsen indgås en
stiftelsesaftale indeholdende forhold om foreningens organisering, økonomiske
forhold, forslag til handlingsplan samt forslag til vedtægter.
Proces og grundlag for national handlingsplan for Østersøturisme

Foreningens formål: Partnerskabets formål er i fællesskab at sikre gennemførelse af
Handlingsplan for Østersøturisme.
Strategi og mål:
Overordnet retning og mål fastlægges i stiftelsesaftalen.
Vedtægter: Der udarbejdes udkast til vedtægter indeholdende medlemsoptagelse,
medlemskontingent bestyrelsesudpegning/valg, generalforsamlingsprocedurer,
beslutningsrammer for bestyrelse/generalforsamling, medlemsindflydelse,
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foreningens økonomi, foreningens organisering i forhold til handlingsplanens
gennemførelse.
Vedtægterne indgår som bilag til stiftelsesaftalen.
Derudover skal partnerskabets organisering afspejle
- at destinationer og de offentlige parter som kommuner, regioner og Dansk
Kyst- og Naturturisme har den nødvendige indsigt og ejerskab til
partnerskabets virke, således at egne turismeinteresser kobles til
partnerskabets indsatser og handlingsplan.
- at formålet med partnerskabet er at skabe vækst og udvikling i
turismeerhvervet ved Østersøen og hos aktører der kan og vil udvikle
Østersøturismen.
Med dette udgangspunkt er der to modeller i spil i forhold til bestyrelsens
sammensætning.
Der pågår i øjeblikket drøftelser om følgende to modeller:
Model 1 – Oprindeligt drøftet model:
Der foreslås en bestyrelse med 9 medlemmer, der fordeler sig således:
4 fra kommunerne: 1 udpeget af hver KKR + 1 fra Bornholm (formanden vælges
blandt disse)
3 udpeges blandt de øvrige medlemmer på generalforsamlingen: Der bør her blive
stilet mod repræsentation fra virksomheder, hvor der er en geografisk og
størrelsesmæssig spredning.
2 fra Dansk Kyst og Naturturisme. Heraf udpeges 1 af regionerne.
Model 2
Der foreslås en bestyrelse med 11 medlemmer, der fordeler sig således:
4 fra kommunerne: 1 udpeget af hver KKR + 1 fra Bornholm (formanden vælges
blandt disse)
3 fra regionerne: 1 fra hver af de stiftende regioner
3 udpeges blandt de øvrige medlemmer på generalforsamlingen: Der bør her blive
stilet mod repræsentation fra virksomheder, hvor der er en geografisk og
størrelsesmæssig spredning.
1 fra Dansk Kyst og Naturturisme
Selvstændig økonomi: Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT) afsætter ressourcer til
sekretariatsbetjening af foreningen. Desuden planlægges DKNT’s øvrige
organisering således, at den kan understøtte opgaveløsningen i partnerskabets
handlingsplan. Ønsker partnerne at følge eksekveringen af handlingsplanen tæt, er
det muligt at deltage i sekretariatsbetjeningen ved at stille medarbejderressourcer til
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rådighed. Det overvejes om foreningen herudover skal rumme en del af
handlingsplanens økonomi.
Som udgangspunktet kan den økonomiske forankring af projekterne således ske i
DKNT, eller i eksisterende organisationer – hos stiftere (se figur på side 6) og hos
medlemmer.
National Strategi for kyst- og naturturisme: Stifterne forpligter sig i stiftelsesaftalen til
at respektere rammerne i den nationale strategi for turisme, herunder særligt
strategien for kyst- og naturturisme.
Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT) forpligter sig til at sikre, at parterne i
stiftelsesaftalen aktivt kan deltage i den proces DKNT gennemfører i forbindelse med
forretningsområdets strategiformulering.
Medlemmer:
Partnerskab for Østersøturisme er som udgangspunkt funderet i medlemsskaber fra
destinationsselskaber, kommuner og relevante private aktører.
Dansk Kyst- og Naturturisme repræsenterer Region Sjælland, Region Hovedstaden
og Region Syddanmark som medlem i foreningen.
Det første budgetår er alle destinationer, kommuner og virksomheder fødte
medlemmer. Alle får på denne måde lige mulighed for at indgå i og initiere projekter i
overensstemmelse med foreningens handlingsplan.
Efter første et år vil sekretariatet gøre status over, hvilke destinationer, kommuner og
virksomheder, der har deltaget i eksekveringen af det første års handlingsplan.
Gennem denne status bliver der dannet et overblik over, hvem der kan og vil.
Efter det første år, vil medlemmerne bestå af de destinationer, kommuner og
virksomheder, som gennem det første år har vist sig at ville og kunne være med til at
eksekvere handlingsplanen.
Nye medlemmer der herefter optages kan være aktører, der har en relevant interesse
og udviklingskraft til at arbejde for den fælles nationale handlingsplan for
østersøturisme og økonomisk forpligter sig til aktivt at arbejde for at sikre den
nødvendige medfinansiering af initiativerne i foreningens handlingsplan.
En virksomhed kan deltage som individuelt medlem eller gennem medlemskab af et
destinationsselskab. Det samme princip gælder for kommuner.
Medlemskabet i foreningen er gratis og afhænger således af den ovennævnte
interesse og udviklingskraft til at arbejde med den fælles handlingsplan for
østersøturisme
Handlingsplanen:
Formuleringen af handlingsplanen for Østersøturisme sker i regi af foreningen
Partnerskab for Østersøturisme.
Handlingsplanen foreslås at være to årig, men rullende således, at den opdateres en
gang årligt. Det afhænger dog også af, hvordan kadencen for handlingsplanen for
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Vestkystpartnerskabet bliver. Ved stiftelsen af foreningen forpligter medlemmer og
stiftere (se figur side 6) sig således til at arbejde for foreningens vedtagne formål og
mission. Medlemmer og stiftere skal bidrage til gennemførelse af den samlede
handlingsplan uden nødvendigvis at bidrage til alle initiativer.
Processen for udarbejdelse af handlingsplanen skal planlægges på en sådan måde,
at det sikres, at destinationsselskaber og private virksomheder er medformulerende
og kan deltage i eksekveringen af de konkrete indsatser og projekter. Dette gælder
også den løbende revision og videreudvikling af handlingsplaner. Derudover kan
stiftere og medlemmer bestille og udføre initiativer inden for rammerne af
handlingsplanen.
Foreningens mødeform skal være fremmende for denne inddragende proces.
Mødeformen fremgår af foreningens vedtægter. Destinationsselskaberne og
virksomhederne skal kunne se, at de har indflydelse på/er skabere af
handlingsplanen - og at den løbende udvikling af planen sker via deres input.
Handlingsplanen for Østersøturisme vedtages på generalforsamlingen i foreningen
Partnerskab for Østersøturisme.
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Forslag til initiativer i handlingsplanen
På baggrund af og med respekt for ovenstående har arbejdsgruppen udarbejdet et
forslag til handlingsplan, som arbejdsgruppen anbefaler, at Dansk- Kyst og
Naturturisme evt. i samarbejde med arbejdsgruppen går i dialog med de kommunale
og regionale parter om.
Som tidligere beskrevet er der i Dansk Kyst- og Naturturisme valgt to indsatsfelter:
Erhvervsklima samt Produkt og marked.
Erhvervsklima-indsatsfeltet sætter fokus på udvikling af turismeerhvervet. Med
indsatsen vil der blive skabt yderligere professionalisering i turismeerhvervet,
hvorved der skabes grobund for yderligere innovation og investeringer. Det er vigtigt
både at have fokus på de større turismevirksomheder samt de mindre
vækstvirksomheder – på hver deres måde. F.eks. kan SMV´er der kan og vil have
behov for hjælp til forretningsudvikling mens de større turismevirksomheder kan have
mere behov for hjælp til kompetenceudvikling af medarbejderne.
Produkt og marked-indsatsfeltet sætter fokus på turistens oplevelser samt
markedsføring af disse oplevelser. Med dette indsatsfelt sættes der fokus på
turismens værdikæde set fra turisten (bilag 2) og afsæt i partnerskabsgeografiens
store potentiale for oplevelsesintegration, der som led i indsatsfeltet synliggøres på
de prioriterede markeder (bilag 3). Initiativet skal tiltrække flere turister, forlænge
turisternes ophold og give større omsætning. Det sker ved at udvælge temaer, som
har potentiale for vækst gennem det særlige fokus på vores fælles styrke: nærheden
mellem kyst, natur og hyggelige byer.
Handlingsplanen har følgende initiativer:

Initiativer
1. Forretningsudvikling
2. Kompetenceudvikling
3. Attraktioner og anlæg –
understøttelse af offentlige
og private investeringer
4. Aktiv ferie
5. Udnyttelse af
potentialerne i natur- og
nationalparker samt
UNESCO udpegede
områder
6. Kulturturisme
7. Kvalitetsudvikling af
turismens basisprodukt
8. Eksterne
kommunikationsaktiviteter

Indsatsfelter
Erhvervsklima/udvikling af
erhvervet
•
•
•

Produkt og marked

•
•
•

•
•
•

Til at understøtte handlingsplanen gennemføres to til tre støtte-initiativer:
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•

Den interne fortælling: Fortællingen om, hvorfor tværkommunalt og
tværregionalt samarbejde er vigtigt. Effekten af dette vil være: Skabelse af
ejerskab til handlingsplanen – både fra erhverv, destinationer og kommuner.
Herved skabes der på sigt ligeledes et fællesskab omkring vores fælles
styrker: Nærhed mellem kyst, natur og hyggelige byer.

•

Videndelingsplatform (it-baseret): Mange aktører geografisk spredt medfører
nemt stor spild at tid på rejser og møder. Der er derfor behov for et stærkt
digitalt alternativ. Platformen opbygges i regi af DKNT, men Partnerskab for
Østersøturisme får en særlig ”platform i platformen”.

•

Analysefunktion: DKNT vil have ansvaret for at opbygge viden gennem
analyser, der kan danne grundlag for udvikling af initiativer, som skaber vækst
i kyst- og naturturismen. Dette arbejde skal også have fokus på Partnerskab
for Østersøturismes behov. Hovedpointen er, at vi skal bygge videre på kendt
viden. Derfor bliver der taget udgangspunkt i allerede eksisterende analyser.
Dansk Kyst- og Naturturisme vil formidle de kendte analyser og anbefale nye i
forhold til Partnerskab for Østersøturismes ønsker om vækst i turismen.

•

DKNT har vurderet, at der pt. mangler analyser og cases på, hvordan
der skabes kommerciel vækst og jobskabelse i turismeerhvervet.

•

Ligeledes mangler der analyser, som beskriver vækstpotentialet i en
kobling mellem storbyturisme og kyst- og naturturismen.

Efterfølgende er de foreslåede handlingsplaninitiativer beskrevet nærmere. Under
hvert initiativ er beskrevet en kort motivation for valg af initiativet, samt hvilke punkter
fra vækstplanen initiativet er med til at løse. Se vækstplanens punkter i bilag 1.

Foreslåede initiativer under Erhvervsklima
Initiativ 1. Forretningsudvikling:
Forretningsudvikling for iværksættere og eksisterende virksomheder inden for kystog naturturisme. Initiativet vil bygge videre dels på viden om forretningsudvikling fra
projektet ”Oplevelsesbaseret kystturisme” – særligt delprojektet med
vækstgruppeforløb i Region Sjælland og Naturturisme I/S sparringsforløb om vækst.
Ligeledes bygger det videre på erfaringer fra Region Midt med tæt samarbejde
mellem Væksthuset og destinationer, som sammen har besøgt turistvirksomheder
med henblik på at hjælpe dem til vækst. Initiativet bør hjælpe med til, at destinationer
i partnerskab for Østersøturisme ikke selv skal udvikle det rigtige koncept for
forretningsudvikling, men at DKNT har en række metoder, der kan vælges imellem.
Initiativet sætter særligt fokus på vækstplanens
• Punkt 13: ”Udvikling af dansk kystturisme omkring Østersøen”
• Punkt 6: ”Udveksling af viden mellem turismeerhvervet og de videregående
uddannelser fremmes”
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•

Punkt 7: ”Turismeerhvervet bliver et indsatsområde for GTS- og
erhvervsfremmesystemet”

Initiativ 2. Kompetenceudvikling:
I vækstplanen er det beskrevet, at uddannelses- og kompetenceniveauet i
turismeerhvervet skal løftes. Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder pt. på udvikling af
et nationalt kompetenceprojekt. Projektet sætter fokus på kompetence- og
serviceudvikling af medarbejderne i turismens værdikæde. Projektet vil have et tæt
samspil med det eksisterende uddannelsessystem. Det er hensigten, at der vil blive
søgt fondsmidler til projektet.
Projektet vil bygge videre på viden og erfaring på kompetenceområdet i hele
Danmark. Med et projekt som dette, er der mulighed for stordriftsfordele samtidig
med, at der er stor respekt for, at handlingerne skal ske tæt på virksomheden for at
kompetenceudviklingen lykkes.
Alle medlemmer af foreningen Partnerskab for Østersøturisme tilbydes at indgå i
projektet.
Kompetenceudviklingen er med til at skabe bedre service i turismeerhvervet –
samtidig med, at arbejdsstyrken uddannes.
Initiativet sætter særligt fokus på vækstplanens
• Punkt 5: ”Uddannelses- og kompetenceniveauet i bl.a. turismeerhvervet skal
løftes”
Initiativ 3. Attraktioner og anlæg – understøttelse af offentlige og private investeringer
Indsatsen skal sikre, at der via markedsstrategisk planlægning, funding og
investeringsprogrammer etableres markante nye attraktioner, produktfornyelser og
signaturoplevelser, der i sig selv vækker international interesse og samtidig
understøtter den nye internationale fortælling om dansk Østersøturisme.
Delelementer i aktiviteten:
- fælles strategisk fysisk planlægning mellem kommunerne
- afdækning af investeringsobjekter og nye projekter
- manual for investeringsprospekter
- redskaber til feasibility studies
- funding- og investorafsøgning
- samarbejde med InvestinDenmark
Initiativet understøtter erhvervsklimaet gennem en forbedring af rammebetingelserne
for turismen. Initiativet understøtter dog samtidig produkt og marked gennem
produktopgradering og generelt kvalitetsløft.
Initiativet forventes igangsat ultimo 2015
Handlingen sætter særligt fokus på vækstplanens …
• Punkt 8: ”Tiltrækning af flere udenlandske turismeinvesteringer til Danmark”
12

•
•

Punkt 9: ”Udvikling af det danske kulturturismeprodukt rettet mod et
internationalt publikum”
Punkt 13: ”Udvikling af dansk kystturisme omkring Østersøen”

Foreslåede initiativer under Produkt og marked
Initiativ 4. Aktiv ferie:
Flere og flere tager deres fritidsaktiviteter med på ferie. Ved at fokusere på aktiv ferie
med matchende produkter og oplevelser rammer man ikke kun special interest
turisten, men også den langt større målgruppe af lejlighedsvise brugere af aktiv ferie
og skaber dermed mulighed for at skabe vækst, i og ikke mindst uden for
højsæsonen.
Naturturisme I/S er leadpartner på projektet REACT (Nordeuropas bedste resort for
moderne aktiv kystferie), hvortil der er ansøgt interreg midler fra det dansk-tyske
intereg program. Følgende parter er pt. med i projektet: Sønderborg Kommune,
Destination Lillebælt, Østdansk Turisme, Business LF, Destination Fyn, OstseeHolstein-Tourismus e.V, Stadt Femarn/Umweltrat, Timmerdorfer Strand, Lübecker
Bucht og Kiel Marketing. I en af de fem arbejdspakker indgår følgende 5 temaspor
med interesse for partnerskabet: Vandsport, lystfiskeri, cykel, vandring og strand. I
projektet vil der blive afprøvet metoder til udvikling af produkter og markedsføring
inden for special interest tourism (SIT). Metoder som (hvis de viser gode resultater)
også vil kunne anvendes i forhold til udvikling af andre aktiv ferie produkter i regi af
Partnerskabet for Østersøturisme.
Desuden indeholder projektet en arbejdspakke om værdikædeinnovation og
forretningsudvikling. En viden og erfaring fra disse aktiviteter vil således kunne
benyttes i partnerskabets og DKNTs indsats med forretningsudvikling.
For at skabe en koordineret turismeindsats i Østersøturismen bør partnerskabet
samarbejde og videndele med projektets parter.
Handlingen sætter særligt fokus på vækstplanens
• Punkt 13: ”Udvikling af dansk kystturisme omkring Østersøen”
• Punkt 14: ”Naturen skal udnyttes mere aktivt som del af turismeproduktet”
• Punkt 15: ”Udvikling af cykelturisme i international klasse”
Initiativ 5. Udnyttelse af potentialerne i nationalparker, naturparker og UNESCO
udpegede områder:
Med den netop udpegede nationalpark Skjoldungelandet på Sjælland samt en række
naturparker og UNESCO udpegede områder, er der et umiddelbart potentiale i vækst
i turimen i disse områder. I vækstplanen er det beskrevet, at naturen – herunder nye
nationalparker, skal udnyttes mere aktivt som del af turismeproduktet. Med dette
initiativ vil der blive sat fokus på udvikling af de kommercielle produkter i områderne.
Vækstpotentialet i initiativet skal ses på lang sigt og med fokus på international
turisme.
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Vækstpotentialet skal beskrives – det kan bl.a. ske ved brug af analyser fra allerede
eksisterende nationalparker. Ligeledes kan det ske ved kortlægning af virksomheder
med vækstpotentiale i områderne. En international vidensopsamling om den mulige
vækst og brugen af national- og naturparker samt UNESCO-udpegede områder som
reason to go vil være en stor fordel da de danske udnævnelser og udpegelser er
relativt nye.
Handlingen sætter særligt fokus på vækstplanens
• Punkt 14: ”Naturen skal udnyttes mere aktivt som del af turismeproduktet,
herunder nye nationalparker”
Initiativ 6. Kulturturisme:
Kulturturisme er i vækstplanen beskrevet under storbyturisme. Kyst- og naturgæster
bruger også kulturen uden dog at betragte sig selv som kulturgæst. Østersøområdets
nærhed mellem kyst, natur og byliv giver en unik mulighed for oplevelsesintegration i
spændingsfeltet mellem kyst, natur og byliv, som Partnerskab for Østersøturisme
primært er optaget af.
Vækstpotentialet inden for dette skal først tydeliggøres nærmere, men det må
forventes, at væksten her skal findes gennem innovation og fokus på international
turisme. Partnerskab for Østersøturisme kan på baggrund af analyserne sætte fokus
på kulturturisme gennem de styrker, der er i geografien. Det gælder Vikinger,
Shakespeare, HC Andersen, krigshistorie og UNESCO udpegede kulturområder.
Således sættes der fokus på de målgrupper, som ønsker at opleve kulturhistorien på
nært hold og det forventes, at hoved målgruppen er ”Voksne uden børn”.
Væksten kan ske gennem skabelse af sammenhæng til kulturturismeinitiativer under
storbyturisme. Men væksten kan også skabes gennem separat fokus på målgrupper
med disse interesser.
Handlingen sætter særligt fokus på vækstplanens
• Punkt 9: ”Udvikling af det danske kulturturismeprodukt rettet mod et
internationalt publikum”
Initiativ 7. Kvalitetsudvikling på stærke feriesteder:
Vækstplanen beskriver udfordringen med oplevelsen af mangelfulde produkter af en
tilstrækkelig kvalitet til at kunne markedsføre det internationalt. I bilag 3 er
udfordringen skrevet ind i en Østersøkontekst. Partnerskab for Østersøturisme vil
bidrage til denne kvalitetsudvikling med afsæt i den destinations- og ferieforståelse,
der i den kommende tid skabes i regi af Dansk Kyst- og Naturturisme og i det omfang
destinationerne kan og vil.
Handlingen sætter særligt fokus på vækstplanens
• Punkt 13: ”Udvikling af dansk kystturisme omkring Østersøen”
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Initiativ 8. Eksterne kommunikationsaktiviteter: Synlighed og markedsudvikling
Synlighed
Der skal etableres et sammenhængende billede af ”Ferie i Danmark”, i samspil med
den nationale strategi, som kan positionere Østersøturisme, der er kendetegnet ved
den geografiske nærhed af natur og bymiljø. Strategien skal indeholde overvejelser
omkring de 3 oplevelsestyper – Børneoplevelser, Livsoplevelser og Aktive
naturoplevelser, samt prioritering af målgrupper og markeder.
Formålet er at skabe en fælles markedsføringsstrategi, samt en tydeligere og
international fortælling om Østersøturisme med kysten, bymiljøer og attraktioner som
primære kilder på de prioriterede markeder og målgrupper i prioriteret rækkefølge
(bilag 3). Den internationale fortælling indgår i den fælles markedsføringsstrategi for
Dansk kyst- og naturturisme, så indsatsen bliver en del af en større og mere
slagkraftig marketing kampagne.
Strategisk Markedsudvikling
Initiativet skal sikre, at nye markedsindsatser har fokus på kommercielle og
forretningsmæssige perspektiver, herunder at der opbygges kompetencer i
foreningens sekretariat omkring Strategisk markedsindsigt. Det betyder, at produkter
og brands der ønskes bragt til nye og eksisterende markeder og målgrupper
potentialevurderes ud fra et markedsstrategisk mindset i en matrix af
destinationsbrands, position/konkurrencesituation, målgruppepotentiale og temaer
Delelementer i aktiviteten:
- Løbende opsamling af markedsdata og konkurrentanalyser.
- Målgruppeudvikling.
- Pilot- og testprojekter på nye markeder /overfor nye målgrupper.
- Produktlanceringer og kampagner.
Handlingen sætter særligt fokus på vækstplanens
• Punkt 9: ”Udvikling af det danske kulturturismeprodukt rettet mod et
internationalt publikum”
• Punkt 11: ”Fremme omtalen af Danmark i udlandet”
• Punkt 23: ”Bedre muligheder for langsigtet strategisk markedsføring”

Effekten af handlingsplanens initiativer
Når initiativerne i handlingsplanen for Østersøturisme er fastlagt og yderligere
kvalificeret, vil der for hvert initiativ blive opstillet indikatorer til effektmåling af de
igangsatte initiativer, så det sikres, at initiativerne bidrager til foreningens
overordnede mål om at skabe vækst og udvikling i turismeerhvervet ved Østersøen
og hos aktører, der kan og vil udvikle Østersøturismen.
Indikatorerne kan eksempelvis være:
•
•
•

Antallet af kommercielle virksomheder i kyst- og naturturismen.
Antallet af virksomheder, der deltager i kompetenceudvikling
Antal nye kommercielle virksomheder skabt inden for Østersøturismen.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Værditilvækst i virksomheder med fokus på eksempelvis de kulturhistoriske
værdier.
Antal nye oplevelsesprodukter skabt inden for Østersøturismen
Beskæftigelse inden for turismeerhvervets værdikæde.
Turismeforbrug og deraf afledt omsætning i erhvervet.
Kendskabsgrad til Østersøturismen/Danmark på de væsentligste markeder.
Gæstetilfredshed.
Vækst i international turisme (på sigt).
Vækst i turismeomsætning.
Synlighed af de gode cases i hele landet omkring kvalitetsudvikling.

Der skal ved udvælgelse af indikatorer sikres en hensigtsmæssig balance mellem
indikatorens specifitet og adgangen til understøttende analyser og nøgletal.
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Bilag 1: Vi har særligt fokus på følgende dele af vækstplanen
Dansk turisme skal være kvalitetsturisme
1.
Der udvikles en standard for dansk kvalitetsturisme
2.
Partnerskab om at drive og udvikle den digitale turismeinfrastruktur
3.
Udvikling af en online bookingplatform ”Denmark Direct”
4.
Evaluering af mulighederne for at udbrede kommunale hotspots til flere
kommuner
5.
Uddannelses- og kompetenceniveauet i bl.a. turismeerhvervet skal løftes
6.
Udveksling af viden mellem turismeerhvervet og de videregående uddannelser
fremmes
7.
Turismeerhvervet bliver et indsatsområde for GTS- og
erhvervsfremmesystemet
8.
Tiltrækning af flere udenlandske turismeinvesteringer til Danmark
Væksten i storby- og erhvervsturismen skal øges
9.
Udvikling af det danske kulturturismeprodukt rettet mod et internationalt
publikum
10.
Styrket indsats for at tiltrække flere kinesiske og russiske turister
11.
Fremme omtalen af Danmark i udlandet
12.
Internationale events skal sætte Danmark på verdenskortet
Kyst- og naturturismen skal udvikles
13.
Udvikling af dansk kystturisme på Vestkysten og omkring Østersøen
14.
Naturen skal udnyttes mere aktivt som del af turismeproduktet, herunder
de nye nationalparker
15.
Udvikling af cykelturisme af international klasse
16.
Turisternes tilfredshed med madoplevelser skal øges
17.
Styrke småskalaturisme på øer og i landområder
18.
Styrkelse af den generelle digitale infrastruktur, herunder bedre bredbånds- og
mobildækning i sommerhusområder
19.
Forenkling af regler
Bedre organisering af turismefremmeindsatsen
20.
Etablering af et nationalt turismeforum
21.
Styrkelse af udviklingsindsatsen for Dansk Kyst- og Naturturisme,
Dansk Erhvervs- og Mødeturisme og Dansk Storbyturisme
22.
Fælles national turismestrategi
23.
Bedre muligheder for langsigtet strategisk markedsføring
Fed tekst = tiltag vi bidrager stærkt til
Alm tekst = tiltag vi i mindre/forskellig grad bidrager til
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Bilag 2: Turismens værdikæde – vigtig for udvikling af
turismeprodukter med turisten i centrum.
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Bilag 3: Potentialer for fælles produktudvikling
Det har vi til fælles: Nærheden til kyst, natur og hyggelige byer
Den danske Østersøturisme er kendetegnet ved, at natur og bymiljø er tæt forbundne
med hinanden inden for et relativt lille område. Dermed matcher Østersøkysten
naturturistens ønske om at supplere naturoplevelsen med byoplevelser og vice
versa. Dette særlige fællestræk forstærkes, da det samtidig er det, der differentierer
Østersøen fra Vestkysten og det er følgelig det naturlige omdrejningspunkt for
turismeudviklingen ved den danske Østersøkyst. Produkter med disse kendetegn
ønsker vi at udvikle.
Også interessen for tiltrækning af tyske turister binder de Østersøvendte kommuner
sammen i turismearbejdet. Her kan en fælles markedsføringsindsats styrke historien
om Die dänische Ostsee og dermed skabe større synlighed på det tyske marked og
mere omsætning på erhvervets bundlinje. I næste fase kan det svenske marked og
gæster fra de danske storbyer være målgrupper for markedsføring gennem
Partnerskab for Østersøturisme.
På sigt er det målet, at historien om nærheden mellem kyst, natur og hyggelige byer
kan tiltrække internationale turister til den danske Østersøkyst.
Figuren nedenfor viser sammenhængen mellem produktudviklingen og de tre faser af
markedsføring med fokus på forskellige overordnede målgrupper.

Sammenhæng mellem produktudvikling og markedsføring på
de forskellige markeder
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Udfordringer og potentialer
Ved at fokusere turismeudviklingsindsatsen i spændingsfeltet mellem natur- og byoplevelser, tiltrækker området sig ikke kun bred interesse men vil også kunne fange
mere specifikke målgrupper med særlige interesser. Flere og flere turister tager
deres hobby med som en del af deres ferie. Gennem flere år har der været stor fokus
på tiltrækning af børnefamilier. Vi ønsker at supplere dette gennem et fokus på
målgrupper med særlige interesser. Dette fokus er et vigtigt supplement til, at hele
familien kan få gode oplevelser i Østersøområdet.
Østersøen er et kendt brand blandt tyskere. I modsætning til den tyske Østersøkyst
er den danske østersøturisme kendetegnet ved at være mindre overbebygget og
overrendt. Trods Danmarks rygte som et dyrt land at holde ferie i, kan de mange
sommerhuse og campingpladser langs kysten bruges som en langt billigere
overnatningsform end hotellerne på den tyske side af Østersøen.
Østersøturismen kan med fordel positionere sig som området, der tilbyder
veludbyggede turismefaciliteter og et varieret aktivitetstilbud uden at være lige så
bebygget og overrendt som den tyske Østersøkyst og mindre rå, mere oprindelig og
mindre ensformig end Nordsøkysten.
Fokus på spændingsfeltet mellem kyst-, natur- og byoplevelser kan således være
med til at skabe større sammenhæng for de udenlandske gæster. Deres umiddelbare
opfattelse er, at der synes langt fra klinten på Møn til Sønderborgs kulturelle tilbud.
Men kendskabet til hinandens produkter kan give bedre muligheder for at
attraktionerne sælger hinanden og skaber genbesøg.
Attraktionerne i relation til østersøturismen er mange. 65 % af de udenlandske
turister angiver, at de danske strande, kyster og havet er et primært kriterium til at
vælge Danmark som rejsemål. Det er derfor en attraktion i sig selv. Men der er for få
kommercielle oplevelsestilbud, der kan skabe merværdi ved turisternes benyttelse af
kysterne og naturen.
Ser man på VisitDenmarks attraktionsliste, er de mest kendte attraktioner uden for
Købehavn blandt tyskerne Legoland, H.C. Andersens Hus, Vikingeskibsmuseet,
Frederiksborg Slot og Møns Klint. Blandt svenske turister er det ligeledes Legoland
og H.C. Andersens Hus, der befinder sig i toppen af kendte attraktioner uden for
København. Disse efterfølges af Frederiksborg Slot, Lalandia og Møns Klint.
De entrébetingede attraktioner er vigtige for væksten i turismen. Men koblingen
mellem attraktionerne og kysten og naturen er ikke altid tydelig. Partnerskab for
Østersøturisme kan være med til at tydeliggøre sammenhængene ved at bygge
videre på eksisterende styrker og supplere disse med et Østersørelateret rejsemotiv,
således at der skabes rum til øgning af markedsandele.
Det er vigtigt både at have fokus på de større turismevirksomheder samt de mindre
vækstvirksomheder – på hver deres måde. På denne baggrund er det oplagt at gøre
en særlig indsats for flere iværksættere inden for kyst- og naturturisme samt hjælp til
forretningsudvikling af eksisterende SMV´er der kan og vil.
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