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UDKAST… 

REFERAT: Møde Indlandsturistgruppen 20/9-2021:  

 
Mødedato:  20/9-2021 kl. 19.00 
Sted:  Skovlund-Ansager Hallen mødelokale, Lærkevej 16, 6823 Ansager 
Referat: Claus Jeppesen 
Indkaldte: Repræsentanter fra de 5 udviklingsråd fra HHST, Ølgod, Skovlund-Ansager, Helle Øst og Helle 

Vest. 
Fremmødte:  
Ølgod:  Carl Holst, FUR-medlem, ch@c-holst.dk 
 Inga Andersen, Formand Ølgod Udviklingsråd, ingaandersen@outlook.com 
HHST:  Lars Lindblad, lars@lindblad.org 
Skovlund –  
Ansager: Kristian Støjberg, stoejberg@gmail.com 
Helle Øst:  Claus Jeppesen, Formand UR Helle Øst, claus@vestland.dk 
Helle Vest:  Finn Ladegaard, UR Helle Vest, fla@nnf.dk 
 

Dagsorden 
1. Siden sidst - erfaringer fra sommeren' 

2. Fra dem som har deltaget - Indtryk fra sensommermødet og turistmødet i Oksbøl. 

3. Vores mission 

4. Vores vision 

5. Hvordan - hvornår kommer vi ud af røret og får fortalt omverden om vores projekt. 
 

Referat 
Dagsordenens punkter blev behandlet i et samlet hele.  

Følgende ting blev besluttet og debatteret: 

Beslutninger - de næste skridt 
1) Standardskema til registrering af data om seværdigheder, attraktioner og overnatning 

Uge 38: Lars Lindblad skal i løbet af uge 38 udarbejde, et udkast til, et standardskema. Det skal bruges til at 

registrere alle data om områdets seværdigheder, attraktioner, events, indkvartering- og bespisningssteder, 

kontaktpersoner med videre (kaldet ”turistaktiver”). Lars sender skemaet ud til alle de 5 Udviklingsråd, der 

kan kommentere på ønsker til ændringer af opsætningen. 

Formålet med skemaet er at samle et overblik over områdets turistaktiver. Turistaktiverne skal bruges til 

fremvisning og forhandlinger med Destination Vesterhavet, lokale turistentreprenører og andre aktuelle 

samarbejdspartnere. 

2) Produktion af data om områdets turistaktiver 

Uge 43: Mødedeltagerne har ansvaret for at indsamle og registrer alle turistaktiver i deres 

udviklingsrådsområde. Registrering sker via Lars’s standardskema. Denne registrering skal være 

indlandsturistgruppen (Kristian Støjberg) i hænde primo uge 43. 
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3) Møde med Peer Kristensen fra Destination Vesterhavet 

Uge 44: Kristian Støjberg har til opgave, at arrangerer et møde mellem Peer Kristensen og 

Indlandsturistgruppen i uge 44.  

Mødet skal holdes tidsnok til, at vi kan komme med i markedsføringsmaterialet for 2022. 

På mødet er der følgende dagsorden: 

• Vores område skal anses som en destination 

Vi vil gøre Peer klar, at vi arbejder for at blive anset som en destination. Det betyder, at vi vil 

have turister, der indkvarterer sig på vores indlands hoteller, sommerhuse og hytter. Vi vil 

have turister, som bruger vores indlandsområde som udgangspunkt for hele deres ferie i 2 

- 21 dage. Fordi, det er den eneste måde vi kan gøre indlandsturisme til en profitabel 

industri for vores indlands-erhvervsliv. 

• Samarbejde om markedsføring med vores nabo-destinationer 

Vi vil gøre Peer klar, at vi fordrer et samarbejde om markedsføring med vores nabo-

destinationer. Vi bor turistmæssigt i et grænseland mellem flere destinationer. Udover 

vores egne attraktioner, så er vi nabo til en række attraktioner, der ligger i andre 

destinationsområder. Disse naboattraktioner er kraftig medvirkende til at turister vælger 

vores område som destination. Derfor skal attraktionerne i vores nabo-destinationer 

markedsføres samlet og sammen med vores egne attraktioner. Det skal ske på alle 

Destination Vesterhavets markedsføringskanaler. Det handler om at gøre det nemt for 

vores turister, at finde relevant turistinformation hos både os og naboerne. Det store 

samlede udbud af attraktioner vi kan tilbyde, skal motivere turisterne til at vælge os som 

destination. 

• Dedikeret medarbejder til indlandsturisme 

Vi vil have dedikeret en medarbejder fra Destination Vesterhavet til at arbejde med 

indlandsturisme. Denne medarbejder skal være tilknyttet som kontaktperson for 

indlandsturistgruppen (styregruppen).  

Medarbejderen skal fungere som en lokal turistchef, der udvikler og administrer vores 

destination og organisation. Medarbejderen skal aktivt opsøge turistaktiver og hjælpe dem 

med udvikling, produktion, markedsføring og salg af turistprodukter på tværs af 

virksomheder. Medarbejderen har kontor nogle dage om uge her i vores lokalområde og 

resten af tiden tilknyttet kontoret i Hvide Sande? 

Vi har ved kommunens budgetlægning ønsket os en fuldtidsmedarbejder for 

indlandsturisme. Det er desværre gået os imod og blevet nedstemt. Dog er det fortsat 

vores mål at opnå en medarbejder på fuld tid. Enten forhandler vi os til det hos Destination 

Vesterhavet og politikerne. Eller vi skaffer selv pengene via fondsmidler, kontingent, 

samarbejde med andre destinationer eller lignende. 

• Peer’s forslag på et samarbejde 

Peer skal komme med et forslag til, hvordan vi konkret kan samarbejde, så vi kan opnå 

ovenstående ønsker og mål. 
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4) Møde med lokale turistentreprenører 

Efter mødet med Peer Kristensen skal vi afholde et møde med vores lokale turistentreprenører (fx udlejere 

af værelser, restauratører, turistvognmænd, guider, kano-udlejning, event-arrangører med flere…) 

Formålet med mødet er at få deres vinkel og opbakning til et formaliseret samarbejde og organisering om 

indlandsturisme i vores område. 

Uge 44: Kristian Støjberg indkalder til mødet. Ud fra de data vi har produceret (se punkt 2) og intern 

kommunikation i indlandsturistgruppen, så udvælger Kristian de relevante mødedeltagere. 

 

Debat om diverse emner 

1) Organisation 

Vi 5 udviklingsråd besætter forsat posterne i indlandsturist-styregruppen med 1 – 2 personer. 

Styregruppens opgave er at holde fremskridt i processen med at få udviklet indlandsturismen. 

Styregruppen kan nedsætte arbejdsgrupper til forskellige opgaver.  

På sigt kan styregruppen udvikle sig og få lokale turistentreprenører med i gruppen. 

1) Geografi 

Vi arbejder for de 5 udviklingsråds geografiske områder (området øst for hovedvej 11). Det blev debatteret, 

hvorvidt om vi skulle udvide vores området mod vest. Her var man enige om, at der ind til videre ville blive 

for mange interesser at forholde sig til i indlandsturistgruppen. 

2) Samarbejde med Ringkøbing-Skjern 

Det blev nævnt, at der nord for os i Ringkøbing-Skjern kommune kan være områder, der har samme 

udfordringer med indlandsturisme som os. De kan måske på sigt være interessante for at samarbejde med. 

Det kunne være omkring økonomi til en turistmedarbejder 

 

Bilag herunder…  
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SV: Turisters omsætter og dækningsbidrag pr. dag 
4. august 2021  13.12  130 KB Fra:Tina Farup Christensen Turismeskonsulent Plan og Vækst 

Mobil      29 66 79 11 Mail        tinc@varde.dk 
  
Visitdenmark udarbejder tal for det gennemsnitlige døgnforbrug pr. gæst. De gæster, som besøger området 
uden for de største byer (og dermed Varde Kommune), kaldes Kyst- og Naturturister. 
  
De seneste tal viser, at det gennemsnitlige døgnforbrug for Kyst- og naturturister beløber sig til 800 kr. for 
danske gæster og 750 kr. for udenlandske gæster. Det gennemsnitlige døgnforbrug for tyske gæster, som vi 
har rigtig mange af i Varde Kommune, ligger lidt lavere på 650 kr. 

 
Du kan se seneste rapport med fakta om kyst- og naturturisterne 
her: https://www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter/forretningsomraader/kyst-og-naturturisme 

  
Døgnforbruget dækker over en lang række poster som overnatning, fødevarer og drikkevarer, restaurant- 
og cafébesøg, brændstof til egen bil, langdistancetransport i Danmark og lokal transport, forlystelser og 
kultur, sport- og fritidsudstyr (købt og lejet) med mere. 
  
En stor del af døgnforbruget går til finansiering af overnatning og derfor varierer døgnforbruget en del 
afhængig af overnatningsformen. Det betyder, at døgnforbruget for feriegæster på hotel er noget større 
end for campinggæster. Du kan se tallene i tabellen nedenfor. 

  

 
  
Tabellen er hentet på side 14 i den rapport, der kan hentes 
her: https://www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter/turisternes-doegnforbrug.  

mailto:tinc@varde.dk
https://www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter/forretningsomraader/kyst-og-naturturisme
https://www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter/turisternes-doegnforbrug
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DESTINATIONSLANDSKABET 
Destinationsselskabet | Danske Destinationer 
https://danskedestinationer.dk/hvad-er-destinationsselskab-og-hvordan-ser-landskabet-ud/ 
Som et led i organiseringen af det nye turismefremmesystem, skal den kommunale turismefrememindsats 
konsolideres i 15-25 destinationsselskaber inden udgangen af 2020. 
Illustrationen viser seneste optegning af destinationslandskabet. 

  
Hvad er et destinationsselskab? 
Et destinationsselskab er den officielle turismeorganisation inden for et specifikt område med ansvar for at 
udvikle og markedsføre destinationens samlede turismeprodukt. Destinationsselskabet spiller en aktiv rolle 
som koordinator af ressourcerne på en destination i forhold til indgåelse af partnerskaber, der bidrager til 
at udvikle kvalitetsoplevelser på destinationen. 
 
Ifølge FN’s agentur for turisme adresserer destinationsledelse interaktionen mellem besøgende, den 
industri, der betjener besøgende, og lokalsamfundet, der tager imod de besøgende.  

https://danskedestinationer.dk/hvad-er-destinationsselskab-og-hvordan-ser-landskabet-ud/
https://danskedestinationer.dk/hvad-er-destinationsselskab-og-hvordan-ser-landskabet-ud/
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Destination Vesterhavet (Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner) 
https://www.visitvesterhavet.dk/  
Peer H. Kristensen, Direktør 
peer@visitvesterhavet.dk  
Kirkevej 4 
6960 Hvide Sande 
turist@visitvesterhavet.dk 
Telefon: +45 7022 7001 
https://www.visitvesterhavet.dk/vesterhavet/information/kontakt-os-paa-tlf-70227001  
 
Destination Vadehavskysten (Esbjerg og Fanø kommuner) 
Hans Peter Folmann, Destinationschef 
hpf@vadehavskysten.dk 
Mobil: +45 20 30 86 18 
https://www.vadehavskysten.dk/destination-vadehavskysten/om-os  
Destination Vadehavskysten markedsfører Vadehavskysten som en attraktiv ferie- og mødedestination. 
Igennem relevante projekter skaber vi udvikling i området og formidler ny viden og analyser til gavn for 
turisterhvervet. 
Vi skaber stærke samarbejder og netværk på tværs i destinationen og i Danmark, da vi sammen kan skabe 
bedre løsninger. Vores formål er at skabe udvikling og vækst for turismeerhvervet i Esbjerg og Fanø 
Kommune. 
 
Visit Vejen Turistinformation (Vejen kommune) 
https://www.visitvejen.dk/   
Sdr. Tingvej 10 
6630  Rødding 
Telefon: +45 73848520 turisme@udviklingvejen.dk 
https://www.visitvejen.dk/visitvejen/diverse/turistinformation/visitvejen  
 
Destination Trekantområdet – VisitBillund (Billund, Kolding og Vejle kommuner) 
https://www.visitbillund.dk/ 
Hans Jensensvej 6 
7190 Billund,  
info@visitbillund.dk  
https://www.visitbillund.dk/billund/service-information/visitbillund-gdk611647   
Destination Trekantområdet er et turismesamarbejde mellem kommunerne Billund, Kolding og Vejle. 
Foreningens kontor er placeret hos LEGOLAND i Billund. De primære forretningsområder er 
Børnefamilieturisme, international tiltrækning af møde og konferencer og natur/kulturturisme. 
 
Visit Fredericia (Fredericia Kommune) 
https://www.visitfredericia.dk/  
For generelle forespørgsler kan du kontakte os på visit@fredericia.dk eller tlf. 72 11 35 12 
Heidi Hammer Lings, Leder 
heidi.lings@fredericia.dk  
Telefon +45 22 91 73 47 
https://www.visitfredericia.dk/diverse/turistinformation-og-kontakt  
Besøg velkomstcentret på Fredericia Bibliotek, hvis du har brug for turistinformation, inspiration og foldere. 
Her på siden finder du også kontaktoplysninger for VisitFredericias medarbejdere. 
Har du brug for hjælp eller blot information eller inspiration til din ferie i Fredericia og Naturpark Lillebælt, 
er du meget velkommen til at kontakte os.  

https://www.visitvesterhavet.dk/
mailto:peer@visitvesterhavet.dk
mailto:turist@visitvesterhavet.dk
https://www.visitvesterhavet.dk/vesterhavet/information/kontakt-os-paa-tlf-70227001
mailto:hpf@vadehavskysten.dk
https://www.vadehavskysten.dk/destination-vadehavskysten/om-os
https://www.visitvejen.dk/
mailto:turisme@udviklingvejen.dk
https://www.visitvejen.dk/visitvejen/diverse/turistinformation/visitvejen
https://www.visitbillund.dk/
mailto:info@visitbillund.dk
https://www.visitbillund.dk/billund/service-information/visitbillund-gdk611647
https://www.visitfredericia.dk/
mailto:heidi.lings@fredericia.dk
https://www.visitfredericia.dk/diverse/turistinformation-og-kontakt
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Du kan også følge os på Facebook - her kan du også komme i kontakt med os. Kig også med på Instagram, 
hvor vi deler det bedste af Fredericia. Du kan også dele dine feriebilleder med os - #VisitFredericia 
Destination Kystlandet (Horsens, Odder og Hedensted Kommuner) 
https://www.kystlandet.dk/  
Helle Berthold Rosenberg, Direktør 
helle@kystlandet.com  
Mobil: +45 28 76 73 35 
Fængslet 
Fussingsvej 8 
8700 Horsens 
https://www.kystlandet.dk/kontakt  
Destination Kystlandet er et udviklingsorienteret turismeselskab, hvis mission er at skabe merværdi for 
gæster og erhverv i Horsens, Odder og Hedensted Kommuner. Organisationen varetager såvel ferieturisme 
som erhvervsturisme gennem VisitHorsens, VisitOdder, VisitJuelsminde og MeetingHorsens. 
 
Visit Herning (Herning, Ikast-Brande kommuner og omegn) 
https://www.visitherning.dk/  
Mette Gottlieb, Direktør 
mg@visitherning.com  
Telefon +45 96272232  
Østergade 21 
7400 Herning 
+45 9627 2222 
mail@visitherning.com  
https://www.visitherning.dk/herning/diverse/medarbejdere  
Visit Herning er turistforening for Herning, Ikast-Brande og omegn. Formålet er at skabe de bedste vilkår for 
den lokale erhvervs-, event-, ferie- og naturturisme gennem professionelt værtskab og turismeservice, 
markedsføring samt udvikling af destinationen. Det sker i et tæt samarbejde med vores aktører, så vi 
konstant skaber nye oplevelser for vores gæster. 

 
Destination Sønderjylland (Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg kommuner) 
https://www.visitsonderjylland.dk/  
Perlegade 48, 1. sal 
6400 Sønderborg 
Tlf: 8182 4570 - e.mail: info@dssj.dk  
https://www.visitsonderjylland.dk/turist/information/kontakt    
Destination Sønderjylland har til formål at styrke turismeudviklingen i regionen. Ved at forene 
destinationerne Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg i en samlet DMO, er der gode muligheder for 
at indfri vækstpotentialet i den sønderjyske turismesektor. 
 
 
Visit Aarhus  
(Skanderborg, Viborg, Silkeborg, Aarhus, Syd- og Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner) 
https://www.visitaarhus.dk/  
Om VisitAarhus og VisitAarhusregionen | VisitAarhus 
Den erhvervsdrivende fond VisitAarhus udvikler turismen i Aarhusregionen indenfor forretningsområderne 
storby, outdoor, mødeturisme samt kyst og natur. VisitAarhus dækker Skanderborg, Viborg, Silkeborg, 
Aarhus, Syd- og Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner pr. 1/1 2020. 
 
Destination Fyn 
https://www.visitfyn.dk/destination-fyn/om-destination-fyn 

https://www.kystlandet.dk/
mailto:helle@kystlandet.com
https://www.kystlandet.dk/kontakt
https://www.visitherning.dk/
mailto:mg@visitherning.com
mailto:mail@visitherning.com
https://www.visitherning.dk/herning/diverse/medarbejdere
https://www.visitsonderjylland.dk/
mailto:info@dssj.dk
https://www.visitsonderjylland.dk/turist/information/kontakt
https://www.visitaarhus.dk/
https://www.visitaarhusregionen.dk/om-visitaarhusregionen/visitaarhus
https://www.visitfyn.dk/destination-fyn/om-destination-fyn
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Destination Fyn er den fynske klynge inden for turisme og oplevelsesøkonomi og er baseret på et offentligt-
privat samarbejde. Klyngen drives af et sekretariat under Erhvervshus Fyn og tæller flere end 200 
medlemmer. Den strategiske retning for fynsk turisme defineres i samarbejde med et advisory board.  
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DANSKE DESTINATIONER 
Danske Destinationer er en brancheorganisation for destinationsselskaberne i Danmark. 
https://danskedestinationer.dk/ 
 

HVAD ER DANSKE DESTINATIONER? 

Danske Destinationer er brancheorganisation for Danmarks 19 
destinationsselskaber. Destinationsselskaberne har ansvar for den lokale 
turismefremmeindsats og arbejder fokuseret med bl.a. strategisk 
destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og 
gæsteservice. Tilsammen repræsenterer medlemmerne 97 procent af den 
samlede turismeskabte omsætning i Danmark. 

Formålet med Danske Destinationer 

Danske Destinationer blev stiftet som forening i august 2009 på initiativ af en 
række stærke destinationer i dansk turisme. 

Siden start har formålet med Danske Destinationer været at sikre fortsat 
udvikling og netværk blandt destinationerne, sikre koordineret markedsføring 
af destinationer i Danmark samt at være talerør for danske destinationer. 

Sammen skaber vi værdi 

Danske Destinationers medlemmer er i første række til turisterne, og 
brancheorganisationen har derfor fingeren på pulsen i turismens fødekæde. 
Danske Destinationer er i tæt dialog og samarbejder med andre organisationer 
og aktører inden for turisme og den politiske scene så som KL, Dansk Erhverv, 
Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark. Samarbejdet sker ofte med 
afsæt i udviklingsprojekter til gavn for natur- og kyst-, storby- samt møde- og 
konferenceturisme. Således er Danske Destinationer blandt andet engageret i 
at bidrage til at genstarte dansk turisme efter pandemien, sikre turismen en 
digital infrastruktur i verdensklasse og med at skabe mere bæredygtige 
rammer i praksis på destinationerne i Danmark. 

 
 
  

https://danskedestinationer.dk/
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BESTYRELSE OG SEKRETARIAT 
Du er meget velkommen til at kontakte bestyrelsen eller sekretariatet, hvis du vil høre 
nærmere om Danske Destinationer. 
  
Bestyrelsen 
I Danske Destinationers bestyrelse sidder: 
Jens Müller, formand (direktør i Destination Sjælland) 
Pernille Kofod Lydolph, næstformand (direktør i Destination Bornholm) 
Karsten Justesen, kasserer (direktør i Destination Sønderjylland) 
Martin HH Bender, bestyrelsesmedlem (direktør i VisitSydsjælland-Møn) 
Pia Lange Christensen, bestyrelsesmedlem (direktør i VisitAarhus) 
Jimmi Stæhr-Petersen, Suppleant, (Turistdirektør i Destination Himmerland) 
  
Sekretariatet 
Sekretariatsfunktionen varetages af Wonderful Copenhagen: 
Rie Søgaard Jensen (Sekretariatsleder) 
rsj@danskedestinationer.dk 
Carl Thrane (Sekretariatsmedarbejder) 
cpt@danskedestinationer.dk 
Maja Krowicki (Projektleder) 
mak@danskedestinationer.dk 
  
Pressekontakt 
Tina Baungaard-Jensen 
tina@bybaungaard.com 
+45 41 28 10 01 
  
Kontakt 
Danske Destinationer 
c/o Wonderful Copenhagen, 
Nørregade 7B 
1165 København K 
Tlf. 26 81 61 88 
  
LinkedIn 
Følg Danske Destinationers arbejde på LinkedIn. 
  

mailto:jens@desj.dk
mailto:pernille@bornholm.info
mailto:kj@dssj.dk
mailto:mb@vism.dk
mailto:%20plc@visitaarhus.com
mailto:%20Jimmi@destinationhimmerland.dk
mailto:rsj@danskedestinationer.dk
mailto:cpt@danskedestinationer.dk
mailto:mak@danskedestinationer.dk
mailto:tina@bybaungaard.com
https://www.linkedin.com/company/danske-destinationer/
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TURISMENS ORGANISERING 
https://danskedestinationer.dk/turismens-organisering/  

 

I Danmark er turismen organiseret på et decentralt og et nationalt niveau, hvor de forskellige aktører har 
hver deres rolle i det offentlige turismefremmesystem. 
Som brancheorganisation agerer Danske Destinationer talerør for de stærkeste destinationsselskaber på 
tværs af aktørerne i dansk turisme. Danske Destinationer repræsenterer altså det decentrale niveau. 
  
Det nationale niveau 
Som eksporterhverv med en turismeomsætning på 132,5 mia. kr. i 2018 indgår turismen i det danske 
erhvervsfremmesystem med udgangspunkt i erhvervsministeriet. 
Til at styre den offentlige turismefremmeindsats er Det Nationale Turismeforum nedsat og rådgives af 
Dansk Turismes Advisory Board. 
Nationalt er der tre udviklingsselskaber, der skal bidrage til udviklingen af de tre forretningsområder; kyst- 
og naturturisme, møde- og erhvervsturisme samt storbyturisme. 
VisitDenmark er ansvarlig for den internationale markedsføring af Danmark og at agere som 
vidensopsamler. 
  
Decentralt niveau 
Destinationsselskaberne udgør det decentrale niveau, der er forankret kommunalt. Den decentrale 
turismeindsats blev konsolideres i 15-25 tværkommunale destinationsselskaber ved udgangen af 2020 efter 
Ny lov om erhvervsfremme 2018. 
Tværkommunale destinationsselskaber har mulighed for at søge midler igennem det nye 
erhvervsfremmesystem. 
Udmøntning af de decentrale erhvervsfremmemidler sker via Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som 
har til formål at understøtte den sammenhængende decentrale erhvervsfremmeindsats. 

https://danskedestinationer.dk/turismens-organisering/

