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INDLEDNING
I dette afsnit præsenteres analysens formål og metode. Desuden diskuteres
de centrale barrierer, som analysen har stået over for, og de
analyseparametre, som har guidet case-analysen, præsenteres.
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Indledning

Baggrund og formål
KUP projektet ”Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer” arbejder med at genfortælle historien
om den klassiske kystbyferie. I den forbindelse er det naturligvis oplagt at lade sig inspirere af udenlandske kystferiebyer,
som er lykkedes med at skabe vækst inden for turismeerhvervet. Hvad har de gjort, og hvordan kan de danske
kystferiebyer lære af dette?
VisitNordjylland har derfor igangsat en trendanalyse, der har til formål at screene Nordeuropa for interessante og relevante
kystferiebyer, som har udviklet sig i forhold til vækstindikatorer og har haft positiv vækst i antal besøgende fra de relevante
nærmarkeder. Dernæst udvælges de mest interessante cases til videre bearbejdning. Det har til formål at give anledning til
læring, som kan overføres til udviklingen af danske kystdestinationer.
Formålet med analysen er dels at beskrive disse cases, så danske kystferiebyer kan finde inspiration og læring hos byer,
der ligner på forskellige parametre samt at analysere det samlede case-univers for at belyse, om der findes særlige
karakteristika, som går igen, og dermed kan anskues som indikative, nødvendige forudsætninger for vækst, så disse
resultater kan anvendes helt generelt i udviklingen af dansk kystturisme.
Denne rapport indeholder resultaterne af trendanalysen. Først gennemgås metoden og analyseparametrene. I afsnit 2
præsenteres den tværgående analyse af de udvalgte cases. I afsnit 3 findes de 8 case-beskrivelser.
Det skal understreges, at denne analyse alene er baseret på desk research af tilgængelig statistik og materiale om byerne
og de områder de ligger i, samt ét enkelt eller to interview pr. by/case. Det er således begrænset, hvor dybt analysen kan
komme i forhold til at forstå og belyse de processer, som har kendetegnet den enkelte bys udvikling. Den særligt
interesserede opfordres derfor til selv at opsøge mere information og viden om byerne – eksempelvis gennem studieture
eller yderligere kontakt til relevante nøglepersoner i byerne.
God læselyst!
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Processen
Alle potentielle cases i spil

Eksplorativ
tilgang baseret
på desk
research

Præsentation og
drøftelse af
foreløbige resultater
samt udvælgelse af
cases til analyse

Zoome ind på 8 cases

Specifikke caseanalyser baseret
på interview
(snowballing og
desk research)

Konsoliderende
analysefase

Tværgående analyse
og case-beskrivelse

Endeligt produkt i
form af casebeskrivelser samt
tværgående
konklusioner
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Barrierer for afdækningen af udvikling, indsatser og trends

Åbenhed og ærlighed: Tilgangen til samarbejde er ikke nødvendigvis som i Danmark - man
vil holde på ”opskriften” og ”hemmeligheden”
Sproglige barrierer: Fx vanskelighed ved at finde informanter, som kan fremmedsprog
o.l.
Markedsføring frem for management: DMO til DMO udvikling er længere tilbage
mange steder, og der eksisterer derfor ikke et samlet overblik eller vidensgrundlag.
Privat vs. offentlig: Der, hvor de private aktører selv løfter hele udviklingen, er der
typisk en større lukkethed samt mindre ekspliciterede strategier.

Tid og ressourcer: 1-2 arbejdsdage pr. case til desk research og interview
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Arbejdsdefinition og afgrænsninger af en kystferieby
Motiv- og indholdsbaseret definition af kystferie
”Kystferie (eller ferie i en badeby) er en ferie, hvor ophold tæt ved
kysten er den primære årsag til at vælge destinationen, men også den
lokale badebys miljø og liv er en væsentlig faktor. Motivet er et ønske
om at opleve et autentisk by- og havnemiljø ved kysten som ramme for
en afslappende og/eller oplevelsesrig ferie. Her kan man udfolde sig i
sunde, naturlige omgivelser og f.eks. dyrke aktiviteter på, ved eller i
vandet, dyrke wellness, opleve større eller mindre events, shoppe samt
smage lokale fødevarer”.

Operationel arbejdsdefinition af en kystferieby
”En kystferieby er en by beliggende ved kysten med et
indbyggertal under 75.000, hvor byens beliggenhed bliver
udnyttet kommercielt til turisme”

Afgrænsninger
For at sikre relevans for de danske kystferiebyer er
screeningen gennemført på baggrund af en række
afgrænsninger.
Derfor er det fælles for alle potentielle cases, at de…
… er kystferiebyer jf. arbejdsdefinitionen.
… er ”koldtvandsbyer”.
… ikke er danske.
… har høj andel af gæster fra Holland, Tyskland,
Sverige, Norge eller Danmark.
… generelt er sammenlignelige med de danske
kystferiebyer.
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Case-udvælgelse

Kort om screeningsprocessen og udvælgelse af cases

8
endelige
cases

23 potentielle
cases med
vækstindikationer

Sikring af
variation

Primære markeder
Prisniveau
Rammebetingelser
Mv.

Udvælgelseskriterier

Vækst og
markedsrelevans

Univers på 53
kystferiebyer undersøgt i
det geografiske område
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Fire analyseparametre – som har guidet case-analysen
Vækst: Hvilken vækst og hvordan?

Vækst

Rammebetingelser

Strategi/
Policy

Organisering

Organisering: Analysen af organiseringen bag
kystferiebyernes initiativer har fokuseret på at afdække, i
hvilket omfang der kan identificeres en egentlig Destination
Management Organisation (DMO) og i givet fald afdække,
hvilke interessenter, der er og har været involveret i den
udvikling og de initiativer, der har resulteret i væksten.

Strategi/policy: Denne komponent søger at afdække, hvad
der på policy-, strategi- og handlingsplansniveau er gjort for
at skabe en positiv vækst. Hvilke overvejelser er der gjort, og
hvilke strategier er formuleret og forfulgt? Hvad er igangsat?
Hvem har initieret hvad?
Rammebetingelser: I hvilket omfang er årsagen til forskellen i
vækst, at der er forskellige rammebetingelser for
destinationerne? Hvad betyder fx prisniveauet for de berørte
regioner, hvad betyder tilstedeværelsen af eventuelle øvrige
konkurrenceparametre og infrastrukturen? Hvilke parametre
vurderes at være de vigtigste konkurrenceparametre?
Hvilken betydning tillægges den del af destinationens
rammebetingelser, der kan karakteriseres som stedbundne
potentialer, som for eksempel stedets kulturhistorie, den
moderne kultur, by-, strand- og havnemiljø, attraktioner,
aktiviteter, mulighed for ro og opladning etc.?

9

2

ANALYSENS RESULTATER
I dette afsnit præsenteres resultaterne af den tværgående analyse af de 8
cases. Først præsenteres de geografisk og derefter i oversigtsform i en tabel.
Dernæst diskuteres de ud fra de tværgående analyseparametre.
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Geografisk præsentation af de 8 cases

Sandefjord

Fredrikstad
Kuressaare
Visby

Sankt Peter-Ording
Skegness

Kołobrzeg

Zandvoort

11

Prisindeks – et centralt landespecifikt rammevilkår

Priserne er generelt 42% højere, mens priserne for hoteller og restauranter er 53% højere i
Danmark end i resten af EU. Kun Norge er dyrere.
Norge
Generelt: 159,5
Hotel og Restaurant: 189,2

Prisindekserne viser den gennemsnitlige pris i
landet i forhold til gennemsnittet i EU.

Det generelle prisindeks er den samlede pris for en
lang række udvalgte varer. Indekset kan forstås
som prisen du betaler for en kurv af varer i landet i
forhold til hvad samme kurv af varer i gennemsnit
koster i EU.
Data er fra 2012 og set i forhold til EU-28.
Hotel og Restaurant-indekset er prisen for hoteller
og restauranter i landet i forhold til gennemsnittet i
EU. Lignende fortolkning som før kan anvendes her.
Data er fra 2012 og set i forhold til EU-28.

Danmark
Generelt: 142,1
Hotel og Restaurant: 153,1

Holland
Generelt: 108,2
Hotel og Restaurant: 104,1

Tyskland
Generelt: 102,0
Hotel og Restaurant: 100,7

Polen
Generelt: 58,4
Hotel og Restaurant: 74,7

Sverige
Generelt: 128,6
Hotel og Restaurant: 148,3

Storbritannien
Generelt: 107,9
Hotel og Restaurant: 112,1

Estland
Generelt: 80,1
Hotel og Restaurant: 76,1
Kilde: Eurostat [prc_ppp_ind]
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Opsummering af cases I
Sankt PeterOrding. Tyskland

Kolobrzeg, Polen

Zandvoort,
Holland

Skegness,
England

Relevante nærmarkeder

D

D, DK

NL, D

UK

Afstand til større by

90 km. til
Flensborg

(44.000 indb)

30 km. til
Amsterdam

130 km til
Nottingham

Infrastruktur

Hovedvej

Hovedvej

Hovedvej

Tog og landevej

Attraktioner

Nej

Ja (Health & spa)

Nej

Ja (Forlystelser)

By vs. Kystmiljø

Badeferie,
kystmiljø

By & Kystmiljø
samt gl.
kurby/historisk by

Badeferie og
aften-/natteliv

Kystmiljø

Aktiviteter vs. ro og opladning

Ro og opl.

Ro og opl.

Ro og opl.

Aktiviteter

Udviklingsstrategi/Policy

Nej

Nej

Nej

Ja

Organisering (finansiering)

Privat/off.

Privat

Privat/off.

Offentlig.

Besøgsvækst
Investeringsvækst
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Opsummering af cases II
Fredriksstad,
Norge

Sandefjord, Norge

Visby, Sverige

Kuressaare,
Estland

Relevante nærmarkeder

N, S, DK, D

N, S

S, D, N, DK

S, D

Afstand til større by

93 km til Oslo

120 km til Oslo

209 km + færge til
Stockholm

160 km + færge til
Pärnu

Infrastruktur

Hovedvej

Hovedvej, Færge,
Fly

Færger

Hovedvej, Færge,
Fly

Attraktioner

Ja (Gamlebyen og
Fæstning)

Nej

Ja (Historie)

Ja (Historie)

By vs. Kystmiljø

By & Kystmiljø

By & Kystmiljø

By & Kystmiljø

By & Kystmiljø

Aktiviteter vs. ro og opladning

Ro & opl.

Ro og opl.

Ro og opl.

Ro og opl.

Udviklingsstrategi/Policy

Noget

Noget

Noget

Ja

Organisering (finansiering)

Privat/off.

Privat/off.

Privat/off.

Privat/off.

Besøgsvækst
Investeringsvækst
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Vækst og investeringer
Tværgående resultater

Offentlige og private investeringer er hver især – og tilsammen – med til at styrke kystferiedestinationerne.
Positive ændringer i infrastrukturen er i flere tilfælde beskrevet som afgørende parametre for vækst i antal
besøgende. Vækst i hotelkapacitet og højnelse af kvaliteten i udbuddet er ligeledes nævnt som
vækstdrivere, ligesom etablering og udbygning af attraktioner skaber øget opmærksomhed og flere gæster.

Vækst

Strategi/
Policy

Rammebe
-tingelser

Organisering

Udbygning af marina og etablering af ny og/eller forbedret strandpromenade er andre eksempler på
offentlige investeringer, som giver basis for øget turisme.
De offentlige og halvoffentlige investeringer i veje, togstrækninger, havnefaciliteter og lufthavne har givet
basis for, at der efterfølgende er foretaget investeringer i nye hoteller, nye færger i de forbedrede
havnefaciliteter og etablering af nye lavpris-flyruter.
Investeringer i hoteller, restauranter og spa- & helse-resorts er ofte meget store investeringer, som er blevet
foretaget af private investorer. Private ejeres opgradering af bolig- og forretningsejendomme i oprindelig stil
giver også en afsmittende effekt på byens profil og attraktiviteten.
Flere steder er vi stødt på en pipe-line af nye store attraktioner båret af private investeringer. Der har
været tale om badelande og ”tivoli”-områder samt etablering af Nationalpark. I alle tilfælde har der været tale
om attraktioner, som er beskrevet som havende en høj grad af sammenhængskraft med det allerede
eksisterende udbud.
Generelt kan det konkluderes, at en stor andel af de offentlige investeringer er foretaget med andre formål
for øje end at styrke turismeerhvervet. Turismeerhvervets private aktører har efterfølgende formået at gøre
deres investeringer i slipstrømmen af de offentlige investeringer.

15

Strategi og policy

Tværgående resultater
Flere af de analyserede kystbydestinationer har været lukkede om deres strategi- og handlingsplaner. I det
meget begrænsede omfang vi har fået adgang til teksten, er der tale om gennemarbejdede strategiplaner
med handlingsplaner, som viser vejen til at indfri visionerne. Men det er undtagelsen, at sådanne planer
umiddelbart kan udleveres.

Vækst

Strategi/
Policy

Rammebe
-tingelser

Organisering

De strategier, som findes, er typisk udviklet af en aktiv bestyrelse i turistforeningen – altså af
nøgleinteressenter i det lokale turismeerhverv. Kendetegnende er, at der er tale om strategiplaner, som er
udarbejdet af erhvervet, og som tager afsæt i, at destinationerne er drevet af erhvervsinteresser, og at det
er antallet af overnatninger, forbedring af service og styrkelse af attraktiviteten, der er i fokus. Altså et
forretningsfokus med en relativ kort horisont.
Strategierne er forskellige i forhold til bredde og dybde. Der er eksempler på klare og målrettede visioner,
som fokuserer på de stedbundne potentialer og peger på udvalgte målgrupper. Handlingsplanerne taler om
indsatser inden for kompetenceudvikling, branding, udvikling & innovation, samarbejde og netværk.
Der er ikke fundet eksempler på policy fra kommunal side. De kommunale, regionale og nationale
repræsentanter har imidlertid ofte deltaget i arbejdet qua deres bestyrelsesposter i
turismeorganisationerne. Dette arbejde er givetvis forankret i en del af en kommunal planlægning. Ved en af
de udvalgte destinationer deltager ingen repræsentanter fra det offentlige i destinationsarbejdet.
Turismen ses mere eller mindre udtalt som et erhverv, der bør klare sig selv. De kommunale tilskud gives
som bidrag, der udgør betaling for at løse en serviceopgave for byen og kommune.
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Organisering

Tværgående resultater
Blandt kystdestinationer med vækst møder vi flere varianter af organisationer, så det er ikke muligt på
denne baggrund at pege på en entydig organisationsform, som den anbefalede i relation til at skabe vækst.
Blandt de forskellige organisationer finder vi eksempler med denne spændvidde i organisering og
finansiering:
o

En kommunal organisation, som varetager turismebetjeningen og finansierer indsatsen 100 % kommunalt.

o

Turismeorganisationen som et A/S med 1/3 ejerskab af kommunerne og 2/3 ejerskab af erhvervslivet.

o

o

Vækst

Strategi/
Policy

Rammebe
-tingelser

Organisering

En selvejende institution / en fond, som modtager basistilskud fra kommunerne, medlemsbidrag fra
erhvervslivet, og hvor den største del af økonomien er projekt- og puljemidler.
En 100 % privat organisation uden kommunal repræsentation og uden offentlige tilskud, som er etableret
af erhvervslivet som modtræk mod en manglende kommunal indsats.

Bestyrelsesformændene er ofte hoteldirektører, og i de fleste tilfælde er erhvervslivets repræsentanter lig
med ejere og ledere af de primært økonomisk interesserede i at øge antallet af turister: ejere og ledere af
hoteller, Bed & Breakfast, campingpladser, attraktioner og spa/vandlande. Blandt de øvrige interessenter,
der har sæde i bestyrelserne, ser vi repræsentanter fra detailhandel, attraktioner, det øvrige erhvervsliv,
handelsskoler og ofte valgte kommunale repræsentanter.
I det omfang det har været muligt at ”kikke helt ind i maskinrummet”, har vi ikke stødt på nogen DMO, som
retfærdigvis kan kaldes en egentlig Destination Management Organisation. Der er tale om fokus på
markedsføring mere end på udvikling og management.
Det er således et klart resultat, at vi – selvom vi ofte ser, at det offentlige er involveret – generelt ser
organiseringer, som er stærkt funderet i det private erhvervsliv – turismevirksomhederne.
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Rammebetingelser – infrastruktur og tilgængelighed
Tværgående resultater

Det, der kendetegner kystferiebyer med vækst, er, at der er tale om destinationer med en velfungerende og i
nogle tilfælde en forbedret infrastruktur. Der er eksempler på vækstdestinationer, der er beliggende tæt
ved en befærdet hovedvej / motorvej, som sikrer nem og hurtig adgang. Nærheden til et trafikknudepunkt
nævnes i en case som den helt afgørende faktor.

Vækst

Strategi/
Policy

Rammebe
-tingelser

Organisering

En forbedret linjeføring af en togforbindelse og en renoveret togterminal er et eksempel på en forbedring i
infrastruktur, som tilskrives afgørende betydning for en destinations vækst – især i antallet af dagsturister.
Kystferiebyer som samtidig er færgehavn eller ligger i umiddelbar nærhed af en færgehavn beskriver denne
infrastruktur som afgørende for deres succes. Der er i vore cases tale om forskellige færgehavne med trafik
til nabolande, som derved udgør adgangen til/fra kontinentet.
Tilstedeværelsen af en lufthavn har betydet indflyvning af turister fra lande, man ikke tidligere så ret mange
af. Lavprisselskaberne har ved deres opblomstring givet adgang til helt nye målgrupper – nye nationaliteter,
man ikke tidligere havde markedsført sig overfor. Lufthavnen kan dog også medføre den modsatte effekt ift.
de indenlandske turister, som nu har fået en mulighed for at flyve ud af landet til lavpris og i stigende
omfang mulighed for at fravælge kystferie i eget land.
Kystferiebyer med havneforhold, som giver mulighed for besøg af krydstogtskibe, ser denne form for
krydstogtsturisme som et lovende fremtidigt marked.
Nærhed til en storby ses og nævnes i flere sammenhænge. Nærheden til den store by, som ikke ligger ved
kysten, giver adgang til et hjemmemarked af turister, som ønsker at besøge Kystferiebyen. For de turister,
der er udenlandske eller som kommer fra andre områder af landet, udgør nærheden til storbyen muligheden
for at kombinere et kystferieophold med et besøg i storbyen. I nogle tilfælde har vi endvidere set, at en
kystferieby samtidig er en pulserende erhvervs- eller havneby, og denne kombination af by og kystferieby
tilskrives også den positive udvikling inden for turismen.

18

Rammebetingelser – stedbundne potentialer
Tværgående resultater

Arbejdet med de stedbundne potentialer og attraktionsværdier er et markant gennemgående træk ved de
succesrige kystferiedestinationer. Der tages afsæt i det stedbundne, og der bygges ovenpå de attraktioner,
det image og det brand, der allerede hæfter sig ved destination. Der er i høj grad tale om videreudvikling af
eksisterende imageskabende oplevelser og attraktivitet, hvor der fokuseres på kvalitetsforbedringer af de
bestående tilbud inden for den eksisterende opfattelses- og oplevelsesramme.

Vækst

Strategi/
Policy

Rammebe
-tingelser

Organisering

Der skabes events, festivaller og udstillinger på basis af de attraktioner, historiske personer, særlige
steder og det brand, der allerede knytter sig til destinationen. Et gennemgående træk er, at der
tilsyneladende holdes fast i enkelte elementer fra historien, fra kunsten eller fra et naturfænomen. Dette
enkeltelement bliver dyrket i profileringen og markedsføringen og bliver det bærende element i skabelsen af
destinationens profil og identitet.
Samtidig med at destinationen typisk har få eller et enkelt særligt kendetegn, som skaber grundlag for
profilen, er der en tilbøjelighed til at destinationerne samtidig søger efter at kunne levere det brede tilbud,
som omfatter hele pakken, så der bliver noget for hele familien, for alle generationer og i det hele taget for
et bredt spektrum af potentielle gæster (inden for givne målgrupper).
I det omfang det er de frie goder, der er det stedbundne udgangspunkt, ses dette tydeligt i
markedsføringen i en erkendelse af, at det er det, der trækker turisterne til. Hvor brede strande og gode
bademuligheder udgør tiltrækningskraften, resulterer det i vidt forskellige destinationer set i forhold til
målgruppe og kvalitetsniveau. Badestranden og havet giver i nogle tilfælde basis for legeland,
ungdomskultur og natteliv, mens det andetsteds giver basis for tiltrækning af det modne publikum ved en
koncentration af kurbade og helseklinikker ved kystferiedestinationen – altså differentiering ift. målgrupper.
Det særlige lys ved kystdestinationer er en af de frie goder, der har tiltrukket kunstnere, og dette element
indgår i oprettelse af museer, gennemførelse af events og fejring af runde fødselsdage flere steder, hvor
store kunstnerne eller deres familie er født eller har opholdt sig en del af deres liv
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Anbefalinger på baggrund af case-studierne – hvad har de gjort rigtigt, som
andre kan lære af?

Find sjælen og byg ovenpå de stedbundne potentialer!
Hold fast i en klar retning!
Sats på byudvikling – det skal være attraktivt!
Fokuser på tilgængelighed og infrastruktur!
Arbejd med veldefinerede målgrupper!
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3

PRÆSENTATION AF CASES
I dette afsnit præsenteres de 8 case-beskrivelser.
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Geografisk præsentation af de 8 cases

Sandefjord

Fredrikstad
Kuressaare
Visby

Sankt Peter-Ording
Skegness

Kołobrzeg

Zandvoort
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Oversigt over interviewpersoner, som har suppleret desk researchen af hver
enkelte case-by
Case

Interviewperson (primær)

Sankt Peter-Ording. Tyskland

Konstanze Jensen, Marketing and Event Manager, Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording

Kolobrzeg, Polen

Adam Pawlicz, Chair of Tourism Management, University of Szczecin

Zandvoort, Holland

Pim Huijsmans, Teamleder i Marketing & Promotion, VVV Zandvoort

Skegness, England

Brendan Paddison, Lecturer in Business Management, York St. John Business School

Fredriksstad, Norge

Maya Nielsen, Reiselivssjef, Visit Fredrikstad & Hvaler

Sandefjord, Norge

Ellen Larsen, Reiselivssjef, Visit Sandefjord

Visby, Sverige

Daniel Eriksson, Turistbyråchef – Tourist information manager , Inspiration Gotland

Kuressaare, Estland

Karmen Paju, Chief Specialist on Tourism, Head of Tourist Information Centre Kuressaare
City Government
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Sankt Peter-Ording
Case 1

Tyskland

Sankt Peter-Ording
Introduktion

Sankt Peter-Ording er en kystferieby i Landkreis Nordfriesland i det nordlige Tyskland. Byen er
på trods af det beskedne indbyggertal på omkring 4.000 en af de vigtigste turistdestinationer
på Schleswig-Holsteins vestkyst. Byen har i alt omkring 2 millioner overnatninger.
Sankt Peter-Ording ligger 90 km. fra Flensborg, der både er nærmeste større by og har
nærmeste lufthavn. Infrastrukturen er generelt veludbygget og bliver generelt højt prioriteret i
Sankt Peter-Ording.

Rammebetingelser og
stedbundne potentialer

Den primære grund til at besøge Sankt Peter-Ording er den 12 km. lange og 2 km. brede
sandstrand. Stranden og havet giver mulighed for at udøve mange forskellige vand- og
strandaktiviteter. Dette sker både blandt turister men også i stor skala ved eksempelvis
internationale mesterskaber i kite surfing, beach volleyball og fun sports. Kendskabet til Sankt
Peter-Ording er meget højt i forhold til byens størrelse, hvilket sandsynligvis skyldes
afholdelsen af disse større mesterskaber. Stranden er generelt omdrejningspunktet i Sankt
Peter-Ording, mens bymiljøet spiller en mindre rolle.
Stranden og havet er også inspirationen i de største attraktioner i og omkring Sankt PeterOrding – nationalparken Wadden Sea, bølgebadet Dünen-Therme samt Vestkyst park og
sælarium.

Endelig har Sankt Peter-Ording også produkttilbud inden for spa, welness og helsekure.
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Sankt Peter-Ording
Vækst, investeringer
og initiativer

Der er blevet foretaget en række offentlige
investeringer i løbet af de seneste år.
Investeringerne er primært foretaget inden for
infrastruktur og attraktioner, hvor blandt andet
oplevelsespromenaden, health and beauty
centeret og det offentlige svømmebad ”DünenTherme” er blevet fornyet med 5,5 mio. euro. I
løbet af de sidste 10 år har det offentlige
investeret i alt 14 mio. euro.
”Public funding launched private investments.
As a result private investors bring nearly 40
million euros in private projects. This shows
that public support attracts large private
investments.”
– Marketing and Event Manager, Konstanze
Jensen.

Gennemsnitlig årlig vækst:

Nordfriesland
(2012-data)

Seneste
5 år

Seneste
10 år

Overnatninger af
residents

0,0%
NB: 4 år

N/A

Overnatninger af
Non-residents

7,8%
NB: 4 år

N/A

Total
overnatninger

1,0%

0,4%

Overnatnings
muligheder

-2,6%

-2,0%

Sengepladser

0,0%

0,4%

Kilde: Eurostat & Regionaldatenbank
Deutschland
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Sankt Peter-Ording
Strategi og
organisation

”The strategy for our destination is to invest in our natural good; the national park
Wadden Sea in Schleswig-Holstein. Our marketing activities are aimed to increase
awareness for our destination and create high quality products and services”
– Marketing and Event Manager, Konstanze Jensen
De primære fokusområder og målgrupper er natur, sundhed, feel good consuming,
vandsport, wellness, familieferie, gourmet, cykling og vandring – altså et bredt
spektrum af tilbud.
Tourismus Zentrale Sankt Peter-Ording, hvor Konstanze Jensen er marketing and
event manager, arbejder sammen med den regionale Nordsø turisme association, det
nationale Schleswig-Holstein turisme agentur og en række partnere (heraf en del i
forbindelse med de internationale mesterskaber) og laver fælles markedsføring og
strategier i Tyskland, Schweiz, Østrig og Danmark.
Derudover udøves også en koordineret markedsføring og kommunikation i regionen,
og slutteligt har Sankt Peter-Ording også sin helt egen markedsføring.
Alt i alt er der her i langt højere grad tale om Destination Marketing end Destination
Managing.
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Kuressaare
Case 2

Estland

Kuressaare, Estland
Introduktion

Kuressaare er en kystferieby på øen Saraamaa i Estland. Byen er med sit indbyggertal
på 13.000 den største by på Saraamaa. Øen Saraamaa opfattes som en samlet
feriedestination med byen Kuressaare som fyrtårnet, og herved har byen naturligvis
en særlig rolle. Øen har omkring 300.000 besøgende om året hvoraf 70% er estiske
turister, mens 30% er udenlandske turister. Hovedparten af de udenlandske turister
er finnere, mens de øvrige turister er lettere, tyskere, svenskere og englændere.

Kuressarre ligger 160 km fra Pärnu, der er den nærmeste større by. Kuressaare har en
mindre lufthavn lige uden for byen. Infrastrukturen er relativ veludbygget, og det er
muligt at komme til Kuressaare af relativt store veje. Der er ingen fast forbindelse til
øen, men der er en kort færgeforbindelse i den nordøstlige del af øen til fastlandet,
mens der fra Kuressarre er færgeforbindelse til Pärnu (forbi øen Ruhnu).

Rammebetingelser og
stedbundne potentialer

Specielt for øen Saraamaa er, at den kun har været tilgængelig for turister i 20 år,
hvilket er en af årsagerne til, at turismen på øen ikke er ligeså veludviklet som for
mange andre destinationer, der har længere traditioner.
De primære årsager til at besøge Kuressaare er naturen, historien og kulturhistorien.
Derfor er det i mindre grad kystmiljøet og i højere grad bymiljøet, der er i centrum.
Den altoverskyggende attraktion er Kuressaare Castle, der i dag huser Saraamaa
Regionsmuseum. Derudover afholdes der årligt Saaremaa Opera Days, Kuressaare
Chamber Music Days og Kuressaare Maritime Festival.

29

Kuressaare, Estland
Vækst, investeringer og
initiativer

Der er blevet foretaget flere større
investeringer i Kuressaare i de seneste
år. De helt store investeringer har fundet
sted i vand- og energisektorerne, men der
er også blevet investeret i turismen.
I 2010 blev der investeret 370.000 euros
i udviklingen af kystområderne på
Saaremaa. Derudover er der blevet
investeret i udviklingen af de historiske
områder og miljøer på Saaremaa.

Yderligere er der også blevet investeret i
en fælles udvikling med øget attraktivitet
og konkurrenceevne af Saaramaa og den
nordlige del af Letland.

Gennemsnitlig årlig vækst:

Saare county
(2012-data)

Seneste
5 år

Seneste
10 år

Overnatninger af
residents

N/A

N/A

Overnatninger af
Non-residents

N/A

N/A

Total
overnatninger

-3,4%

2,8%

Overnatnings
muligheder

3,6%

8,6%

Sengepladser

2,7%

6,8%

Kilde: Statistics Estonia [TR110]
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Kuressaare, Estland
Strategi og
organisation

Der blev i 2007 lavet en udviklingsplan for øen Saraamaa, hvor der blev udviklet en vision, og
en række målsætninger blev opsat. Udviklingsplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe
bestående af repræsentanter fra regeringen, kommunen, virksomheder og en række
specialister.
Blandt disse er, at Saaremaa i 2020 skal være en kendt turistdestination i Europa, Baltikum
og anerkendt som et indbydende, venligt og sikkert rejsemål. Naturen på øerne, en unik
kulturarv og kvaliteten af turistprodukterne skaber et godt rekreativt område, som man vil
besøge, blive længere i og komme tilbage til.
Målsætningen er desuden, at Saare amtets (Saaremaa) turismeprodukter og serviceydelser er
af høj kvalitet, diversificeret og i overensstemmelse med principperne for bæredygtig
udvikling. Herunder findes målsætninger for udvikling af natur- og marinebaserede
turismemuligheder, sikring af at den eksisterende transport er bæredygtig og at der skabes
nye forbindelser, samt at turistinformationen er relevant og tilgængelig for alle.
Målsætningerne understøttes af en række tiltag som respektive skal håndteres af
turismeorganisationer, frivillige, det offentlige og private virksomheder.
De vigtigste målgrupper er, blandt mange andre, byboere, sundheds- og medicinske turister,
kulturentusiaster, madelskere, forskningsentusiaster, familier, børn, lærere, studerende, men
også besøgende til arrangementer i form af koncerter, festivaler, seminarer og konferencer er
i målgruppen.
Der fokuseres primært på Finland, Letland, Tyskland, Sverige og Rusland. Dernæst følger
Litauen, Polen, Norge, Storbritannien, Danmark og Italien.
Der er således umiddelbart tydelige tegn på, at der ligger en strategi og en organisering i
offentlig/privat samarbejde bag udviklingen på Saraamaa og dermed i Kuressaare. FREMSTÅR
UFOKUSERET fx mange målgrupper – ikke en klar strategi
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Fredrikstad
Case 3

Norge

Fredrikstad, Norge
Introduktion

Fredrikstad er en kystferieby på østsiden af Oslo fjord ikke langt fra den svenske
grænse. Fredrikstad med 71.000 indbyggere er grundlagt af Frederik 2. i 1567 og
beliggende i Østfold fylke. Byen er Østfolds største og Norges 6. største målt på antal
indbyggere. Norges længste elv, Glomma, har sit udløb i Fredrikstad. Øgruppen Hvaler
udenfor Fredrikstad er et område med øer og skær, restaurationsliv, bademuligheder
og et maritimt miljø.
Rejselivschefen beskriver stedet som en transitdestination, hvor man først de
seneste ti år har sat fokus på at høste det turistmæssige potentiale. De udenlandske
turister er fra Skandinavien, England, Tyskland, Holland og Asien

Rammebetingelser og
stedbundne potentialer

Fredrikstad tiltrækker mange overnatninger qua en kombination af at ligge i et trafikalt
knudepunkt, relativt tæt ved hovedstaden Oslo og ved at tilbyde en provinsbyoplevelse, hvor den gamle bydel - Gamlebyen - tiltrækker turister. Samtidig er der
gode bademuligheder i fjorden, og kommunen er flere gange kåret som en særlig ren
kommune. Endvidere er det kulturhistorien, der trækker turister til.
Gamlebyen i Fredrikstad beskrives som den bedst bevarede fæstningsby i
Skandinavien, og mange af bydelens bygninger og forsvarsværker daterer sig tilbage
til det 17. og 18. århundrede.
Den fremtidige vækst skal bygge på Historien: de gamle Helleristninger fra
bronzealderen i fjeldet og byhistorien tilbage fra 1700-tallet – eksempelvis fejres
Tordenskjold i 2014. Havnen var hjemsted for Tordenskjolds flåde i 1716.
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Fredrikstad, Norge
Vækst, investeringer
og initiativer

Der er ikke blevet foretaget nye store
offentlige investeringer i Fredrikstad.
Gamlebyen fremstår imidlertid som en
særdeles velholdt bydel, hvor de private
husejere over de seneste år har opgraderet
ejendommene, så byen fremtræder attraktivt.
Målgruppen er veldefineret – der er fokus på
det voksne ressourcestærke segment med
interesse for kulturbaserede oplevelser.
Edvard Munchs 150 års jubilæum i 2013
fejres i byen med særudstilling på museet og
events. Anledningen er, at Munchs mor er
født og opvokset i Fredrikstad. Jubilæet
fejres således i seks norske byer.

Gennemsnitlig årlig vækst:
Saare county
(2012-data)

Seneste
5 år

Seneste
10 år

Overnatninger af
residents

4,3%

N/A

Overnatninger af
Non-residents

-1,1%

N/A

Total overnatninger

3,5%

N/A

Overnatnings
muligheder

-0,7%

2,4%

Sengepladser

2,2%

4,0%

Kilde: Statistics Norway [08401] & [03614]

Nærheden til Sveriges grænse er
medvirkende til involvering i InterReg
projekter sammen med svenske
destinationer.
Den potentielle etablering af en Maritim
Nationalpark i skærgårdsområdet ses som en
meget stor og attraktiv investering for
destinationen.
Der forefindes ikke nogen valid fordeling af
de udenlandske gæster, men i prioriteret
rækkefølge kommer gæsterne fra
Skandinavien, England, Tyskland, Holland og
Asien.
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Fredrikstad, Norge
Strategi og
organisation

Organisationen Visit Fredrikstad & Hvaler er etableret så sent som i 2003.
Startbudgettet var på kr. 3 mio. p.a. som nu er steget til kr. 16 mio. via involvering i
rejselivsprojekter. Der er fokus på de to strenge: Markedsføring og Produktudvikling.
Webudvikling og messebesøg optager megen tid hos det ansatte personale, som
omfatter seks stillinger fordelt på turistkontor, marina, web og projektafdeling.
Organisationen er et A/S, hvor kommunen har en ejerandel på 34 % mens de 66 %
ejes af næringslivet domineret af hotellerne.
Der er tale om en aktiv og involveret bestyrelse – både de kommunale og de private
aktører. Bestyrelsesformanden og hotellerne er dedikerede til opgaven.
I februar 2011 blev der udarbejdet en revideret strategiplan for Opplev Frederikstad,
hvori Visioner, Slogan og Mål blev defineret.
Ligeledes er der udarbejdet strategier for at nå hovedmålene med fokus på:
Kompetenceudvikling, samarbejde med andre kompetencemiljøer, øge tiltrækning af
store arrangementer, tiltrække filmoptagelser, øge antal hotelovernatninger med 40%
på 4 år, etablere nyt bookingsystem, tiltrække cruiseanløb, styrke områdets identitet
og attraktivitet, bidrage til samarbejde og netværksopbygning og øge samarbejdet
med kommunerne, handelslivet og andre aktører.
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Visby

Case 4

Sverige

Visby, Sverige
Introduktion

Visby er en kystferieby på den vestlige del af øen Gotland. Visby er med sine 23.000
indbyggere den største by på Gotland, og beskrives af turistinformationsmanageren
som kronjuvelen for den samlede turistdestination, Gotland. Antallet af overnatninger i
Gotland har i de seneste år ligget omkring 850.000, hvoraf 85-90% af dem var
svenskere. Blandt de udenlandske overnatninger, er der, i prioriteret rækkefælge, flest
gæster fra Tyskland, Norge, Finland og Danmark.
Visby ligger, efter færgeturen, omkring 200 km. fra Stockholm, som er nærmeste
større by, og er kun tilgængelig med enten færge eller fly direkte til lufthavnen i Visby.

Rammebetingelser og
stedbundne potentialer

Den primære årsag til, at Gotland er en populær turistdestination er, at der findes
natur, kultur og historie, som er meget forskellig fra resten af Sverige (og resten af
verden). Der findes i Visby mange historiske bygninger og ruiner og ringmuren, der
omkredser den gamle bydel, er endda et UNESCO World Heritage Site. De
karakteristiske limestens formationer, der kaldes ”Raukar”, associeres også på mange
måder med Gotland.
Udover dette er også strandene, det høje antal solskinstimer (højeste i Sverige) og
det Gotlandske køkken, der ifølge turistinformationsmanageren ikke kun skaber genlyd
i Sverige, men også internationalt.
Slutteligt har Visby og Gotland også nogle stærke brands i form af Ingmar Bergman,
Middelalderugen og Almedalsugen.
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Visby, Sverige
Vækst, investeringer
og initiativer

På trods af den stadige vækst mener
turistinformationsmanageren, at i de
senere år har der været tegn på
stagnation i forhold til væksten de
seneste 20-30 år.
Der har været en del investeringer de
senere år, men langt de fleste
investeringer har været i hotelbranchen.
De største investeringer er nok Clarion
Hotel Wisby, der har fordoblet deres
kapacitet, og Hamnhotellet der er blevet
genopbygget og nu hedder Scandic
Visby.

Gennemsnitlig årlig vækst:
Gotland county
(2012-data)

Seneste
4 år

Seneste
10 år

Overnatninger af
residents

2,3%

N/A

Overnatninger af
Non-residents

7,9%

N/A

Total overnatninger

2,9%

N/A

Overnatnings
muligheder

1,1%

N/A

Sengepladser

3,2%

N/A

Kilde: Statistics Sweden

Udover hotelbranchen er der også blevet,
og bliver stadig, investeret i
infrastrukturen i form af færger og
flyruter. Fælles for alle disse
investeringer er, at det er private
virksomheder, der står bag.
Udeblivelsen af offentlige investeringer
og investeringer i turistproduktet
forklares af, at Gotland er en relativ lille
destination og kerneprodukterne, natur,
kultur og historie, ikke er særlig
investeringskrævende.
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Visby, Sverige
Strategi og
organisation

Der arbejdes i Visby med to hovedstrategier. Den ene bliver kaldt ”the brand of
Gotland” og fokuserer på, hvordan Gotland (og Visby) bliver opfattet som
turistdestination. Den anden beskrives som et politisk instrument og bliver kaldt
Vision 2025. Vision 2025 indeholder strategier for turister, indbyggere og
entreprenører og hvad der ellers er nødvendigt for et bæredygtigt samfund. Mens
Vision 2025 er udviklet alene af Region Gotland, er ”The brand of Gotland” også
udviklet i samarbejde med kommunen og i tæt dialog med industrien.
The Brand of Gotland bliver styret af den kommunale enhed ”Inspiration Gotland” og
kan betragtes som en markedsføringsstrategi.
Destination Gotland hedder den største virksomhed indenfor turismesektoren.
Destination Gotlands primære beskæftigelse er at tage sig af færgeforbindelsen
mellem Gotland og fastlandet og har i den sammenhæng en stor interesse i at
promovere Gotland som turistdestination.

39

Zandvoort
Case 5

Holland

Zandvoort, Holland
Introduktion

Rammebetingelser og
stedbundne potentialer

Zandvoort er en kystferieby i Noord-Holland. Zandvoort har 17.000 indbyggere og
ligger kun 30 km. fra centrum af Amsterdam. Der er store veje og direkte ruter med
tog til Zandvoort fra Amsterdam. Antallet af overnatninger er ikke tilgængelig og den
bedste indikation tilgængelig fra VVV Zandvort er besøgstallene på hjemmesiden. På
baggrund af disse tal er det ikke muligt at vurdere antal overnatninger.

Den primære årsag til at Zandvoort er en populær turistdestination er sandsynligvis,
at Zandvoort er den nærmeste strand for indbyggerne i Amsterdam. I Amsterdams
markedsføring promoverer de endda Zandvoort som ”Amsterdam Beach”. Der er ingen
tvivl om, at Amsterdam (både indbyggere og turister) har en enorm betydning for
antallet af besøgende i Zandvoort og er en afgørende betingelse for destinationen.
Foruden turisterne fra Amsterdam er der også en del turister fra Tyskland, hvis
primære årsag til et besøg i Zandvoort er muligheden for at nyde den friske luft og
den gode strand. Blandt de udenlandske turister står Tyskland for omkring 65%,
Belgien for 25%, og de resterende 10% kommer fra resten af verden.
Foruden stranden, som er det helt store omdrejningspunkt i Zandvoort, ligger der
også racerbanen Curcuit Zandvoort og underholdningshuset Circus Zandvoort.
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Zandvoort, Holland
Vækst, investeringer
og initiativer

Den indikation som besøgstallene på VVV
Zandvorts hjemmeside giver, den viser
en klar stigning over de seneste tre år.
Usikkerheden er dog høj, og mange
eksterne faktorer kan have indflydelse på
dette. Fra væksttallene for regionen
Noord Holland kan det dog ses, at der
overordnet i regionen har været vækst.
Der er ikke foretaget nogle større
investeringer, og de initiativer, der er
taget, har ikke været investeringstunge.
Turistinformationen / byens
marketingscenter har organiseret flere
temauger i lavsæsonen.

Gennemsnitlig årlig vækst:
Noord Holland
(2012-data)

Seneste
5 år

Seneste
10 år

Overnatninger af
residents

-0,3%

2,3%

Overnatninger af
Non-residents

0,4%

1,1%

Total overnatninger

0,1%

1,5%

Overnatnings
muligheder

-0,8%

0,3

Sengepladser

0%

0,5%

Kilde: Eurostat [tour_occ_nin2] & Eurostat
[tour_cap_nuts2]
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Zandvoort, Holland
Strategi og
organisation

VVV Zandvoort (turistinformationen) og kommunen Zandvoort aan Zee har bestilt to
analyser, der har kortlagt hvad Zandvoorts DNA er. Den ene af disse undersøgelser er
færdiggjort og har givet værdiordene ”Spunky”, ”Together”, ”Venturous”, ”Hospitable”
og ”Bruisend” (sidstnævnte betyder, at der er aktiviteter året rundt).
Zandvoort prøver at kommunikere disse værdiord i deres markedsføring og forsøger
samtidig at få byens entreprenører til at kommunikere de samme værdier. Dette er
blandt andet gjort ved at uddele en folder til byens entreprenører, så de kan få hjælp
til at lave deres forretning i stil med værdiordene. Der er således primært tale om en
marketingsstrategi i det omfang, der arbejdes med strategi.
For at kunne kommunikere ét image i Zandvoort har politikere og virksomheder også
haft indflydelse på dette, men de har ikke i større grad været en del af strategien.

43

Kołobrzeg
Case 6

Polen

Kołobrzeg, Polen
Introduktion

Kołobrzeg er en kystferieby i den nordlige del af Polen med 44.000 indbyggere.
Kołobrzeg ligger, hvor floden Parsęta løber ud i Østersøen med 135 km til Szcecin
med 400.000 indbyggere. Kołobrzeg menes at være en af de ældste byer i Pommern
og har igennem århundreder været en driftig handelsby under polsk, svensk og tysk
herredømme.
Den gamle bydel er i vid udstrækning genopbygget efter at 85 % blev ødelagt under
2. verdenskrig, og bymidten byder på kirker, katedral, krudttårn og fæstningsværker
samt en aktiv gods- og trafikhavn.
Det tyske navn for byen er Kolberg. Som turistdestination er det såvel en badeby som
en kurby.

Rammebetingelser og
stedbundne potentialer

Kołobrzeg er en kystferieby, hvor den seks kilometer lange og brede badestrand ligger
i umiddelbar forlængelse af den gamle historiske by. Der er en 220 meter lang mole
ud i Østersøen.
Beliggenheden ved floden Parsętas udløb har skabt en naturlig havn. Det er en
gammel og stadig aktiv handels- og fiskerihavn, ligesom der er en lystbådehavn. Om
sommeren er der daglig passagertransport til Bornholm.
I området har man gennem tiden, med stor succes, udvundet salt og mineraler, og
midt i 1800 tallet etableredes de første kuranstalter, som har udviklet sig til et
betydeligt erhverv for byen.
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Kołobrzeg, Polen
Vækst, investeringer
og initiativer

Kurvirksomheden i Kołobrze har i dag et
betydeligt omfang. Dusinvis af kuranstalter
råder tilsammen over ca. 7.000
sengepladser. De lidelser, som man i denne
kurby først og fremmest sigter på at
behandle er: sygdomme i
åndedrætsorganerne, hjerte-kar-sygdomme,
sygdomme i bevægelsesorganerne og
stofskiftesygdomme, herunder sukkersyge).
Hos børn søger man at afhjælpe sygdomme i
åndedrætsorganerne, fedme, sukkersyge og
hudsygdomme.
De kurformer, der er adgang til i Kołobrzeg er
saltbade, kulsyrebade, dampbade og
inhalation. Mudder fra Kołobrzeg-området er
blevet undersøgt og anvendes nu til lægende
formål i mudderbade. I Kołobrzeg udbydes
også drikkekure (fårevalle, mælk,
mineralvand). I det 20. årh. begyndte man
også at anvende filtreret havvand i
drikkekurene.
Lige inden finanskrisen blev der foretaget
store investeringer indenfor
ejendomsmarkedet. Der blev overinvesteret,
og mange tomme ejendomme har præget
bybilledet i perioden. Nu er der kommet gang i
indretningen af ejendommene til beboelse,
kontorer og ikke mindst til at øge
hotelkapaciteten. Der er tale om lokalt
forankrede hoteller, som ofte ikke er tilknyttet
kæder.

Gennemsnitlig årlig vækst:
Zachodniopomorskie
(2012-data)

Seneste
5 år

Seneste
10 år

Overnatninger af
residents

2,4%

1,1%

Overnatninger af
Non-residents

3,7%

7,1%

Total overnatninger

2,7%

2,2%

Overnatnings
muligheder

7,5%

2,3%

Sengepladser

1,9%

0,3%

Kilde: Eurostat [tour_occ_nin2] & Eurostat
[tour_cap_nuts2]
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Kołobrzeg, Polen
Strategi og
organisation

På universitetet i Szczecin beskæftiger man sig med tourism management, og der
gives følgende korte beskrivelse af indsatsen i Kołobrzeg:
Det organisatoriske samarbejde mellem kommunen og de private aktører er ikke
formaliseret og fungerer tilsyneladende dårligt. Kommunen har et ansvar for at
markedsføre destinationen, men de private aktører har ikke tiltro til indsatsen, og de
arbejder ikke sammen om opgaven.

Det er de lokale spa-, hotel- og restaurationsejere, der er gået sammen om at
promovere byen som Coastal Location.
Markedsføringsmæssigt bygges der videre på, at enhver borger i Polen opfatter
stedet som den vigtigste Spa-destination, hvortil man tager hen af helbredsmæssige
årsager, og markedsføringen fastholder opfattelsen af, at der er tale om Polens center
for Health & Spa med et højt serviceniveau.
Der er ikke kendskab til en egentlig strategi for turismeindsatsen, og der er ikke nogen
forventning om, at der foreligger en sådan i kommunen.
Det anslås, at andelen af udenlandske turister begrænser sig til en hel del tyske, som
efterspørger Helse og Spa (der er under to timers kørsel til den tyske grænse) samt
en del danske i sommerperioden, hvor passagertransporten er i drift til Bornholm.
Sejltiden er 4½ time. Der kan ikke gives noget bud på eksakt antal turister.
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Skegness
Case 7

England

Skegness, England
Introduktion

Rammebetingelser og
stedbundne potentialer

Skegness er en kystferieby i Lincolnshire, England, beliggende på Lincolnshire kysten
ved Nordsøen med 70 km til Lincoln og 130 km til Nottingham. Skegness har en fastboende
befolkning på ca. 19.000 indbyggere.
Den første Butlin´s ferieby (kæde af prisbillige ferieresorts) blev åbnet i Skegness i 1936, og
måske derfor er Skegness en af de bedst kendte badebyer i England.
Det stigende antal turister udgøres mest af dagsgæster og gæster i prisbillige ferieresorts.
Der er vækst i forbruget – men fra et relativt lavt niveau. Personprofilen på en dagsgæst:
Arbejderklasse, en person på overførselsindkomst eller pensionist. Dette segment bor i
etagebebyggelse i byer inden for en radius på et par timer med tog, de har ikke høje
forventninger, de har et lavt forbrug, og destinationen bærer præg af at henvende sig til dette
segment. Der er meget få udenlandske gæster, dog en del polakker der bor og arbejder i
Lincoln, Nottingham og andre større byer.
Skegness ligger på den tørre østlige side af Storbritannien, et faktum der ofte er blevet brugt
til at fremme stedet som en kystferiedestination.
Byen har en bred og badevenlig sandstrand i ly af et skægformet forbjerg, der dækker for
vinden. Heraf muligvis navnet Skegness, og måske henviser navnet til danske vikingers
skæg. Vikingehistorien indgår i destinationens selvbeskrivelse.
Infrastrukturen er blevet væsentligt forbedret inden for de seneste år. Bedre togforbindelse til
de store byer inden for en radius af et par timers kørsel har givet flere nye gæster.
Landsbyen ved havet beskrives som en oprindelig by i Viktoriansk stil. Desværre er byen nu
præget af butiksdød, second-hand butikker og butikker, som henvender sig til nøjsomme
forbrugere.
Strandpromenaden er bred med mange turistede aktiviteter relateret til sommergæster – fish
& chips restauranter, tivoli, rutchebaner og spillehaller. Efter en stor brand på Seafront i 2006,
hvor tre af de populære attraktioner brændte ned, er dette centrale område nybygget igen.
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Skegness, England
Vækst, investeringer
og initiativer

Infrastrukturen er forbedret med en
forbedret togforbindelse til fx Nottingham,
hvor rejsetiden nu er halvanden time.
Banegården er også renoveret.

Gennemsnitlig årlig vækst:
Lincolnshire
(2011-data)

Seneste
5 år

Seneste
10 år

Overnatninger af
residents

-5,5%

-0,4%

Branden på Seafront, hvor tre
attraktioner nu er opbygget igen, har
resulteret i en række forbedringer også i
de tilstødende bygninger, så området nu
fremstår opdateret.

Overnatninger af
Non-residents

5,4%

0,4%

Total overnatninger

-5,0%

0,4%

Overnatnings
muligheder

7,6%

5,5%

Der er fokus på at etablere festivaler og
events i sæsonen maj til september: Der
er en Skegness-festival og events - samt
en ti-dages SO-festival, hvor der på ni
kystdestinationer arrangeres events med
kunst, musik, gadeteater, sport og kultur.

Sengepladser

5,6%

7,7%

Kilde: Eurostat [tour_occ_nin2] & Eurostat
[tour_cap_nuts2]

Et relativt nyt initiativ er, at der
arrangeres Christmas Light i
julemåneden.
Destinationens slogan "Skegness is so
bracing" (forfriskende) er skabt helt
tilbage i 1913.
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Skegness, England
Strategi og
organisation

De fleste hoteller, pensionater, ejere af ferielejligheder og B&B i og omkring Skegness er
medlemmer af "Skegness East Coast and Wolds Hospitality Association". En forening stiftet i
april 2008 efter en sammenlægning af to tidligere foreninger kendt som The Skegness
Hoteliers Association" bestående af hotel , bed and breakfast og gæstehusudbydere og
"Skegness Self Catering Association" dækkende ejere af ferielejligheder, chalets og
campingpladser.
Koordinering af marketingindsatsen har indtil 2011 været forankret i VisitLinconshire, som
dækkede flere destinationer, herunder VisitSkegness. VisitLinconshire organisation manglede
tilsyneladende lokal forankring og er nu erstattet af The East Linconshire Destination
Management Organisation, som er et offentligt-privat partnerskab med resort-direktør Chris
Baron som formand. Denne DMO brugte £ 27.550 på deres hidtil første regionale
annoncekampagne i foråret 2013. De £ 10.000 heraf kom fra Visit England.
I DMOen er der fokus på partnerskab og marketing, ligesom der indsamles en smule statistik.
Formanden udtaler, at der er fokus på opbygning af relationer til alle i handels- og
erhvervslivet, fordi turismen genererer 20 % alle jobs i området. Samtidig er der skabt en tæt
relation til kommunen.
Det har ikke været muligt at se et strategipapir eller få en uddybning af indholdet i DMOens
strategi, men som hovedmål nævnes fokus på kvalitetsløft af byens handelsliv og attraktioner
samt fokus på bedre service.
Kommunen ønsker at redefinere Seafront-området, så det er muligt at tiltrække flere og mere
købedygtige målgrupper. Seafront foreslås inddelt i fire zoner med fokus på henholdsvis
Sport, Familie & Events, Kultur og Eco Park. Planen kan gennemføres i løbet af tre til fem år, og
der er en erkendelse af, at det er kommunen, der skal gå forrest, og at indsatsen skal ske i et
partnerskab med erhvervslivet og med opbakning fra de lokale borgere.
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Sandefjord
Case 8

Norge

Sandefjord, Norge
Introduktion

Sandefjord er en kystferieby i Vestfold fylke i Norge med 41.555 indbyggere.
Sandefjord centrum ligger ved enden af Sandefjordsfjorden ved Oslofjorden 120 km
fra Oslo. Med halvøerne Østerøya og Vesterøya har kommunen en kystlinje på 146 km,
der sammen med mange strande samt hytte- og campingturisterne gør Sandefjord til
et turist- og ferieområde.
Air France har angivet ti gode grunde til at besøge Oslo. Grund nr. 1 er at besøge en
specifik restaurant i Sandefjord.

De udenlandske turister vurderes at udgøre ca. 60 %. I visse år har der været mange
turister fra Holland, og i andre år har der været mange fra Spanien. I 2008 var de
fleste udenlandske turister fra Danmark. I 2009 var fleste udenlandske fra England, i
2010 kom flest fra Sverige og næstflest fra England.

Rammebetingelser og
stedbundne potentialer

Sandefjord har en fin infrastruktur. Byen ligger på hovedvejen fra Oslo til Stavanger,
der er færgeforbindelse til Sverige fra havnen i centrum af byen, og Torp Lufthavn
har inden- og udenrigsruter.
Naturen beskrives som det frie gode, der tiltrækker mange turister. Der er talrige
badestrande ved fjorden, der er mulighed for sejlads på fjorden, vandring i fjeldene og
alskens friluftssport.
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Sandefjord, Norge
Vækst, investeringer
og initiativer

Gennemsnitlig årlig vækst:

En række forskellige byudviklingsprojekter i centrum af Sandefjord har
gjort byen fin og hyggelig.
I maj 2013 åbnede et nyt hotel med 119
værelser, så hotelkapaciteten er steget
fra 420 til 539 værelser.
I relation til infrastrukturen er det tydeligt,
at væksten i lufthavnens udbud af ruter
har haft stor indflydelse på turismen.
Ændring i ruter og i operatører påvirker
kraftigt fra år til år. Nye ruter til nye
destinationer med Ryanair og Norweigan
har tiltrukket nye grupper og nye
nationaliteter.

Vestfold
(2012-data)

Seneste
5 år

Seneste
10 år

Overnatninger af
residents

1,5%

N/A

Overnatninger af
Non-residents

2,3%

N/A

Total overnatninger

1,6%

N/A

Overnatnings
muligheder

-0,7%

1,3%

Sengepladser

3,1%

2,6%

Kilde: Statistics Norway [08401] & [03614]

Nu fornemmes, at der flyves flere
nordmænd ud, end der flyves turister ind.
Der satses målrettet på at tiltrække
konferencer.
Der kan ikke peges på nogen enkelt
vækstskaber, som har drevet væksten.
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Sandefjord, Norge
Strategi og
organisation

Der foreligger ikke nogen gennemarbejdet strategi for turismeindsatsen. Der satses og
arbejdes på to markeder – fritidsmarkedet og konferencemarkedet. Det er de to områder, der
gøres en indsats på via markedsføring, besøg på messer, samarbejder osv.
Desuden er der er et til stadighed værende arbejde med udvikling af indsatser i relation til
• Trafiksituationen/Infrastruktur
• Byudvikling.
Organisatorisk og økonomisk er der tale om en selvstændig forening, hvor 30 % af økonomien
til driften fås som tilskud fra Sandejord kommune, mens de 70 % er bidrag fra erhvervslivet.
Formanden for bestyrelsen er p.t. ejer af en campingplads. Tidligere formænd har været
uafhængige interessenter, hoteldirektør etc.
Der er rigtig mange indbyggere i Sandefjord i sommerperioden, og den økonomiske betydning
er stor. Der er et fragmenteret billede af brancher, der drager fordel af turismeindsatsen, idet
der skabes stor omsætning i handelslivet, på restauranter osv.
Truslerne for fremtidens turisme - sol og sommer er ikke længere nok. Købekraften er rigelig
og nordmændene har fået smag for at rejse med fly til sol og varme, hvor den norske
købekraft er anderledes stærk i forhold til tidligere.
Turismeorganisationen ambition for de kommende fem år:
• Destinationen er nødt til at udvikle flere oplevelser
• Der må udvikles en større organisation som får til opgave at definere klare mål for
tiltrækning af specifikke målgrupper
• Der skal øget satsning på udenlandske turiser.
Karakteristik af den turist som Sandefjord satser på, allerede har og dyrker: ”Den bevidst
rejsende”, som er naturinteresseret, tager for sig af de frie goder i naturen, søger oplevelser
inden for kultur og som er en nysgerrig turist.
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A

APPENDIKS SCREENINGSPROCESSEN
I dette afsnit præsenteres screeningsmetoden og –processen mere detaljeret.
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Screeningsmetode
Metoden, der er brugt til screeningen, kan opdeles i flere dele. Den gennemsnitlige årlige vækst er blevet udregnet for et større
geografisk relevant område men på det lavest mulige aggregerede niveau, som den tilgængelige statistik tillod. Herefter er
udvælgelsen af de potentielle kystferiebyer blevet foretaget inden for dette område, og de øvrige indikatorer er blevet
undersøgt.
I udregningen af den gennemsnitlige årlige vækst blandt de besøgende, er der blevet brugt det samlede antal årlige
overnatninger samt antal årlige overnatninger fordelt på nationale og internationale gæster. I udregninger af den gennemsnitlige
årlige vækst for investeringer er der blevet brugt de samlede antal overnatningsmuligheder i form af hoteller, moteller,
vandrehjem, feriecentre, B&B mv., samt det samlede antal sengepladser.
Til indsamling af data er den europæisk statistikbank, Eurostat, blevet brugt som den primære kilde. Når det har været muligt at
finde mere disaggregeret data i de nationale statistikbanker, er disse blevet taget i brug. De anvendte nationale statistikbanker
er Regionaldatenbank Deutschland, Statistics Sweden, Statistics Estonia, Statistics Lithuania og Statistics Norway.
Udvælgelsen af de potentielle kystferiebyer er sket ved hjælp af turismeportaler. Herunder er specielt tripadvisor
(http://www.tripadvisor.dk) og virtualtourist (http://www.virtualtourist.com) blevet brugt. Disse turismeportaler har hjulpet med at
identificere de mest interessante kystferiebyer i de enkelte områder. Slutteligt er hotels.com blevet brugt som endnu en
indikator af turismens omfang.
Til de øvrige indikatorer er destinationshjemmesiderne blevet brugt samt både de regionale og nationale turismehjemmesider.
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Potentielle cases
På baggrund af screeningsprocessen er det kortlagt, at i alt 23 byer lever op til de opstillede kriterier og dermed er potentielle
cases. Først og fremmest er det vigtigt, at kystferiebyerne har oplevet vækst i besøgende, herunder specielt besøgende fra
udlandet, samt vækst i investeringer. Dernæst er det vigtigt, at kystferiebyerne henvender sig til nærmarkederne, hvilket blandt
andet er vurderet ud fra destinationernes hjemmesider.
Kystferiebyerne, der lever op til kriterierne, er listet nedenfor:
Tyskland

Holland

Sellin

Zandvoort

Amrum

Texel

Sankt Peter-Ording
Sylt

Kühlungsborn

Kuresaare

Norge
Sverige

Frederikstad

Visby

Moss

Varberg

Sandefjord

Polen
Świnoujście

Estland

Larvik

England

Tønsberg

Kolobrzeg

Skegness

Horten

Ustka

Mablethorpe

Sandnes

Haugesund
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