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Den danske Vestkystturisme har et særligt
potentiale som vækstmotor i dansk turisme.
Kyst- og naturturismen stod i 2015 for 72% af
alle overnatninger i Danmark og ud af dem
blev 47% foretaget langs Danmarks Vestkyst.

Udviklingsplanen skal være grundlaget for en
langsigtet positiv udvikling på Vestkysten. Den
skal afdække og udpege udviklingspotentialer,
sikre Vestkystens naturressourcer samt skabe
en fælles, forpligtende vision og strategisk plan
for udviklingen af Vestkysten – en plan, der
understøtter tværkommunal planlægning.

Partnerskab for Vestkystturisme har en vision
om, at Danmarks Vestkyst i 2020 er blandt
Europas førende kystferiedestinationer.
Partnerskabet arbejder for vækst og bedre
rammevilkår for Danmarks Vestkystturisme
på tværs af den sammenhængende geografi,
et arbejde som en samlet udviklingsplan i
høj grad skal understøtte.

Planen skal sætte en fælles retning, have fokus
på vækst og øget kvalitet i turismeproduktet
samt belyse potentielle muligheder for
fremtidige investorer.
Det er første gang, man specifikt og isoleret
kigger på Vestkysten som et samlet produkt og
en samlet destination, og den nye kontekst skal
resultere i nye perspektiver og udviklingsmuligheder på tværs af hele kysten.

Projektets opdeling og tidsplan

Kortlægning

Analyse

Oktober 2016 – april 2017

Projektet er
inddelt i fire faser
1. Kortlægning – al eksisterende viden omkring
turismen på Vestkysten skal samles og sættes
i en Vestkyst-kontekst. I projektet skal blandt
andet kortlægges nøgletal, kapacitet, naturområder, gæstesammensætning, oplevelser,
attraktioner og infrastruktur.
2. Analyse – i denne fase arbejdes der med en
markedsanalyse, en konkurrentanalyse og en
analyse af Vestkystens rammebetingelser.

3. Fremtidens Vestkyst – i forlængelse af den
grundige kortlægning og analyse skal der i
projektet arbejdes med fremtidige visioner for
Vestkysten som en sammenhængende geografi
og destination.
4. Endelig udviklingsplan – i sidste fase
udarbejdes den endelige udviklingsplan med
udgangspunkt i de tre ovenstående faser.
Den endelig plan sendes til godkendelse i
de respektive kommuner og regioner.

Fremtidens
vestkyst

Endelig
udviklingsplan

April 2017 – november 2017

November 2017 – februar 2018

Projektets stYregrUPPe

• Erhvervsministeriet

• Jørgen Nielbæk, Varde Kommune

• Kommunernes Landsforening (KL)

• Liselotte Stisager, Frederikshavn Kommune

• Naturstyrelsen

• Karsten Bækgaard, Region Midtjylland

• Slots- og Kulturstyrelsen

• Carsten Mogensen, Region Nordjylland

• VisitDenmark

• Jens Böhme, Realdania

• Campingrådet

• Mikkel Suell Henriques, Realdania

• Feriehusudlejernes Brancheforening

• Jens Hausted, Dansk Kyst- og Naturturisme

• Dansk Industri

• Sekretariatsleder, Partnerskab for
Vestkystturisme

• Dansk Erhverv
• Horesta

PROJEKTANSVARLIG
Partnerskab for Vestkystturisme og Dansk Kystog Naturturisme er sammen overordnede projektansvarlige. Partnerskabet er en del af Dansk
Kyst- og Naturturisme, der har til opgave at
udvikle kyst- og naturturismen i hele Danmark.

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med
de 11 kommuner, de tre vestdanske regioner og
Realdania, som alle bidrager til finansieringen
af projektet.

Realdania

Frederikshavn Kommune
Hjørring Kommune
Jammerbugt Kommune
Thisted Kommune
Lemvig Kommune
Holstebro Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune
Varde Kommune
Fanø Kommune
Esbjerg Kommune
Tønder Kommune

Dansk Kyst- og Naturturisme/
Partnerskab for Vestkystturisme

Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Nordjylland

Vil dU Vide Mere?
For yderligere information kan du kontakte
Partnerskab for Vestkystturisme:
seniorprojektleder maria aaen
maa@kystognaturturisme.dk
tlf. 24 89 58 78
Du kan læse mere på
www.vestkystturisme.dk

toldbodgade 8-10
dk-6960 Hvide sande
kystognaturturisme.dk
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