I Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner var der
tilsammen ca. 7,5 mio. kommercielle overnatninger i
2016.
73 % af overnatningerne blev foretaget af tyske gæster,
mens 21 % blev foretaget af danske gæster.
79 % af overnatningerne blev foretaget i feriehus, mens
15% foregik på en campingplads.
Det samlede turismeforbrug i de to kommuner lå
sammenlagt i 2014 på 4,6 mia. kr.

MÅLSÆTNINGER FOR
PROJEKTET
+ 600.000 registrerede
overnatninger i
projektperioden
+ 3,4 mio. registrerede
overnatninger i 2025
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FACTS OM DE TO KOMMUNER

+ 0,5 mia. kr. i samlet
omsætning i projektperioden
+ 3,4 mia. kr. i samlet
omsætning i 2025

YDERLIGERE INFORMATION
Projektet er ﬁnansieret i et partnerskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, Varde Kommune,
Region Midtjylland, Region Syddanmark & Dansk Kyst- og Naturturisme. Projektet er toårigt og
løber fra september 2017 til september 2019.
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– et samarBejde mellem danmarKs tO største KystdestinatiOner

Intro
Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner
har sammenlagt mere end syv millioner
kommercielle turismeovernatninger og har,
både hver især og i høj grad i fællesskab,
en klar førertrøje, når det kommer til
kystturisme i Danmark. Udviklingspotentialet
i de to kommuner er stort og bygger videre
på en massiv vækst de seneste år. Udover
at de to kommuner deler kyststrækning,
deler de i høj grad også gæstemasse og
udfordringer.

I projektet ”Vestkystens turismevækstklynge”
skal samarbejdet øges mellem Danmarks
to største kystdestinationer med fokus på
de fire feriesteder Henne Strand, Søndervig,
Blåvand og Hvide Sande. Gæsteoplevelsen
på tværs af de to kommuner skal styrkes,
og på langt sigt skal området opfattes
som et sammenhængende resort-område
med stærke feriesteder og en bred
oplevelsesprofil, set fra gæstens synspunkt.

Kapacitet i højsæsonen er en mangelvare
De seneste års vækst har betydet, at
kapacitetsudfordringer er et reelt problem
i begge kommuner, specielt i højsæsonen.
Derudover efterspørger nye potentielle målgrupper anderledes og mere fleksible overnatningsformer. I projektet arbejdes der med
flere forskellige løsninger på en forøgelse og
udvidelse af den tilgængelige kapacitet, både
i skulder- og højsæson.

Indsatsernes præcise indhold skal deltagerne i vækstklyngen i høj grad være med
til at tegne inden for følgende ramme:

I projektet arbejdes der med tre forskellige
indsatser:

Flere sommerhuse til udlejning

En turismeklynge med fokus på vækst
Undersøgelser viser, at deltagelse i klyngesamarbejde kan skabe en potentiel konkurrencefordel og bidrage til øget innovation. I
projektet udvikles derfor en erhvervsklynge
på tværs af turismeerhvervet i de to kommuner. Alle der ”kan og vil” har mulighed for at
deltage.
I turismeklyngen er der mulighed for at få
relevant viden, arbejde med udvikling af
egen virksomhed gennem samarbejde og

netværke med andre fra turisterhvervet på
tværs af de to kommuner. I klyngen præsenteres og arbejdes der med ideer fra netværket og med det materiale, der udvikles i de
andre indsatser i projektet.
Der vil blive arrangeret forskellige møder,
forløb og workshops, som vil blive annonceret gennem henholdsvis Ringkøbing Fjord
Turisme og ProVarde.

Bedre udnyttelse af kortferiepotentialet

Mulighed for ekstra kapacitet i forbindelse med campingpladser
Mulighed for nye naturnære overnatningsmuligheder

Oplevelser flytter gæster
Kommunegrænser betyder ikke noget for
gæsterne, og de kører gerne op mod 1½ time
for en oplevelse. Derfor er udviklingen af nye
oplevelser eller styrkelsen af eksisterende
naturligt at samarbejde om på tværs af de to
kommuner.

Potentialeanalyse fra
gæstens synspunkt

I projektet skal de stedbundne oplevelsestyper styrkes i ferieområderne omkring
Blåvand, Henne Strand, Hvide Sande og
Søndervig, så der på sigt kan tilbydes et varieret sortiment af oplevelser på tværs af de
fire ferieområder. Der arbejdes med oplevel-

En nytænkende
udviklingsproces

En manual for udvikling
af målgrupperelevante
oplevelser

ser inden for områderne klassisk kystferie,
naturoplevelser og livsnyderoplevelser.
Inden for hvert af de ovenstående områder
vil man arbejde med en række indsatser i
naturlig forlængelse af hinanden. Indsatserne vil være:

Test og afprøvning
af nye oplevelser og
oplevelsestyper

Udvikling af indhold der
kan sælge oplevelsen
over for gæsten

Øget overnatningskapacitet

Investeringsfremme

