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Redegørelse af destinationsudvikling i Syddanmark
Formandskabsmødet anmodede på sit møde den 9. marts 2012 sekretariatet om en redegørelse for
arbejdet med destinationsudvikling i Syddanmark.
I Vækstforums handlingsplan 2012-2013 står der, at Vækstforum vil tage initiativ til at udvikle
stærke destinationer med udgangspunkt i regionens internationale fyrtårne. Vækstforum vil
yderligere tage initiativ til at understøtte generelle markedsføringsaktiviteter ved at indgå i arbejdet
med at organisere en fælles syddansk markedsføringsfond i samarbejde med erhvervet, Visit
Denmark m.fl.
Vækstforums arbejde med turisme i Syddanmark omfatter primært 3 områder: Erhvervsturisme,
ferieturisme og markedsføringsforeningen.
Erhvervsturisme
På erhvervsturisme området blev der i 2009 igangsat projektet ”International Erhvervsturisme”,
hvor Inspiring Denmark blev etableret til at udvikle erhvervsturisme og tiltrækn ing af
internationale kongresser og konferencer til området. Fremadrettet vil Inspiring Denmark fortsat
være fundamentet for udvikling af erhvervsturismen i Syddanmark med VisitSyddanmark som
koordinerende element.
Ferieturisme
På ferieturismeområdet er der igangsat en proces med at udvikle stærke destinationer i samspil med
det nye VisitSyddanmark og de syddanske kommuner/subregioner. Kommunerne har igangsat
etableringen af destinationerne med udgangspunkt i den geografiske beliggenhed, fx Fyn og
Sydvestjylland, og fælles styrkepositioner.
Indtil videre er der etableret 2 destinationer:
1. Destination Fyn (Assens Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Kerteminde Kommune,
Langeland Kommune, Nordfyns Kommune, Nyborg Kommune, Odense Kommune og Svendborg
Kommune og Ærø Kommune).
2. Destination Sydvestjylland – samarbejdsformer for succes (Fanø Kommune, Esbjerg Kommune,
Varde Kommune, Vejen Kommune og Tønder Kommune).
Begge destinationer har ansøgt om midler hos Vækstforum og er indstillet til tilsagn på
Vækstforums møde den 27. marts 2012.
Derudover er 3 destinationer under udvikling:
1. Destinationsudvikling Sønderjylland (Sønderborg Kommune, Aabenraa Kommune, Visit Tønder
og Haderslev Kommune) har indsendt en destinationsansøgning pr. 12. marts 2012, som skal
behandles på Vækstforums møde den 19. juni 2012.
2. Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune har arbejdet om det fælles
oplevelsesprojekt Naturpark Lillebælt. I forhold til en destinationsdannelse er det under afklaring,
hvorvidt kommunerne er interesseret i at etablere sig i en fælles destination, eventuelt også med
andre Lillebælt-kommuner som partnere.
3. Billund Kommune, Varde Kommune og Vejle Kommune indgår i et fælles
markedsføringsarbejde med en række erhvervsaktører med Legoland som fyrtårn og lokomotiv.
Samarbejdet anses for at være en del af udviklingen af destinationen.

Grundlaget for destinationsudviklingen er Visit Denmarks strategiske rammer for turismeudvikling,
der giver en model for vurdering af en destinations produkter, potentiale og bæredygtighed på lang
sigt.
Når ovenstående destinationer er etableret, er det vurderingen, at alle områder i Syddanmark er
dækket ind af destinationer. Dermed vurderes der ikke fremadrettet at være behov for yderligere
vækstforummidler til udvikling af yderligere destinationer.
I regi af Visit Syddanmark er der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra destinationerne,
som fremadrettet skal koordinere og sparre om destinationsudviklingen. Styregruppen skal udveksle
erfaringer og viden om destinationsudvikling omhandlende kompetenceudvikling, nye
markedsførings-teknikker og trends, forretnings- oplevelsesudvikling osv.
Markedsføringsforeningen
Der er med udgangspunkt Legoland/Billund Resorts internationale brand skabt en fælles syddansk
markedsføringsfond ”Foreningen til markedsføringen af turismen i Region Syddanmark”.
Foreningens markedsføringsarbejde tager udgangspunkt Legoland/Billunds Resorts internationale
brand og skal være med til at promovere hele Syddanmark som rejsemål for internationale turister.
Foreningen skal inden den 1. august 2012 have konkretiseret overfor vækstforumsekretariatet,
hvordan markedsføringen sammentænkes, hvordan foreningen vil skabe erhvervsmæssig og politisk
kommitment til at allokere midler til foreningen fremadrettet og hvordan der tænkes i synergieffekt
frem for at markedsføre sig separat i mindre enheder.

