Forslag
Turismepolitik 2012-2014

Vidste du

- at Aabenraa Kommune har 450 km cykelruter
- at Aabenraa Kommune har 160 km vandreruter
- at der findes ca. 845 sommerhuse i Aabenraa Kommune
- at der findes en del gourmetrestauranter
- at Aabenraa Kommune har 10 strande med blå flag
- at Aabenraa Komune har Danmarks længste landegrænse
- at Aabenraa Kommune har 71 km kystlinje
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Forord

Velkommen til Aabenraa Kommunes turismepolitik for
2012-2014. Under navnet ”Aabenraa – historisk, grøn og
blå” blev den første turismepolitik vedtaget i 2007. De
mål og indsatsområder, der dengang blev udpeget er til
dels stadig aktuelle. Derfor bibeholdes dette slogan, da
det er grænselandets historie, vores fantastiske natur
og de maritime oplevelsesmuligheder, der er kendetegnende for Aabenraa Kommune.
Indenfor de økonomiske muligheder og prioriteringer, som byrådet nødvendigvis må forholde sig til, vil
vi gerne tilvejebringe de bedst mulige rammer for at
skabe optimale betingelser for turisterhvervet. Turisme
er, som de øvrige erhverv, et vigtigt udviklingsområde
for Aabenraa Kommune og kommunen ser gerne flere
turister fra såvel ind- som udland. Det skaber opmærksomhed omkring kommunen samtidig med,
at der kan skabes flere arbejdspladser,
hvilket kommunens borgere og erhvervsliv vil have glæde af.

Denne turismepolitik vil blive opdelt i 3 afsnit. En faktadel, en analysedel og en del, der beskriver de indsatsområder, der skal være med til at nå de turistpolitiske
mål.

Venlig hilsen

Tove Larsen
Borgmester
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DEL 1
– Fakta om turismen i Aabenraa Kommune

Indledning
Til udmøntning og samarbejde om den overordnede
turismepolitik for Aabenraa Kommune og i forhold til
Aabenraa byråd er der nedsat et Turistpolitisk Råd
bestående af kommunalpolitikere, skovridderen og
Turistforeningernes forretningsudvalg.

På et bæredygtigt grundlag vil vi udvikle turismen med
vægten lagt på den særlige sønderjyske natur, kultur og
historie.
Aabenraa Kommune ønsker fortsat at arbejde videre
med visionen ovenfor og de allerede igangsatte indsatsområder. Men i forhold til tidligere vil turismepolitikken
søges gjort mere målbar. Dette vil blive belyst under del
3 ”mål og indsatsområder”.

Vækst og udvikling i turismeerhvervet varetages af de 2
turistforeninger, Bov Turistforening og Turistforeningen
for Aabenraa og Omegn og den fælles turistchef. Turistforeningerne indgår en resultatkontrakt med Aabenraa
Kommune herom. Til resultatkontrakten er der knyttet
mål, hvis opfyldelse evalueres årligt.

Fakta

Gennem de af turistforeningerne etablerede turistbureauer i Kruså og Aabenraa varetages servicering af
områdets turister og betjening af lokalbefolkningen med
oplysninger og service af enhver art om ferie – lokalt,
regionalt og nationalt. Derudover organiseres der booking af overnatning og transport samt udstedes lejrpas,
vandrerkort og fisketegn. Ligeledes arrangeres guidede
ture, byvandringer, vægter ture, Jomfru Fanny ture og
pirat togter m.m. Desuden har turistbureauerne ansvaret
for vedligeholdelse og udvikling af Aabenraa Kommunens præsentationer af turistproduktet på internettet –
www.visitkrusaa.dk og www.visitaabenraa.dk

• Det samlede turismeforbrug i Aabenraa Kommune er
på 688,15 millioner kroner, hvilket svarer til 1,28% af
det samlede udbud af varer og tjenesteydelser i kommunen.

Samarbejdet mellem Aabenraa Kommune og turistforeningerne er formaliseret gennem Turistpolitisk Råd i et
partnerskab mellem myndighed og private interesser.
Herudover samarbejdes der med VisitDenmark, Syddansk
Turisme og med nabokommunernes turistforeninger også syd for grænsen. Det sidste har en særlig betydning
for Flensborg Fjord samarbejdet. Hertil kommer det lokale
samarbejde mellem turistforeningerne, detailhandlen og
erhvervslivet omkring forskellige events og andre tiltag.
I 2007 blev den første turismepolitik vedtaget og indsatsområder som ”historiens vingesus”, ”natur, aktivitet
og bevægelse”, og det ”gode værtskab” samt ”helårsdestination Aabenraa” blev udpeget som indsatsområder. Visionen for turismeindsatsen lyder således stadigt:
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Syddansk Turisme nævner i deres rapport fra 2011, at
turisme udgør en væsentlig del af dansk økonomi og
er en væsentlig økonmisk aktivitet for både Danmark,
Region Syddanmark og Aabenraa Kommune. I rapporten konkluderes, at:

• Godt halvdelen af den samlede omsætning stammer
fra danske gæster. Tyske turister er med 3/4 af den
udenlandske omsætning det vigtigste udenlandske
marked.
• 51% af den beskæftigelse turismesektoren skaber,
oprettes i de turismekarakteristiske erhverv, herunder
især hos overnatningssteder.
• 2,41% af den værditilvækst, der skabes i Aabenraa
Kommune, skabes som følge af turisme.
• De offentlige instanser inkasserer 284,70 millioner
kroner om året i skatteprovenu som følge af turismen i
regionen, hvoraf de 52,46 millioner er kommuneskatter.
(Kilde: Syddansk Turisme 2011)

Der gøres opmærksom på, at førnævnte rapport anvender tal til og med 2008. For at arbejde med tal der er
mere up to date har Aabenraa Kommunes turismeafdeling valgt, at se på antallet af overnatninger og udvikling
i antal arbejdspladser med tilknytning til turismen som
indikatorer for væksten i turismebranchen.
Den mest brugte indikator på størrelse og udvikling i
turismen er antallet af overnatninger af turister. Overnatninger er egnet til at måle turisme aktiviter, da det i
højere grad afspejler den samlede aktivitet som turisten
foretager sig. Det er dog ikke alle overnatningsformer,
der kan registreres. Således f.eks. ikke ophold hos
familie og venner, lån af et sommerhus, bed & breakfast,
bondegårdsovernatning osv.

Antal overnatninger
i Aabenraa Kommune
Indenfor visse kategorier af overnatninger har det vist
sig vanskeligt at opgøre antallet. Det skyldes hensyntagen til udbyderne, idet det af konkurrencehensyn ikke
må kunne udledes, hvem udbyderen er. Af den årsag
er nogen af tallene slørede idet de er lagt sammen med
nabokommuners tal. Det har ikke været muligt at få tal
der dækker over en længere periode, hvorfor det statistiske materiale kun vil blive brugt som et fingerpeg.
Antallet af overnatninger har været fordelt på følgende vis:

Campingpladser
Campingpladser med mere end 75 campingenheder - antal overnatninger 2)

I alt
1.000

2009

2010

Fordeling (1.000)

Fordeling (1.000)

Danske

Udenlandske

3.092

1.822

1.271

1.224

Aabenraa

280

233

47

Sønderborg

387

173

Haderslev

391

Tønder

390

Sydjylland 1)

Fastliggere

I alt
1.000

Danske

Udenlandske

Fastliggere

3.052

1.836

1.216

1.223

129

286

247

39

129

213

182

359

165

194

176

273

118

242

376

273

103

239

162

228

135

360

156

204

126

1) Landsdel = Region Syddanmark ekskl. Fyn og Det sydfynske øhav.
2) Pladser med minimum 75 camping enheder (plads til campingvogn ell. telt à 3 personer)
Kilde: Danmarks Statistik, Statistiske efterretninger 2011:3

Det fremgår, at antallet af overnatninger på campingpladser fra 2009 til 2010 er steget fra 280.000 til 286.000 i Aabenraa
Kommune. Det er især danskere der vælger Aabenraa til, hvorimod der er let fald i udenlandske overnatninger. Fastliggere er konstante. Yderligere er det værd at bemærke, at der fra 2009 til 2010 har været et fald i antal overnatninger i
såvel Sydjylland (Region Syddanmark ekskl. Fyn og Det sydfynske øhav) som nabokommunerne Sønderborg, Haderslev
og Tønder.
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Hotel og feriecentre med ≥ 40 senge
Gennemsnitlig antal
overnatninger

Overnatninger
2009
Sydjylland 1)

2010

2009

2010

2.419.900

2.732.200

26.592

30.024

71.100

64.100

10.157

9.157

156.000

152.000

31.200

30.400

44.100

44.000

11.025

11.000

188.100

167.300

15.675

13.942

Aabenraa
Sønderborg
Haderslev
Tønder

1) Landsdel = Region Syddanmark ekskl. Fyn og Det sydfynske øhav
2) Hoteller o.l. med minimum 40 faste senge
Kilde: Danmarks Statistik, Statistiske efterretninger 2011:4

Det fremgår, at antallet af overnatninger på hoteller og feriecentre fra 2009-2010 er faldet med 7000. Antallet af overnatninger i de omkringliggende kommuner og Sydjylland er ligeledes stagneret.

Vandrerhjem
Året
Landsdel Syddanmark

2008

2009
199.136

2010
181.306

171.385

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Antallet af overnatninger på vandrehjem er faldet. Det er grundet konkurrencehensyn ikke muligt at se hvor mange
overnatninger Aabenraa Kommune tegner sig for ud af landsdel Syddanmark.

8

Feriehuse

Holland

629,3

24,3

76,7

3.344,8

113,0

56,9

22.051

193

54,7

17,4

0,8

2,9

28,8

3,3

1,4

845

65

318,0

73,3

1,1

5,6

220,8

11,6

4,6

2.208

144

77,0

15,7

0,4

4,4

50,5

4,3

1,6

1.670

46

724,5

131,6

5,4

7,3

551,9

19,7

8,6

2.048

354

Aabenraa
Sønderborg
Haderslev
Tønder

Antal
overnatninger
pr. feriehus

Tyskland

4.245,1

Andre

Norge

Sydjylland 1)

Sverige

I alt
1.000

Danmark

Gæster fra (1.000)

Feriehuse (BBR)

Feriehusudlejning - Overnatninger 2010

1) Landsdel = Region Syddanmark ekskl. Fyn og Det sydfynske øhav
Kilde: Danmarks Statistik, Statistiske efterretninger 2011:5 & statistikbanken; BYGB11

I 2010 var der 54.700 overnatninger i feriehuse i Aabenraa Kommune, heraf var 28.800 tyskere. Det vil sige, at 52,6% af
overnatningerne i feriehusene var tyskere. Nabokommunernes andel af tyske overnatninger var for Haderslevs vedkommende 65,6%, Sønderborg 69,4% og Tønder 76,2%.
Antallet af overnatninger pr. feriehus er væsentlig højere i Tønder, Sønderborg og Sydjylland i forhold til Aabenraa Kommunes 65. Det indikerer et muligt indsatsområde for en øget turismeomsætning i Aabenraa Kommune, såfremt antallet
af overnatninger i feriehuse kan øges.

Lystbådehavne
Sidste 12 mdr. =
August 2010-juli 2011
Forrige 12 mdr. =
August 2009-juli 2010
Regionen Syddanmark i alt

Personovernatninger
i alt
Forrige
12 mdr.

Sidste
12 mdr.

Heraf udlændinge
Forrige
12 mdr.

Sidste
12 mdr.

Bådplads
kapacitetsudnyttelse
Forrige
2 mdr.

Sidste
12 mdr.

430.051

394.376

225.760

213.157

9,3

8,6

9.331

7.613

4.661

4.420

4,6

3,9

Sønderborg Kommune

76.237

68.196

52.211

47.261

11,1

9,5

Haderslev Kommune

21.937

22.466

8.899

10.251

17,5

17,8

Aabenraa Kommune

Kilde: Danmarks Statistik for Visitdenmark

Som det fremgår af ovenstående har Aabenraa Kommune færre overnatninger end Haderslev hhv. Sønderborg. Den
forholdsvis lavere kapacitetsudnyttelse indikerer, at Aabenraa Kommunes lystbådehavne kan gøre en indsats for at få
tiltrukket flere.
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Sammenfatning
overnatninger
Lægges overnatningerne indenfor kategorierne camping, hoteller og feriehuse sammen så har der i 2010
mindst været 404.500 overnatninger i Aabenraa Kommune. Heri er ikke medregnet overnatninger på vandrehjem, lystbådehavne, bondegårdsferie, bed & breakfast
m.m.
Som det fremgår af figurerne foregår 71% af overnatningerne i Aabenraa Kommune på campingpladser, mens
13% er feriehuse og 16% hotel & feriecentre.

Aabenraa 2010 = 404.500 overnatninger

Sønderborg = 829.200 overnatninger

71%

39%

18%

16%

13%

Feriehuse

43%

Campingpladser

Hotel og feriecentre

Haderslev 2010 = 496.800 overnatninger

Feriehuse

Campingpladser

Hotel og feriecentre

Tønder 2010 = 1.252.00 overnatninger

76%
58%

29%
15%

Feriehuse

13%

9%

Campingpladser

Hotel og feriecentre

Feriehuse

Campingpladser

Hotel og feriecentre

Kilde: Danmarks Statistik, Statistiske efterretninger 2011:5
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Fordeling af antal
overnatninger 2010
i Sønderjylland

Feriehuse 2010 = 1.174.200 overnatninger

62%

Som det fremgår er det især indenfor ”feriehuse” og
”hoteller & feriecentre”, at Aabenraa Kommune ikke
tegner sig for store markedsandele i det sønderjyske.

27%

6%

5%

Aabenraa

Campingpladser 2010 = 1.380.900 overnatninger

Sønderborg

Haderslev

Hotel m.v. 2010 = 427.400 overnatninger

39%

36%
21%

Aabenraa

26%

27%

26%
15%

Sønderborg

Haderslev

Tønder

Tønder

Aabenraa

10%

Sønderborg

Haderslev

Tønder
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Kapacitet i
Aabenraa Kommune
Mens der før blev set på antallet af overnatninger vil der i
dette afsnit blive set på kapaciteten i Aabenraa Kommune.
For at øge antallet af overnatninger kræves der kapacitet.

Antal campingpladser
Campingpladser & enheder
Antal pladser 2)
2009
Sydjylland 1)
Aabenraa
Sønderborg
Haderslev
Tønder

Gennemsnitlig antal
enheder pr. plads

Antal enheder

2010

2009

2010

2009

2010

82

82

20.472

20.419

250

249

6

6

1.868

1.891

311

315

16

16

2.924

2.924

183

183

8

8

2.737

2.737

342

342

10

10

2.805

2.678

281

268

1) Landsdel = Region Syddanmark ekskl. Fyn og Det sydfynske øhav
2) Pladser med minimum 75 camping enheder (plads til campingvogn ell. telt à 3 personer)
Kilde: Danmarks Statistik, Statistiske efterretninger 2011:3

Aabenraa Kommune har 6 campingpladser, der har mere end 75 enheder. Det gennemsnitlige antal enheder pr. plads
var i 2010 315. Sammenlignes der med Sydjylland og nabokommunerne har Aabenraa en pæn kapacitet.

Antal af hoteller og feriecentre
Hoteller & feriecentre
2009

Gennemsnitlig antal overnatninger

2010

2009

2010

Antal 2)
Sydjylland 1)

91

91

26.592

30.024

Aabenraa

7

7

10.157

9.157

Sønderborg

5

5

31.200

30.400

Haderslev

4

4

11.025

11.000

12

12

15.675

13.942

Tønder

1) Region Syddanmark ekskl. Fyn og Det sydfynske øhav
2) Hoteller o.l. med minimum 40 faste senge
Kilde: Danmarks Statistik, Statistiske efterretninger 2011:4

Aabenraa Kommune havde i 2010 7 hoteller- og feriecentre. Det gennemsnitlige antal overnatninger var 9.157, hvilket er
lavere end såvel Sydjylland som nabokommunernes. Desuden er der siden 2009 sket et fald, hvilket dog også gælder
for nabokommunerne.
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Antal af sommer- og feriehuse
2007
Aabenraa

2008

2009

2010

827

833

830

845

Sønderborg

2.081

2.145

2.175

2.208

Haderslev

1.550

1.546

1.554

1.670

Tønder

1.977

2.009

2.031

2.048

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

I 2010 var der ca. 845 sommerhuse i Aabenraa Kommune. Der findes ikke tilgængelige oplysninger om, hvor mange af
disse sommerhuse, der er lejet ud.

Parkeringsplads til autocampere

Sammenfatning af kapaciteten

Der findes 1 parkeringsplads til autocampere. Denne er
beliggende ved havnen i Aabenraa. Efter en revision af
lovgivningen blev den genetableret i 2011. Her budgetteres med ca. 2000 autocamperovernatninger årligt.
Pr. 01.09.2011 var der 946 overnatninger. (Kilde: Jens
Jacob Sørensen, havnefoged Aabenraa Lystbådehavn).

Som det fremgår af ovenstående er der ikke mangel på
overnatningsmuligheder. Tværtimod ligger der en udfordring i at få flere til at overnatte i kommunen.

13

Døgnforbrug
Ifølge Syddansk Turismes rapport af 17-02-2011 er turisternes samlede forbrug på opholdet i Aabenraa Kommune på i alt 688,15 millioner kroner. Det svarer til 1,28%
af det samlede udbud af varer og tjenesteydelser i kommunen, hvilket er under landsgennemsnittet på 1,6%.

Turistbranchens
udvikling
Antallet af arbejdspladser indenfor turismerelaterede
brancher i Aabenraa Kommune er faldet. Samme tendens gør sig gældende på landsplan.

Udvikling i antal ansatte
Sønderborg

Landsdel Sydjylland

Haderslev

Aabenraa

Tønder

Indeks

Hele landet

105

100

95

90

85

2007

2008

2009

2010

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (Databrud mellem 2008/2009)
Brancher: Hoteller og restauranter samt kultur og fritid

Antal ansatte
2007

2008

2009

2010

Hele landet

134.728

138.517

131.427

128.866

Sydjylland

16.617

16.798

16.219

16.138

Aabenraa

1.219

1.099

1.042

1.048

Sønderborg

1.418

1.479

1.254

1.222

Haderslev

1.074

1.000

1.030

1.002

984

948

918

884

Tønder

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (Databrud mellem 2008/2009)
Branche: Hoteller og restauranter samt kultur og fritid
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DEL 2
– Analysedel

En generel udfordring for Danmark og dermed også for
Aabenraa Kommune er, at prisniveauet for hotel- og
restaurantydelser ifølge Eurostat (EU’s statistik bureau)
er højere end de lande som Danmark er i skarpest konkurrence med. Det vil sige lande som Tyskland, Sverige,
Frankrig, Italien, Grækenland og Spanien. Danmark er
en dyr feriedestination, hvilket gør, at det ikke nødvendigvis er prisniveauet, der skal bruges som konkurrenceparameter. Aabenraa Kommune bør på den baggrund

definere de turistmæssige konkurrenceparametre, der
skal satses på. Det er vigtigt at se på, hvor der er udviklingsmuligheder og definere evt. nicheområder.
I efterfølgende skema vil nogen af Aabenraa Kommunes
styrker og svagheder blive beskrevet. SWOT analysen skal være med til at skabe overblik over Aabenraa
Kommunes styrke- og konkurrenceposition gennem
fokus på kommunens interne styrker og svagheder samt
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kommunens eksterne muligheder og trusler. Med hjælp
fra SWOT analysen vil der blive identificeret og udvalgt
et antal strategiske indsatsområder, der tilsammen vil
udgøre Aabenraa Kommunes strategi på turismeområdet for 2012-14.
Der findes ingen seværdigheder i Aabenraa Kommune
med fyrtårnseffekt. Dog er Aabenraa Kommune rig på

Interne faktorer

Eksterne faktorer
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maritime oplevelser, naturoplevelser og grænselandets
historie. Derfor bør Aabenraa Kommunes turismestrategi fokusere på både at udvikle de mange eksisterende
oplevelsesprodukter, dels på at tiltrække nye målgrupper til de eksisterende produkter. Samtidig kan et øget
samarbejde med de øvrige sønderjyske kommuner, og
kommunerne syd for grænsen, være med til at skabe
yderligere udviklingsinitiativer.

Positiv

Negativ

Styrker

Svagheder

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Få seværdigheder
• Få events, der tiltrækker turister
• Sammenlignet med nabokommuner og
Syddanmark er overnatningstallene
under gennemsnittet
• Antallet af arbejdspladser indenfor
turisme er stagnerende
• Ingen helårsdestination
• Højt prisniveau

Kulturarv/historie
Natur
Maritim
Gourmetrestauranter
Grænselandet
Rummelighed
Sikker rejsedestination
460 km cykelsti
Hærvejen
Grænseruten
Gendarmstien

Muligheder

Trusler

• Krydstogtskibe
(største dyb-vandshavn i regionen)
• Nye vandre- og ridestier
• Tæt samarbejde med øvrige kommuner
• Udvikling af flere turismeprodukter
• Øge markedsføringen
• Øge samarbejdet med erhverv og detail
• Udvikle en ”mega-attraktion”
• Destinationsbranding
• Skabe et vartegn
• Tiltag for at tiltrække sommerhus- og
hotelgæster
• Grænsesamarbejde

• Billigere ferierejser i udlandet
– vælger DK fra
• Konjunkturen går ned
• Ny finanskrise
• Flere år med dårligt vejr

DEL 3
– Mål og indsatsområder

Aabenraa Kommune står i samme situation som mange
andre kommuner. Danmark er i udlandet kendetegnet
ved at være et rent og sikkert land at færdes i, samt at
der i hele Danmark er megen vand og natur. Naturen og
det maritime er en styrke, men det er ikke en parameter,
der gør Aabenraa Kommune til noget unikt i Danmark.
Grænselandets historie, der netop er kendetegnende for
Sønderjylland er derimod en mere unik parameter.
Turisten kommer ikke ”kun” for at besøge Aabenraa
Kommune. Det formodes, at hele grænseregionen opleves som ”ét”, hvorfor det fortsatte samarbejde omkring
udvikling af destinationen er vigtigt for hele Sønderjylland og kommunerne omkring Flensborg Fjord.

Der skal udpeges indsatsområder, der kan gøre Aabenraa Kommune til noget særligt og indsatsområder, der
skal være med til at nå de overordnede turistpolitiske
mål som er:
•
•
•
•

Flere turister
Flere døgnturister
Øget omsætning i turisterhvervet
Flere arbejdspladser indenfor turistområdet

Med udgangspunkt i blandt andet førnævnte SWOT
analyse og kommunespecifikke kendetegn udpeges
følgende indsatsområder til at opnå målene med flere
turister og overnatninger.
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Indsatsområde 1
Grøn turisme
Målet med grøn turisme er at få tiltrukket flere
turister og borgere til at benytte de mange unikke
og historiske cykel- og vandreruter, der allerede forefindes i kommunen. Det store naturoplevelsestilbud,
der findes i Aabenraa skal både udvikles og gøres
mere attraktivt.
Tilbuddene skal gøres mere tilgængelige, og markedsføringen skal intensiveres både nationalt, men
også på vore nærmarkeder. Den digitale markedsføring af de grønne oplevelsestilbud skal intensiveres,
herunder udvikling af ”mobile applications” (APP).
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Også den formidlingsmæssige del skal udvikles med
flere naturvejledertilbud og guidekurser. Der udvikles
pakketure og konkrete oplevelsestilbud, der gøres
onlinebookbare. Eksempler på indsatsfelter:
•
•
•
•
•
•

Hærvejen
Gendarmstien
Grænseruten
”Sikre cykelture”
Naturvejlederture
Udvikling af pakkerejsetilbud

Indsatsområde 2
Blå turisme

Indsatsområde 3
Kultur & historisk turisme

Målet med den blå turisme er at få flere maritimt
interesserede turister til at besøge Aabenraa
Kommune. Områdets mange maritime muligheder, gør det oplagt at øge udviklingen inden
for den blå turisme. Det er i den sammenhæng
vigtigt at der søges samarbejde med de øvrige
kommuner nord og syd for grænsen, da der er en
stor sammenfaldende interesse for at udvikle den
maritime turisme.

Målet er at de store kulturtilbud og historiske
tilbud skal øge interessen for at besøge Sønderjylland og Aabenraa. Dette skal ske ved dels at
inddrage og synliggøre den historiske turisme
i markedsføringen, og dels ved at udvikle nye
tilbud af de eksisterende oplevelsesprodukter. En
digitalisering af produkterne således at de kan
anvendes online i en større grad end for nuværende, vil øge tilgængeligheden til vort kulturhistoriske udbud.

Med området gode faciliteter indenfor sejlsport kunne der bl.a. udvikles et ”sejlerakademi
Aabenraa”, hvor der tilbydes sejlerkurser for
begyndere og øvede, sejlerkursus for børn, historiske sejladser, motorbådskørekort, duelighedsbevis, kitesurfing, windsurfing m.m..
Den store interesse for lystfiskeri i Tyskland,
gør det interessant at øge indsatsen overfor
lystfiskerturister. Der skal udvikles yderligere
lystfiskertilbud med overnatning, fiskekutterture,
guidede lystfiskeroplevelser, m.m. Eksempler på
indsatsfelter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sejlerakademi Aabenraa
Lystfiskeri
Havkajak
Maritim historisk sejlads og tursejladser
Kongelig Classic 1855
Blå Flag
”Mobillen”
Udvikling af det maritime Kalvø
Mulighed for kæmpe strand ved Kollund

Kommunens samlede kulturtilbud kan koordineres og udvikles til gavn for kommunens mange
kulturinstitutioner. Eksempler på indsatsfelter:
• Guidekorpsudviklingsaktiviteter og
uddannelser
• Kanonbatteriet ved Søndre Strand
• Digitalisering af historiske rundture
• Fælles kommunal eventstrategi og koordination med øvrige kommuner (Slagmark Sønderjylland, Sikringsstilling Nord, pakketilbud Dybbøl/
Dannevirke/Frøslev)
• Udvikling og synliggørelse af kommunens
kulturinstitutioner og tilbud
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Indsatsområde 4
Destinationsudvikling
Målet er at samle og koordinere udviklingsaktiviteter
i en fælles sønderjysk indsats, der skal øge turismen
i det sønderjyske område. Den sønderjyske turisme
kan med en koordineret, fokuseret og samlet indsats
trække endnu flere turister til området. Ved at samle
og fokusere indsatserne i fælles tiltag kan der skabes kritisk masse i produktudbud og markedsføring.
Det er således sandsynligt, at der kan opnås positive
vækstrater på flere procent om året frem for stagnation. For at nå et sådant mål skal der udarbejdes
en strategiplan for en fælles sønderjysk destination.
Planen er dog ikke et mål i sig selv, derfor skal der
igangsættes konkrete aktiviteter så hurtigt som muligt, som kaster noget af sig.
Under destinationsudvikling ligger også det grænseoverskridende samarbejde med turismepartnerne
syd for grænsen, som kan give yderligere synergier i
forhold til det tyske marked.
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Eksempler på indsatsfelter:
• Tiltag der øger udlejning af de sønderjyske
hoteller/feriecentre og feriehuse
• Udvikling af ferietilbud til handikapinstitutioner
såvel nord som syd for grænsen
• Regionale fødevarer eks. Gourmetruten, hvor der
i samarbejde med nabokommunerne udvikles en
gourmetrute. Målet er en omsætningsstigning i
restauranterhvervet og flere turister., besøg hos
producenter, m.v.
• En fælles indsats for at tiltrække krydstogtskibe i
Østersøområdet. Aabenraa Kommune har en dybvandshavn på 18 m, hvilket er helt unikt og gør det
muligt for selv de største krydstogtskibe at lægge
til. I 2012 har Aabenraa Kommunes erhvervs- og
turismeafdeling afdækket muligheden for en eventuel krydstogtsterminal.
• Sundhedsturisme
– eks. rekreationsophold (Sygehus Sønderjylland)
• Bryllupspakker
– mulighed for pakketilbud for brudepar
• Anvendelse af mere digitale medier, Active Windows, osv.
• Fælles markedsføringsinitiativer, der kan understøtte det sønderjyske produkt.

Målemetodik
De før nævnte indsatsområder vil blive evalueret og målt
senest ved udgangen af 2014. Følgende mål ønskes
nået:
Antallet af overnatninger er i 2014 steget med 5%. De
offentlige tal opgøres på baggrund af Danmarks Statistik
og en forespørgsel på campingpladser og hoteller og
feriehusudlejningsbureauer. Undersøgelsen foretages af
Aabenraa Kommune.
Desuden bruges indikatorer som de bookede overnatningspakker, antallet af hints på de nævnte attraktioner
og udleverede brochurer.
I samarbejde med nabokommunerne udvikles der en
gourmetrute. Måling er en omsætninsstigning i restauranterhvervet.

turisterne, betyder at de nuværende servicekoncepter
måske skal ændres, hvilket også stiller krav til en ny rollefordeling i forhold til forretningsområderne.
Denne indsats koordineres i forhold til de øvrige 3
sønderjyske kommuner bl.a. via et fællesdestinationsudviklingsprojekt, der skal skabe synergier på tværs af
kommunerne, og som kan være med til at opbygge en
bæredygtig strategi for turismevæksten i Sønderjylland.
I første omgang skal den fælles markedsførings og PR
indsats styrkes, således at det sønderjyske turistprodukt
opnår en større synlighed på såvel det danske marked,
men især på de internationale nærmarkeder i Tyskland,
Sverige, Holland og Norge. Et af indsatsfelterne vil
være at ændre den nuværende klassiske offline markedsføring og PR – indsats, til en mere proaktiv online
markedsføringsstrategi, og det gøres bedst i et fælles
samarbejde. Et andet indsatsfelt vil være at gøre tilgængeligheden til de eksisterende turismetilbud bedre,
herunder at samle produkterne på bookingplatforme.

Ultimo 2014 er antallet af arbejdspladser indenfor turisme steget med 10% med år 2007 som indeksår.

Afrunding
Målet med turismepolitikken er bl.a. at skabe en mere
fokuseret turismeindsats i Aabenraa Kommune. Det betyder bl.a. fokus på de hidtidige 3 prioriterede indsatsområder blå turisme, grøn turisme og historisk turisme,
og forretningsområderne, turistservice, markedsføring
og udvikling. De øgede krav til turistorganisationen om
i fremtiden at arbejde mere med online servicering af
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Seværdigheder

Seværdigheder og udflugtsmål
Sommerland Syd
Frøslevlejrens Museum
Gendarmstien
Hærvejen
10 strande med blåt flag
Kalvø Værft
Museum Sønderjylland Kulturhistorie Aabenraa
Løjt Land
Okseøerne
Museum Sønderjylland Kunstmuseet Brundlund Slot
Krusmølle
Hellevad Vandmølle
Banegården Kunst & Kultur
Nexus
Museum Sønderjylland Oldemorstoft
Mekanisk Museum
Afmærkede motionsruter i.f.m. maratonløb
Kløverstier
Knivsbjerg (det tyske mindretals samlested)

Hoteller & feriecentre

Aabenraa Sejlclub
Aabenraa baadclub
Kalvø Havn

Fakkelgården
Sølyst Kro
Hotel Europa
Royal Hotel
Frøslev Kro
Røde Kro
Fjordlyst Ferie- og kursuscenter
Danland Løjt
Hotel Kløver Es
Løjt Kro
Hotel Aabenraa
SI Centret
Bov Kro
Strandhotel Sønderhav
Christies Sønder Hostrup Kro

Campingpladser

Gourmetrestauranter

Sandskær Camping
Skarrev Camping
Kruså Camping
Uge Lystfiskeri & Camping
Loddenhøj Camping
DCU Camping Kollund
Frigård Camping
Kristianshåb Camping
Fjordlyst Camping
Genner Hoel Camping

Restaurant Bind
Fakkelgården
Knapp
A Hereford Beefstouw
Kalvø Badehotel
Christies Sønder Hostrup Kro
Restaurant No. 10

Lystbådehavne
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