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Udpegning af byer/områder til Indlandsprojekt 

I spor 1 i projektet ”Indlandsturisme og Fødevarer - Produktudvikling, Gæstespredning og helårsturisme i 

Destination Vesterhavet” skal der arbejdes udvikling af indlandsturisme.  

Fælles forståelse af indlandsturisme: 

Indsatserne i spor 1 skal bidrage til gæstespredning og -deling og til øget forbrug inde i landet, så en større 

del af lokalsamfundene i de to kommuner får glæde af de mange turister og deres forbrug.  

Der arbejdes primært med udpegning af potentialer, med produkt- og oplevelsesudvikling og med 

synliggørelse af oplevelsesmuligheder, der kan tiltrække dagsbesøgende fra kysten. Projektet skal styrke 

kvalitet, tilgængelighed og formidling af de oplevelsesmuligheder, der er i udvalgte indlandsbyer/-områder i 

Destination Vesterhavet.  

Hensigten med potentialeplanerne er derfor ikke udvikling af nicher, kortferie og overnatningsudbud, da 

indsatser på disse områder løftes bedre i andre projekter. 

Projektet har fast og begrænset økonomi og hvis indsatsen spredes over for mange byer/områder, opnår 

man ikke den ønskede effekt. Derfor udpeges maksimalt 6 byer/områder som udgangspunkt for 

indsatserne i spor 1. De 6 områder fordeler sig med 3 i hver kommune og vælges med afsæt i følgende 

kriterier.  

Kriterier der ligger til grund for valg af byer/områder: 

1) I udpegningen lægges der vægt på, at lokale interessenter tilkendegiver, at de har viljen og 

kræfterne til at bidrage til arbejdet med kortlægning, potentialeudpegning og udvikling af 

oplevelser og produkter, også efter projektperiodens udløb.  

 

2) Der peges på byer/områder, som via projektets indsatser (potentialeudpegning, hjælp til 

oplevelsesudvikling og synliggøre) har potentiale som besøgsmål og oplevelsesopland for de mange 

turister, som hvert år holder ferie ved kysten i Destination Vesterhavet.  

Uddybninger vedr. punkt 2:  

a) I udpegningen er der fokus på byer/området, der er skrevet ind i den fælles 

handlingsplan for Destination Vesterhavet og/eller er udpeget, som en by/et område 

med turismepotentiale fx i turismestrategi, kommuneplan mv. 

b) I udpegningen er der fokus på byer/områder inde i landet, hvor der er investeret i 

byrum, opholdskvaliteter eller rekreativ infrastruktur. Det vurderes, at arbejdet med 

synliggørelse og hjælp til oplevelsesudvikling er central, hvis man skal høste udbyttet af 

den offentlige investering i form af kommercielle oplevelsestilbud, besøgende og øget 

forbrug.  

Byer/områder i Varde Kommune  

1. Varde by (og opland) 

2. Holme Å og opland 

3. Udvælges af område/indsatser i dialog med indlandsturismegruppe etableret af de 5 Udviklingsråd 

(Ølgod, Skovlund-Ansager, HHST, Helle Øst og Helle Vest).  

Byer/områder i Ringkøbing-Skjern Kommune 
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1. Ringkøbing by og opland 

2. Skjern Enge området i form af Skjern og Tarm 

3. Borris-Hoven eller Inderfjorden (området fra Bork Havn til Stauning) – udvælgelse af området pågår 

Kunst og kultur er et spor i projektet Vækst og Værdiskabelse det går på tværs af de tre 

vestkystdestinationer. Det forventes, at kunst og kulturtilbud i byerne Nymindegab, Tistrup, Ølgod, Varde, 

Videbæk, Tarm og Ringkøbing indgår i det projekt. 


