Frivillige foreninger som turismeaktører

– Et studie af turismeaktiviteter, der udbydes i gennem tværsektorielle samarbejder
Kyst- og Naturturister vil deltage i aktiviteter under deres ophold. I en række tilfælde er
turistaktiviteterne blevet mulige gennem et samarbejde mellem en række aktører fx
turismevirksomheder, offentlige instanser og frivillige foreninger.
Men hvilke udfordringer og muligheder medfører det, når aktører fra forskellige sektorer arbejder
sammen med turismen som omdrejningspunkt?
For at blive klogere på tværsektorielle samarbejder i turismen kigges der nærmere på tre cases.
River fisher
En række kommuner har iværksat River fisher, der skal
fremme lystfiskerturismen i de midtjyske åer. Ved Skjern
Å, har kommunerne etableret Laksens Hus, der er et
formidlings- og besøgscenter for turisterne. For at
skabe en lystfiskeridestination må der samarbejdes
med lystfiskeriforeningerne, som har plejet
fiskebestanden i mange årtier, som fiskeretten på stort
set hele åen gennem aftaler med lodsejerne og med
private aktører, der udbyder overnatningsmuligheder
og forplejning til turisterne.
Saltum Strand Camping
En familieejet ejet campingplads i Nordjylland har
specialiseret sig i at udbyde idrætsaktiviteter for
pladsens gæster i samarbejde med idrætsforeninger.
MTB-Partnerskab
I relation til en stor vestkystdestination er der indgået et samarbejde mellem turismevirksomheder,
kommunale instanser, Naturstyrelsen og en række cykelklubber om vedligehold og udvikling af MTBspor. Samarbejdet har til formål at sikre, at sporene opretholder sit høje niveau til gavn for både
foreningernes medlemmer og områdets mange turister.
De tre samarbejder indeholder grundet deres forskellige organisering, oprindelse og kompleksitet en
række problemstillinger og muligheder i relation til tværsektorielle samarbejder i turismen.
Projektet løber fra april 2017 til maj 2020 og er et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune
og Varde Kommune. Projektet støttes økonomisk af Landdistriktspuljen.
Projektet gennemføres som en Ph.d., hvilket vil sige, at de analyser, som gennemføres, og de
resultater, som fremkommer som en del af projektet, har videnskabelig karakter. For at sikre det
videnskabelige snit samarbejdes der med Syddansk Universitet, Institut for Sociologi, Miljø- og
Erhvervsøkonomi
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