
Aktiv kystturisme i Varde Kommune

Varde Kommune råder over en særlig natur, der gør Varde Kommune til et yndet turistmål.
Varde er derfor målt på overnatninger også Danmarks største kystturismekommune og bliver 
på landsplan kun overgået af København som turistmål. Tursimen er også et vigtigt aktiv i 
Varde Kommunes samlede økonomi, da 9,1 procent af de jobaktive borgere arbejder med 
tursime og turistindtægterne tegner sig for 12,1 procent af skatteprovenuet (2013 – 
Turismestrategien). 
Varde Kommunes samlede økonomi er af den grund i et omfang også afhængig af, at de 
erhvervsdrivende formår at følge udviklingen eller trends inden for dansk kystturisme for at 
fastholde denne position. Varde Kommune bør derfor holde sig ajour med kommende 
tendenser og facilitere en løbende udvikling i området. 

Udviklingen i kyst- og naturturisme i Danmark
Kyst- og naturturismen har gennem flere år oplevet et fald i udenlandske overnatninger. 2014 
blev endelig et vendeår med flot vækst for kyst- og naturturismen 
(http://www.visitdenmark.dk/da/analyse/kyst-og-naturturismen-i-danmark).
Og VisitDenmarks aktuelle prognose for dansk turisme forventer vækst i de udenlandske 
overnatninger på mellem 1,5 og 4 pct. frem til 2020. Dermed ligger Danmark på linje med de 
vækstrater, som man forudser i det øvrige Europa. Det betyder, at Danmark vil have 27,7 mio. 
udenlandske turistovernatninger i 2019. Det er 2,9 mio. flere end i 2015, og det højeste antal 
udenlandske overnatninger nogensinde. 
(http://www.visitdenmark.dk/da/analyse/prognose-turismen-i-danmark)
Der ligger derfor et stort potentiale, såfremt Varde Kommune formår at få en andel af den 
forventede stigning i udenlandsk turisme. 

Dansk kystliv og natur er det overordnede trækplaster for kyst- og naturturisterne, men 
oplevelser og deltagelse i aktiviteter fylder også ganske meget som. 
Så kyst- og naturturisterne, der gerne vil slappe af og nyde natur og strand, foretager 
gennemsnitligt 10 forskellige aktiviteter/oplevelser på deres ferie. 
(http://www.visitdenmark.dk/da/analyse/kyst-og-naturturismen-i-danmark)

Kyst- og naturturisterne bliver alt mere digitale i deres rejseadfærd, og mange 
rejsebeslutninger præges af påvirkninger på internettet, herunder personlige anbefalinger. 
Samtidig bruges internettet flittigt til informationssøgning både før og under opholdet. Mange 
bruger deres mobil , computer eller tablet til at søge information mens de er på ferien. 
(http://www.visitdenmark.dk/da/analyse/kyst-og-naturturismen-i-danmark). Der kan 
derfor ligge et potentiale i synliggørelse af de aktivitetstilbud, der er i Varde Kommune, 
foruden naturen. 

Megatrend i international turisme

Internationalt tegner der sig et billede af et rejseforbrug i forandring. Turister ønsker i højere 
grad at deltage i oplevelsen. Man er gået fra at være iagttagende objekt til nu at være et 
deltagende subjekt.
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Forbrugerne er i stigende grad bevidste og selektive om, hvilke behov de ønsker dækket og 
søger oplevelser i forskellige sociale konstellationer, som dækker disse forskelligartede 
behov. 

Det medfører, at rejser er gået fra at være ferie, som i stort omfang kunne sidestilles 
afslapning, til nu at være oplevelser, der defineres ud fra specifikke behov. 

Fokus ændrer sig derfor også fra at være destinationen til at være opfyldelse af et 
oplevelsesmæssigt behov, der bliver reason-to-go. 
(http://www.visitdenmark.dk/sites/default/files/vdk_images/PDF-and-other-
files/Analyser/2011/fremtidens-rejsebehov-2011.pdf)

Dette kan udfordre Varde Kommunes position, såfremt man ikke fremover kan tilbyde 
opfyldelse af turisternes oplevelsesbehov. Varde Kommune bør derfor overveje, hvilke 
muligheder der er for at udnytte eksisterende forhold, der potentielt kan fastholde eller 
styrke tursimen i Varde Kommune.

Aktiv kystturisme som potentiale for Varde Kommune
Varde Kommune har foruden den storslåede natur også et rigt og velfungerende idrætsliv. 
Kombinationen af natur og idræt kunne potentielt være et turismesats. Det vil angiveligt 
kræve, at der udvikledes tilbud, der i høj grad er rettet mod turister og som har den kvalitet, 
der efterspørges af turisterne.
Kombinationen af turisme og idræt vil foruden at understøtte Varde Kommunes vision, VI I 
NATUREN, også kunne kombinere flere oplevelsesmæssige behov. Det meditative ved ophold 
i naturen og udfordringen ved træning af af kroppen. Med andre ord kan et ophold i Varde 
Kommune pleje både sjæl og legeme.

Varde Kommune har et par oplagte resurser, hvis potentiale kunne udforskes eller indtænkes 
i aktiv kysturisme:
Vardenserne er meget idrætsaktive (jf. Facilitetsanalysen, 2015)og lever allerede nu op til 
DIF/DGIs vision (25-50-75) om at 75% af befolkningen skal være idrætsaktive i 2025, heraf 
50% i foreningerne. Denne vision er også Kulturministeriets erklærede mål.

Varde Kommune har mange idrætsfaciliteter. Faktisk er Varde Kommune den kommune i 
Danmark, der har flest faciliteter per indbygger. (LOA-fondens undersøgelse fra 2014  -tror 
jeg).
Foruden de traditionelle faciliteter, som svømme- og tørhal, så råder Varde Kommune også 
over en række faciliteter, der i høj grad knytter naturoplevelser og fysisk aktivitet. Varde 
Kommune har nogle af de bedste mountainbikebaner i Danmark og har mange af dem.
Varde Kommune er en geografisk stor kommune og en kommune, der har investeret i gode 
forhold for cyklende borgere. De mange kilometer cykelsti er et aktiv der kunne benyttes i 
idrætsregi. Dette gøres allerede omkring Oksbøl, der er blevet kraftcenter for dansk 
rulleskiforbund.

Nærhed og genkendelighed. Det er let at komme til Varde for danskerne og de 
omkringliggende lande. Det er derfor muligt at tage flere korte ferier, da rejseomkostningerne 
kan minimeres, så focus kan ligge på opholdet.
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Men hvordan kan disse resurser konkretiseres og samarbejder initieres, så der opstår nye 
oplevelsespakker, der kan tiltrække fremtidens kyst- og naturturister? 
Hvilke overvejelser bør man gøre sig for at lave smartere samarbejder, der henvender sig til 
relevante befolkningsgrupper?
Hvad skal der til for at en aktiv ferie pakke udmærker sig positivt og skille sig ud fra 
konkurerende tilbud? 
Og hvilken rolle kan Varde Kommune påtage sig, for at fremme denne udvikling?

Offentlig erhvervs Ph.D. som en mulig vej
Ved gennemførsel af en offentlig erhvervs Ph.D. vil der blive arbejdet fokuseret på skabelse af 
viden om, hvordan den aktive kystturisme kan styrkes i Varde Kommune. Varde Kommune vil 
derfor besidde aktuel og konkret viden, der kan være en trumf i udviklingen af 
turismeområdet.
Foruden den nedskrevne viden i afhandlingen vil Varde Kommune have en medarbejder, der 
har et helt særligt indblik i vidensfeltet kombineret med kendskab til Varde Kommune. Det 
giver Varde Kommune et stærkt kort på hånden i forhold til facilitering af partnerskabsaftaler, 
der kan gøre aktive turisttiltag til en realitet. Med de ovennævnte tendenser ligger der 
angiveligt et potentiale for at gøre Varde Kommune til nordens LaSanta Sport – et sted, hvor 
familier, venner, virksomheder mv. rejser hen for aktivt at nyde naturen og de idrætslige 
udfoldelsesmuligheder.

Ved aktivt at søge om gennemførsel af en offentlig erhvervs Ph.D. vil Varde Kommune kunne 
påvirke den ramme og det felt, der forskes i. Varde kommune vil derfor i samarbejde med et 
Universitet kunne skabe viden, der med Varde kommune som case, kan gøre Varde kommune 
til en stærk samarbejdspartner i større nationale turistsatsninger, som fx partnerskab for 
vestkystturisme. 



Mulige aktiv kystturismepakker
Vestkyst-TRI
At gennemføre en Ironman er blevet et næsten almindeligt foretagende. De mange kilometer 
cykelsti i naturskønne områder går det oplagt at tænke triathlon som et muligt turistfelt. 
Idrætshallerne har svømmebaner og omklædningsfaciliteter og gør dem oplagte som 
skiftezoner og træningsfaciliteter. Flere haller råder også over spinningfaciliteter, der kunne 
være et alternative i dårligt vejr.
Vestenvinden bliver en ubekendt faktor i træningen. 

Familiepakker
Der kan tænkes i familiepakker. Pakker der tilbyder aktiviteter til familiens medlemmer 
individuelt eller samlet. Naturen er som udgangspunkt et godt omdrejningspunkt til de mere 
rekreative aktiviteter, som fx fælles gåture, mens idrætsudbydere kunne lave aktiviteter, som 
de enkelte medlemmer deltager i individuelt.
Der kunne også tænkes i temaferie i retningen med Westcoast survivor, hvor hele eller dele af 
familien træner deres vandfærdigheder (dykning og svømning) i bade svømmehal og 
vesterhav. 

Skateboard. 
Varde fik i 2015 en god skateboardbowl på KulturSpinderiet. Den er unik i den forstand, at 
der ikke findes en magen til. Det er i sig selv ikke noget særligt, da bowls altid laves forskelligt. 
Men netop derfor rejser bowlskatere rundt for at prøve de forskellige bowls. Som tiden går er 
der efterhånden en del middelaldrende skatere, som nu har tid til at rejse rundt enten med 
ligestillede eller med de halvstore børn.

Mountainbike
På lige fod med skateboarding er hvert mountainbiketrial unik. Derfor rejser udøvere rundt 
for at prøve forskellige ruter. Da Varde Kommune råder over en række rigtig gode ruter, ligger 
der et potentiale i entusiaster med friværdi omsat til carbonstel.
Modsat skateboarding har Varde Kommune en stærk foreningskultur omkring 
mountainbiking, som muligvis kunne være en stærk medspiller.



Praktisk info:

Potentielle universitetssamarbejdspartnere:
Valget af universitet som samarbejdspartner må afhænge af det fokus, som Varde Kommune 
ønsker for forskningen. 

Aalborg Universitet
Det Humanistiske Fakultet
Institut for Kultur og Globale Studier
TRU - Tourism Research Unit
Henrik Halkier (Professor, Dr. Phil, Dekan)
halkier@cgs.aau.dk/ 9940 9138/2076 2004

Syddansk Universitet 

Institut for miljø og erhvervsøkonomi
Niels Vestergaard (Professor, institut- og campusleder)
nv@sam.sdu.dk/65504181/60114181

Market orginasations and behaviour – 

Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi
Center for Turisme, Innovation og Kultur
Arne Feddersen (Professor mso, Lektor, Dr. rer. pol.) af@sam.sdu.dk/65501597 

Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi
Oliver Schnittka (Lektor) oliver@sam.sdu.dk/65504230

Tilskud fra Innovationsfonden:
Tilskud til kandidatens rejser ifm. Ph.d.: 100.000 kr.

Løntilskud fra Innovationsfonden: 17.000 kr./mdr. (Kan ikke overstige 50% af lønnen) 
(http://innovationsfonden.dk/sites/default/files/retningslinjer_for_erhvervsphd_09.02.2016.
docx.pdf)
Kommunens lønandel efter nuværende lønforhold: 20.422 kr./mdr. (ex. Feriepenge og 
pension)

Tidsforløb: 3 år fuld tid.

Ansøgningsfrist: 
19. september 2016 kl.12:00 - godkendte projekter kan starte op ultimo november

Formål:
Formålet med ErhvervsPhD i den offentlige sektor er: 
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 at understøtte innovation og udvikling i den offentlige sektor gennem målrettede og 
anvendelsesorienterede forskningsprojekter 

 at uddanne forskere med indsigt i forskning og udvikling inden for den offentlige 
sektor 

 at opbygge netværk og understøtte videnudveksling mellem offentlige organisationer 
og forskningsinstitutioner 

Bedømmelseskriterier for ErhvervsPhD i den offentlige sektor 
Der kræves ikke et kommercielt potentiale i et offentligt ErhvervsPhD-projekt. I stedet 
bedømmes projektet på den nyheds- og nytteværdi, det har for organisationen, samt på 
hvordan nytteværdien realiseres, og forventede resultater implementeres. 
Nytteværdi kan eksempelvis bestå i: 

 effektivisering 
 videnopbygning, der direkte øger organisationens kompetencer 
 systematisk videnspredning 
 en styrkelse af kvaliteten af organisationens arbejde eller ydelser 

Udover nytteværdien for organisationen skal et offentligt ErhvervsPhD-projekt være til nytte 
for samfundet. Projektet bliver derfor også bedømt på dets bredere samfundsnytte, som 
eksempelvis kan være, at den nytteværdi, projektet har for institutionen: 

 udbredes til andre lignende organisationer 
 fører til forbedrede livsvilkår for borgere i samfundet 
 eller forbedrer vilkår for erhvervslivet 

(http://innovationsfonden.dk/sites/default/files/retningslinjer_offentlig_erhvervsphd_feb20
16.pdf)
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