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Proces for inddragelse – Ny strategi for bæredygtig turismeudvikling

Opstartsworkshop for interessenter tirsdag d. 7. april 2021

Blev afholdt som virtuel workshop grundet Corona-restriktioner. Formålet var få input til strategiens 
indsatser og retning fra centrale interessenter samt at informere om og rammesætte arbejdet.  

Program: 

- Fælles intro til arbejdet
- 2 x workshop med afsæt i 6 forskellige temaer og med fokus på deltagernes input
- Fælles opsamling og det videre arbejde 

Deltagerkreds: 

- I alt 65 deltagere med repræsentanter fra bl.a. Sommerhusgrundejerforeninger, Udviklingsråd, 
Grønt Råd, turismeerhverv, handelsstandsforeninger, Destination Vesterhavet og Nationalpark 
Vadehavet.

Interessentmøder med turismevirksomheder i april og maj 2021

- Formået var at få turismeerhvervet bud på indhold og retning i Varde Kommunes 
turismefremmeindsats.

- Møderne tog afsæt i en interviewguide fremsendt til deltagerne forud for mødet. Der var fokus på 
aktørernes udviklingsplaner samt deres behov og forventninger til hhv. Varde Kommune og 
Destination Vesterhavet.

- Der blev gennemført i alt 7 møder med repræsentanter for turismeerhvervet i Varde Kommune 
bl.a. sommerhusudlejer, campingplads, detailhandel og attraktion.

Intern workshop med ledere og medarbejdere i Varde Kommune 12. maj 2021

- Formået var at kvalificerer strategiudkast og indsatser samt skabe forankring og ejerskab 
- Deltagerne gennemgik og behandlede indledende strategiudkast og kvalificerede indholdet. 

Deltagerkreds: 

- Ledere og medarbejdere fra Kultur og Fritid, Vej og Park, Naturcentret, Erhvervscentret og Plan og 
Vækst med arbejdsfelt, der har relation til turismen i Varde Kommune.

 Interessentmøder med centrale aktører i maj og juni 2021

- Der var fokus på kvalificering af strategiindholdet og på at favne de turismeinteresser og -tiltag, der 
har fælles interesse. 

- Der er holdt møder med Vardemuseerne, Naturstyrelsen Blåvandshuk, Nationalpark Vadehavet, 
ProVarde og Destination Vesterhavet. 
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Interessentmøde i Oksbøl d. 23. august 2021

- Formålet med mødet var at kvalificere strategiens indhold samt give deltagerne et indblik i arbejdet 
og det aktuelle bud på rammen og retningen for Varde Kommunes fremtidige 
turismefremmeindsats.

- Deltagerne kunne til mødet give input i form af fx forslag til justeringer af eller kommentarer til 
enkelte tiltag   

- Tilmeldte deltagere modtog udkast til strategikort forud for mødet. Deltagerne fik også mulighed 
for at fremsende skriftlige input til strategikort og indhold efter mødet. 

Program: 

- Velkomst v. Borgmester Erik Buhl
- Turismetrends og efterspørgsel v. Peer Kristensen, Destination Vesterhavet
- Præsentation af strategiudkast
- To runder med kvalificering af indsatser ved bemandende borde
- Rundvisning ved FLUGT, Danmarks Flygtningemuseum v. Vardemuseerne

Deltagerkreds: 

- I alt knap 100 deltagere, som bestod af repræsentanter fra turismeerhverv, 
sommerhusgrundejerforeninger, Udviklingsråd, Grønt Råd, handelsstandsforeninger, 
Vardemuseerne, Naturstyrelsen Blåvandshuk, ProVarde, Destination Vesterhavet og Nationalpark 
Vadehavet.


