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Fremtidens understøttelse af turismen i Hedensted Kommune
Med etableringen af samarbejde med Kystlandet omkring turismen i Hedensted Kommu-
ne, har Hedensted Kommune taget skridt til at styrke indsatsen omkring turisme, samt 
sikre en øget professionalisme i markedsføring, understøttelse af de lokale aktører og en 
bedre og mere sammenhængende oplevelse for turisterne. 

En del af indsatsen omkring turisme er i dag også et fysisk turistbureau i Juelsminde, 
hvor der er lejet lokale hos campingpladsen i Juelsminde. Turisternes behov er løbende 
under udvikling – herunder også deres behov for et turistbureau, som vi kender det i 
dag. 

Der er således i forlængelse af forandringerne omkring den generelle turist-indsats med 
samarbejdet med Kystlandet behov for at vurdere det fremtidige behov og eventuel form 
på turistbureauet i Juelsminde. 

I det følgende præsenteres en række data omkring udviklingen i ekspeditioner på turist-
bureauet i Juelsminde, samt indholdet af disse ekspeditioner. Efterfølgende opstilles en 
række muligheder for fremtiden. 

Status på omfang og indhold af henvendelser
Figur 1 herunder viser omfanget af ekspeditioner på turistbureauet fra 2016 til 2018 pr. 
uge. Der ses på uge 22-42 for alle tre år, da turistbureauet har haft åbent i disse uger al-
le tre år, ligesom åbningstiden har været nogenlunde ens, da der for det meste af perio-
den er tale om højsæson og den mest benyttede skuldersæson. 

Figur 1. Antal ekspeditioner pr. uge (uge 22-42) for 2016-2018.
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Figur 1 viser, at der ret systematisk for hvert år er et faldende ekspeditioner. Alle tre år 
følger en nogenlunde ens kurve, men med et lavere niveau for hvert år. Denne tendens 
ses ligeledes, når man ser på det samlede ekspeditioner for de respektive uger i de tre år 
(se figur 2).

Figur 2. Samlet antal ekspeditioner (uge 22-42), 2016-2018.
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Antallet af ekspeditioner er på de tre år faldet med ca. 1.000, svarende til et fald på ca. 
60%. Tabel 1 herunder angiver de konkrete tal for hver uge og hvert år.
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Tabel 1. Antal ekspeditioner pr. uge (22-42), 2016-2018.
Uge 2016 2017 2018
22 49 69 49
23 68 50 44
24 63 59 75
25 83 65 66
26 154 72 122
27 208 94 141
28 221 107 129
29 256 234 181
30 391 278 218
31 233 188 133
32 165 87 110
33 178 116 96
34 141 153 53
35 76 123 28
36 58 39 30
37 45 40 24
38 27 23 18
39 9 33 13
40 21 32 27
41 29 19 20
42 22 25 21

I alt     2.497 1.906          1.598 
Kr. pr. ekspedition v. udgift på 250.000 100        131            156 
Gns. henvendelse pr. uge 119 91 76
Gns. henvendelse pr. dag (gns. 4 dage 
åben) 30 23 19

Udgift pr. ekspedition er således steget med 50% fra 2016 til 2018. 

Mens antallet af ekspeditioner er faldende, så er det naturligvis også relevant at vide, 
hvad indholdet er af de ekspeditioner, der er på turistbureauet. Hvad bruger turisterne 
med andre ord bureauet til?

Tabel 2 herunder, viser indholdet af de henvendelser der er behandlet på turistbureauet 
fra uge 24 til 38 i 2019 (opgørelse er kun lavet i 2019). 



4

Tabel 2. Henvendelser på turistbureauet pr. emne, uge 24-38, 2019.
Emne Antal henvendelser
Busplan/kørsel/transport (primært lokale henvendelser) 33
Agere vejviser 33
Hvor er der toiletter? 30
Indkøbsmuligheder i Juelsminde 29
Post/køb af frimærker 28
Cykelruter 28
Veksle penge 21
Glemte sager 20
Muligheder for cykelleje 19
Muligheder for souvenirs/postkort 13
Muligheder for camping i Danmark 10
Bestilling af lokal avis 9
Sejltider for færger på vej videre/hjem - eks. til Sverige/Norge 7
Parkeringsfri/betaling af bøder 7
Køb af sandorm 7
Overnatningsmuligheder 7
Muligheder for put and take/fiskeri 6
Nationalliste over markeder 5
Lokalarkivagtig forespørgsler - hvor ligger gamle bygninger m.m. 5
Forespørgsel på rav/lys 5
Lægehjælp 3
Muligheder for golf 3
Vejrudsigt 3
Ferie i udlandet 2
Spørgsmål til affaldssortering 2
Hundepension 1
Skiltning stier - fejl og mangler 1
Print 1

Der er i tabel 2 ca. 350 henvendelser. Antallet af henvendelser er lavere end i tabel 1, da 
perioden dækker seks færre uger og fordi turistbureauet ligeledes varetager salg af bil-
letter til Palsgaard Sommerspil og Juelsminde Havnefest, billeje, salg af fisketegn, ø-pas 
og affaldsbeviser. Salg af billetter til Palsgaard sommerspil og Juelsminde Havnefest er i 
sagens natur primært til lokale beboere. Juelsminde Havn har tilbudt at stå for praktik 
omkring biludlejning fremover, ligesom både Brugsen i Juelsminde og Østjysk våbenhan-
del i Hedensted i dag sælger fisketegn.

Ser man i tabel 2 bort fra information omkring cykelruter, så indeholder de første syv ty-
per henvendelser information om køreplaner (mest benyttet af lokale), vejvisning, anvis-
ning af toiletter, indkøbsmuligheder, veksling af penge og efterlysning af glemte sager. 

Tilsammen står disse henvendelser for knap 200 af de 350 henvendelser i de pågælden-
de uger. Ser man på disse henvendelser, så vil man umiddelbart for de fleste af dem 
kunne forvente, at man kan finde informationen på internettet eller ved forespørgsel hos 
lokale, butikker, naboer på havnen eller lignende. 
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Udover at antallet af henvendelser er faldende, og man kan diskutere om indholdet af 
disse henvendelser har tilpas relevans for et turistbureau, så viser figur 3 herunder ud-
viklingen i aktiviteten på visitjuelsminde.dk fa 2014 til oktober 2019.

Figur 3. Aktivitet på visitjuelsminde.dk, 2014-okt.2019.
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I løbet af perioden er aktiviteten på hjemmesiden næste fordoblet, hvilket understreger 
en generel tendens til, at turisterne i stigende grad betjener sig selv via nettet eller på de 
destinationer hvor de er. De opsøger i stadig mindre grad turistbureauer for information.

Muligheder for understøttelse af turisterne i Hedensted Kommune
På baggrund af ovenstående er der baggrund for, at drøfte investeringen og afkastet af 
den nuværende indsats på 250.000 kr. til et fysisk turistbureau i Hedensted Kommune. 

Der er nedenfor opstillet fire muligheder for en fremtidig indsats og prioritering af midler-
ne til turistinformation.

1.Bemandet bureau, som vi kender det. Stadig placeret i Juelsminde og åbent fra ca. 
Påske til uge 42 (heldagsåbent i højsæsonen). Udgiften er forventet ca. 250.000 kr. år-
ligt.
 
2.Turist-informationsfilialer. Her er det nogle af turistaktørerne, der bliver ”Turistin-
formation” (efter eget valg). Modellen er kendt fra Horsens, hvor et klistermærke i vindu-
et samt information på VisitJuelsminde.dk fortæller, at her kan turisterne få hjælp. Filia-
lerne vil have en touchskærm samt brochurereol – ligesom personalet vil blive kaldt ind 
til infomøder, så de er godt klædt på, når turisten henvender sig. Fordelen er, at filialen 
er dér, hvor turisten i forvejen befinder sig. En Turistinformationsfilial har: En skærm, en 
brochurereol, et klistermærke i ruden, der signalerer, at turisten her kan få information, 
én gang årligt afholdes kendskabstur/informationsdag, så alle medarbejdere kan holde 
sig opdaterede på kommunens muligheder. Udgiften er forventet ca. 100.000 årligt.
 
3.Turistambassadører (evt. frivillige) / mobilt turistbureau. Modellen med turi-
stambassadører er kendt fra Horsens. Turistambassadørerne står ved knudepunkter i for-
bindelse med events eller skolernes ferie. Disse turistambassadører bliver klædt på til at 
guide turisterne, dér hvor de er. Løsningen kan kombineres med et form for mobilt turist-
bureau, som nogle kommuner benytter (eks. en Christianiacykel, campingvogn eller lig-
nende). Udgiften vil være marginal i forhold til turistambassadører (frivillige), men 
ukendt og afhængig af løsning, hvis der også skal laves en form for mobilt turistkontor. 
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4.Ingen af ovenstående. Pengene bruges på noget helt fjerde.

For at få en indikation af aktørernes holdning til de fire muligheder, så blev de 153 aktø-
rer på VisitJuelsmindes mailliste kontaktet med opfordring til at svare på et elektronisk 
spørgeskema, hvor man kunne forholde sig til ovenstående fire muligheder. Der blev 
sendt mails ud til 153 adresser, og der blev modtaget svar fra 36 adresser svarende til 
23,5%. Der er således tale om en meget begrænset population, og dermed skal svarfor-
delingerne tages med det forbehold.

14 ud af de 36 besvarelser ønsker et bemandet turistbureau som det kendes i dag, mens 
17 af besvarelserne ønsker noget andet – 14 ønsker turistinformationsfilialer, mens 3 øn-
sker pengene allokeres til andre ting. 

Når man ser på svarene, så er det overvejende aktører fra Juelsminde-området der øn-
sker en fortsættelse af turistbureauet, mens det både er aktører fra Juelsminde og resten 
af kommunen, der ønsker turistinformationsfilialerne. 

Turistinformationsfilialerne følges af flere respondenter med argumenter om, at man der-
ved kan brede turistinformationen mere ud til fordel for både aktører og turister i hele 
kommunen. 

Et oplæg til en fremtidig turistinformation
Opsummerende kan der på baggrund af ovenstående konstateres:

 Antallet af besøg på turistbureauet har været stadig faldende over de seneste år, 
hvilket også betyder en stigende udgift pr. besøgende på 50%.

 Aktiviteten på hjemmesiden visitJuelsminde.dk har tilsvarende været stigende 
over de seneste år. Turisterne finder således i stigende grad deres informationer 
på nettet.

 De besøgende på turistbureauet efterspørger hovedsageligt information, som man 
kan finde på internettet eller ved forespørgsel hos lokale, butikker, naboer på 
havnen eller lignende.

 Selvom der blandt de adspurgte i den gennemførte undersøgelse er en del, der 
gerne ser det traditionelle turistbureau fortsætte, så er der en lige så stor del, der 
ønsker, at prøve noget nyt med turistinformationsfilialerne.

 Turistinformationsfilial-løsningen vil være markant billigere og samtidig ”ramme” 
flere turister.

 Turistinformationsfilial-løsningen vil frigive flere midler til turistindsatser og fysi-
ske turistforbedringer. 

På den baggrund anbefales det, at man arbejder frem mod en implementering af turistin-
formationsfilialer og -ambassadører. For at sikre en god overgang til den nye løsning, 
kan det overvejes at man ser 2020 som et overgangsår og sætter gang i opstart med 
turistinformationsfilialerne, samtidig med man fastholder et turistkontor med tilpasset 
åbningstid i 2020. 


