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Fremtidens turismeindsats i Hedensted Kommune 

 

Med den nye erhvervsfremmelovgivning er der en række elementer omkring turismeind-

satsen nationalt, regionalt og kommunalt der er ændret. Nedenfor er oplistet de væsent-

ligste ændringer for Hedensted Kommune: 

 

 Den kommunale turismefremmeindsats søges konsolideret i 15-25 destinationssel-

skaber, der skal varetage den lokale indsats. 

 Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal der øremærkes midler til lokale og 

tværgående turismeprojekter. Hovedparten af midlerne afsættes til en destinations-

udviklingspulje, der kun kan søges af destinationsselskaber. 

 Turismemidlerne udmøntes i 2019 i to særskilte puljer: 

o Puljen for lokal og tværgående turismeudvikling, hvor der er allokeret 10 

mio. kr. Disse midler kan søges af alle aktører og er tiltænkt projekter in-

den for lokal og tværgående turismeudvikling, herunder bl.a. destinations-

udvikling i ø-kommuner. 

o Destinationsudviklingspuljen, hvor der er øremærket 40 mio. kr., der kun 

kan søges af destinationsselskaber. 

 I forlængelse heraf skal der ses nærmere på mulighederne for en mere sammen-

hængende organisering på tværs af de største offentlige turismefremmeorganisatio-

ner, VisitDenmark, Wonderful Copenhagen og Dansk Kyst- og Naturturisme. 

 Der igangsættes et arbejde om, hvordan koordinationen af den internationale mar-

kedsføring af Danmark som turistmål mellem VisitDenmark og destinationsselska-

berne kan styrkes, så der opnås størst mulig effekt af de offentlige midler. 

 

Den nuværende organisering og indhold i turismeindsatsen i Hedensted Kom-

mune 

Hedensted Kommune har siden januar 2016 haft driftsansvaret for turistindsatsen i hele 

kommunen. Til at varetage denne opgave er der ansat en turistchef og en turistvært 

i HR, Politik & Udvikling (stillingen som turistchef er pt. ubesat). 

 

De to personer samarbejder om den samlede turistindsats i samarbejde med en række 

personer, turistaktører og områder internt i organisationen, gennem markedsføringsakti-

viteter, drift af turistbureau i Juelsminde, understøttelse af de fire oplevelsesrum og i 

samarbejde med de forskellige kommunale turismeindsatser der findes omkring Heden-

sted Kommune og af interesse for aktørerne i kommunen (Kystlandet, Vejle Kommune, 

Gudenå-samarbejdet m.m.). 

 

Økonomisk bruges der i dag, inklusiv lønninger, ca. 1,5 mio. kroner på turisme i Heden-

sted Kommune. 

 

Med den nye lovgivning og nationale initiativer, så vil den kommunale indsats på turis-

meområdet forandres i mange kommuner. Der er en række kommuner, som har indgået 

aftaler om tættere samarbejde eller endog etableret konkrete destinationsselskaber. Det 

betyder, at de kommunale aktører, som vi både samarbejder med for at trække turister 

til Danmark, men også er i konkurrence med om valg af destination, overnatninger og 

aktiviteter for turisterne vil blive større og få andre muligheder for specialisering omkring 
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markedsføring, understøttelse af aktørerne og samspil med hinanden og de nationale tu-

ristindsatser. 

 

Helt konkret efterlader det Hedensted Kommune med et behov for afklaring af den frem-

tidige turismeindsats i forhold til organisering, fokus og økonomi. Med andre ord; hvad er 

vores reaktion på ovenstående udvikling? 

 

Mulige veje for den fremtidige turismeindsats 

I løbet af foråret har der på tre temamøder i Byrådet været forskellige inputs til den 

fremtidige turismeindsats.  

 

I februar fortalte professor Peter Kvistgaard om hans perspektiver på de kommende æn-

dringer, og pointerede blandt andet vigtigheden af, at man som kommune starter med at 

se på ”sig selv” og dermed hvilke type turismeindsats man har behov for, hvilke typer af 

aktører der er i kommunen, og dermed hvad det så kalder på af handling. Samtidig un-

derstregede han også, at ændringerne i systemet betyder større enheder der kan ser-

vicere turismeerhvervet mere specialiseret og fokuseret. 

 

I marts fortalte direktør for Kystlandet Helle Rosenberg om samarbejdet mellem Horsens 

og Odder i regi af Kystlandet, mens Erhvervs- og turismechef Morten Damgaard i april 

fortalte om Vejle Kommunes arbejde omkring turisme og deres nuværende position i for-

hold til den fremtidige indsats. 

 

Den store forskel er, at Kystlandet er et samarbejde, hvori alle eller dele af Hedensted 

Kommunes aktiviteter kan integreres, mens Vejle Kommune vil have fokus på sit eget 

brand (VisitVejle), og der her kun i et vist omfang kan etableres samarbejde omkring 

indsatser og lignende. I forhold til samarbejdet Kystlandet er der en ledelsesforbindelse 

til samarbejdet fra de deltagende kommuner. I forhold til VisitVejle er det for nuværende 

kommunens Økonomiudvalg, der er ledelsesforbindelsen. 

 

Med afsæt heri kan der skitseres tre overordnede retninger for turismeindsatsen i Heden-

sted Kommune: 

 En fortsættelse af det nuværende set-up uden ændringer. 

 Et tættere samarbejde med Vejle Kommune (som samtidig også vil betyde en 

fortsættelse af det nuværende set-up i en eller anden form). 

 Et tæt samarbejde med Kystlandet – eventuelt med Kystlandet som udfører på 

hele indsatsen. 

 

På temamødet i februar fremkom Byrådet med en række fokuspunkter for turistindsatsen 

i Hedensted Kommune, og ud fra disse parametre er de tre veje vurderet i nedenstående 

skema.  

 

  



 

Fokuspunkt Uændret praksis og organi-

sering 

Samarbejde med Kystlandet (Mere) samarbejde med 

Vejle Kommune 

En indsats der understøtter det 

lokalt forankrede arbejde hos 

de mindre aktører og deres hi-

storiefortælling. 

Fortsætte understøttelse via de 

fire oplevelsesrum med inddra-

gelse og dialog med de lokale 

aktører. 

Har også praksis for understøt-

telse af de lokale aktører og hi-

storier. Facilitering af de fire 

oplevelsesrum kan evt. indgå i 

en samarbejdsaftale.  

Vil kræve lokale ressourcer til 

dette. 

Fleksibilitet der tilgodeser de 

forskellige turismetilbud der er 

i kommunen 

Serviceres efter bedste evne i 

dag via de fire oplevelsesrum 

og markedsføring. Ressour-

cerne kan være en begræns-

ning, da der samtidig er opga-

ver med bl.a. hjemmesider og 

turistbureau.  

Arbejder i dag med både som-

merhus-områder ved Odder, 

kystturisme ved Horsens Fjord 

og Gudenåsamarbejde. Dækker 

således mange de områder, er 

er relevante i Hedensted Kom-

mune. 

Har, ud over børnefamilier, 

stort fokus på konference- og 

erhvervsturisme, som kun i lille 

grad fylder i Hedensted Kom-

mune.  

Stordrift og kompetencer i digi-

talisering og markedsføring 

Svært i det nuværende setup, 

som følge af ressourcer og 

kompetencer. 

Medarbejdere med specialise-

ringer omkring markedsføring 

og turismeindsatser. Tilpas stor 

til stordrift. 

Vil være uændret i et samar-

bejde med Vejle Kommune. 

Vigtigt med en partner der kan 

matche det faglige og have fo-

kus på fortsat vækst  

 Kystlandet arbejder med de 

samme temaer som er rele-

vante i Hedensted Kommune, 

og som der arbejdes med i dag. 

Dermed fokus på vækst og ud-

vikling på de relevante områ-

der. 

Vejle Kommunes fokus på kon-

ference- og erhvervsturisme, er 

mindre relevant i Hedensted 

Kommune. Uklart i hvilken ud-

strækning Vejle Kommune vil 

arbejde med faglig sparring. 

Vigtigt at vi bliver en ligevær-

dig samarbejdspartner 

Udfordringen er, at vi i dag ikke 

er er ligeværdig med de eks-

terne vi samarbejder med. De 

har således langt flere og stær-

kere kræfter end os. Denne ud-

vikling vil forstærkes. 

Tilpas lille til at vi får en plads 

ved bordet/bestyrelsen. Vi vil 

som udgangspunkt også lægge 

en økonomi, som giver gode 

muligheder for at styre indsat-

serne for vores område i nogle 

bestemte retninger efter poli-

tisk og lokalt ønske. 

Der vil som udgangspunkt 

være tale om et samarbejde på 

linje med det der er i dag om-

kring relevante indsatser. Vi vil 

fortsat være en mindre samar-

bejdspartner for Vejle, der også 

kigger mange andre steder hen 

(Trekantssamarbejdet mod syd 

og Legoland-Lalandia-Billund 

mod vest). 



 

Et oplæg til afsøgning af muligheder 

Ser man på tværs af de tre muligheder, så præsenterer samarbejdet mellem Horsens og 

Odder i regi af Kystlandet en mulighed, som umiddelbart ser ud til at tilfredsstille mange 

af de behov Hedensted Kommune efterspørger - og en mulighed for at hæve niveauet af 

indsatsen på området.  

 

I Kystlandet arbejdes der således både tæt på de enkelte aktører og efter særlige ønsker 

fra den enkelte kommune. Derudover er der en række oplagt fordele ved samarbejdet for 

Hedensted Kommune: 

 

 Samarbejdet er ikke for stort. 

 Der er nok muskler til at arbejde med vigtige specialiseringer, eks. digitalisering. 

 Der er stordrift i det udførende arbejde. 

 Kystlandet har samme vision og tilgang, som vi har lagt for dagen hidtil (tæt på 

aktørerne, hjælpe dem med at blive synlige, men fastholde den lokale og autenti-

ske historie omkring produktet). 

 To kommuner der hver for sig indeholder aktører, der minder om dem i Heden-

sted: Sommerhusområde (Odder), Gudenåen (Horsens), Horsens Fjord og kysten 

og småøerne (Horsens og Odder), de små aktører med den gode og nære historie 

der skal fortælles (Odder og til dels Horsens). 

 

Det er samtidig værd at bemærke, at et større eller mindre samarbejde med Kystlandet 

ikke udelukker et tættere samarbejde med Vejle Kommune omkring eksempelvis Guden-

åen og Vejle Fjord. Hvis Hedensted Kommune indgår i Kystlandet, så vil grænsen for 

Kystlandet rykke sig mod syd, hvorfor et samarbejde med Vejle Kommune er oplagt. Det 

kan oplagt indskrives i et aftalegrundlag, som også kan indeholde andre elementer, som 

Hedensted Kommune ønsker særligt fokus på.  

 

Eksempler til krav i en aftale: 

 Forsat understøttelse af fire oplevelsesrum i samarbejde med de lokale aktører. 

Gerne med fælles møder med andre aktører på tværs af kommunegrænser om-

kring samme produkt (eks. Gudenåen) 

 Udgangspunkt i de fire fyrtårne i fortællingen omkring Hedensted Kommune som 

turistområde 

 Et stærkt samarbejde med Vejle omkring Vejle Fjord-området, således aktørerne i 

den sydlige del af Hedensted Kommune tilgodeses 

 

Det er i den relation værd at bemærke, at Hedensted Kommune kan indtræde med for-

holdsvis stor vægt, hvis budgettet fra turistområdet i dag placeres hos Kystlandet. Der 

anvendes i dag ca. 500.000 til drift og markedsføring og ca. 1 mio. til løn. 

 

Næste skridt 

På baggrund af ovenstående forslås det: 

 At der på baggrund af ovenstående indledes drøftelse med Kystlandet om ram-

merne for et samarbejde. 

 At der i drøftelserne tages udgangspunkt i at den samlede økonomi for Heden-

sted Kommunes turismeindsats flyttes til Kystlandet mod en specificering af en 

række særlige opgaver og fokuspunkter i Kystlandets arbejde med turisme i He-

densted Kommune. Herunder bl.a. et tæt samarbejde med Vejle Kommune. 

 At PKØ drøfter involvering af de fire oplevelsesrum, advisory board og Juelsminde 

Turistforening i den videre proces. 

 

 


