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Kravspecifikation vedr. analyse og afdækning af kulturtilbud i Esbjerg, Fanø, 

Tønder og Varde kommuner samt i Kreis Nordfriesland i forbindelse 
med”Bæredygtig natur- og kulturturisme UNESCO Verdensarv Vadehavet 

(NAKUWA)” under samarbejdsprogrammet Interreg 5 A Tyskland-Danmark 
 
Baggrund 
Vadehavet er et enestående marsk- og tidevandsområde af international betydning. Her råder en 

natur i evig forandring, fordi tidevand og bølger ændrer landskabet hver dag. Tidevandet skaber 

også en enorm produktion af orme, snegle, muslinger og krebsdyr i de store vadeflader, der 

tørlægges cirka to gange i døgnet. Det er afgørende for millioner af trækfugle, som hvert forår og 

efterår kommer til Vadehavet for at æde og hvile på deres rejse. Samtidig har Vadehavet stor 

betydning som yngleområde for fugle og sæler og som opvækstområde for fisk. Udover at rumme 

en unik natur har Vadehavet en spændende kulturhistorie med bl.a. landvinding og digebyggeri. 

Alle disse værdier er baggrunden for, at Vadehavet i 2010 blev udpeget som nationalpark i 

Danmark. I 2009/2014 udpegede UNESCO Vadehavet som verdensarv på grund af områdets 

enestående universelle værdi. Dermed har hele Vadehavets tidevandsområde langs Danmark, 

Tyskland og Holland status som verdensarv. 

 

Med afsæt i den trilaterale (Tyskland, Holland og Danmark) strategi for bæredygtig turisme i 

Vadehavet er formålet med hele NAKUWA-projektet at yde et markant bidrag til en bæredygtig 

vækst i turismeomsætning og beskæftigelse og dermed et bidrag til økonomisk vækst i den 

danske og nordfrisiske del af Verdensarv Vadehavet.   

 

Formål, omfang og indhold af projektet 
Det skal ske ved at udvikle og afsætte produkter og tilbud på tværs af grænsen inden for natur- 

og kulturturisme, der relaterer sig til Verdensarven, og som målrettet henvender sig til en ny 

målgruppe af ”internationale verdensarvsturister”. Hermed menes natur- og kulturinteresserede, 

aktive turister, som stiller høje krav til kvaliteten, men som også har et højt døgnforbrug og 

typisk bliver på feriestedet i længere tid, ofte uden for højsæsonen.  
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De nye produkter og tilbud, der udvikles, relaterer sig til den enestående natur og den fælles 

kultur, historie og kulturhistorie i Verdensarv Vadehavet. Produktudviklingen bygger på 

tilgængelig viden om målgruppen og dens behov og ønsker.  

I nærværende udbud er der fokus på temaet ’Bæredygtige kulturoplevelser’.  

 

Vadehavets kulturtilbud er ikke omfattet af selve verdensarvsnomineringen, men de menneske-

påvirkede landskaber med diger, kanaler, sluser m.v., såvel som de små (lands)bysamfund, 

bygningskulturen med frisisk arkitektur og det, at der bygges på værfterne og oppe på gesten, 

historien med naturen som en særdeles nærværende kraft, de lokale traditioner f.eks. indenfor 

musik, dans, mad, klædedragter, kniplinger osv. nævnes som unikke og stærke elementer i 

Verdensarvens bagland. Hele dette spekter af kulturudbud er der en række muligheder i, men det 

har ikke været genstand for en mere struktureret produktudviklingsindsats, som også kan bidrage 

til turisternes forståelse for og begejstring for det unikke, men ikke altid selvforklarende kultur- 

og naturlandskab. Det er helhedsoplevelsen og symbiosen mellem natur, landskab, kultur og 

menneske, der gør Vadehavet så unikt. 

 

Opgaven falder i to dele: 

1) Identifikation af kulturtilbud i de to regioner, som på nuværende tidspunkt rummer de 

primære bæredygtige turismepotentialer. I den forbindelse skal kulturtilbuddene være 

relevante ift. Verdensarv Vadehavet. 

 

2) Analyse af hvilke kriterier der er vigtige for udvælgelsen af de kulturturismetilbud som kan 

opfattes som ’’must see’s’ i Verdensarv Vadehavet, og de muligheder og udfordringer, som 

udvikling af kulturtilbud til turisterne i Verdensarv Vadehavet kan støde på.  Her tænkes fx, 

men ikke kun, på potentiale, tilgængelighed, relevans for området mv.  

 

Kulturturisme omfatter både kulturarvsturisme relateret til fortiden, og kulturturisme relateret til 

nutidige kulturelle produkter. 

 
Parternes ydelser 
Leverandøren leverer en rapport, der dels afdækker kulturtilbud indenfor det geografiske 

projektområde, dvs. de fire danske vadehavskommuner og Kreis Nordfriesland, dels beskriver en 

analyse af udviklingspotentialet indenfor bæredygtig kulturturisme. Kulturtilbuddene skal, som 

skrevet, have relation til Verdensarv Vadehavet. 

 

Rapporten om identifikation af tilbuddene skal omfatte: 

 Hvem 

 Hvad tilbydes (kan evt. også være fra busselskab) 

 Antal besøgende 

 Målgruppe 

 Sæson (hvis relevant)  

Delrapport om analyse af kriterier skal bl.a. indeholde potentiale i tilbuddet – herunder villighed til 

udvikling. Denne del af rapporten indeholder også afrapportering af resultaterne af workshoppen. 

 
Rapporten afleveres på dansk. Nationalpark Vadehavet beslutter om rapporten eller dele deraf 

skal oversættelse til tysk. 

Udkast til rapporterne sendes til kommentering hos Nationalpark Vadehavet inden færdiggørelse, 

se tidsplan.  
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I projektperioden skal afholdes en grænseoverskridende workshop, hvor der arbejdes med de to 

emneområder, som opgaven omfatter. Leverandøren styrer/faciliteter workshoppen og 

Nationalpark Vadehavet står for at sikre gode lokaler og rammer for workshoppen og deltager og 

bidrager aktivt i denne. Nationalpark Vadehavet beslutter placeringen af workshoppen, som skal 

afholdes i Vadehavsområdet. Nationalpark Vadehavet er behjælpelig med planlægning af 

wokshoppen og afholder rimelige udgifter til denne (dog ikke leverandørens rejseomkostninger). 

Workshoppen kan munde ud i en SWOT-analyse. Workshoppen skal overholdes Interregs krav 

vedr. tilgængelighed og sprog på begge sider af grænsen.  

 

Nationalpark Vadehavet er til rådighed som sparringspartner i projektperioden og ift. faglig 

introduktion til området, ligesom Nationalpark Vadehavet er behjælpelig med identifikation af 

tidligere udgivne rapporter og strategier for Verdensarv Vadehavet. 

 

Optioner 
Der er en option på forlængelse af kontrakten. Der er en option på tilkøb af timer til opgaver, der 

ligger ud over ovennævnte opgave, fx yderligere møder. 

 
Tidsplan 
Projektet afvikles fra den 01. marts 2018 og afsluttes den 30. juni 2018. Resultater og endelig 

rapport skal være afleveret senest den 30. juni 2018.  

Opgaven følger denne tidsplan: 

 

Tid Leverance 

01. marts 2018 Opgaven starter 

01. maj 2018 Udkast til delrapport over identifikation af kulturtilbud afleveres til 

kommentering 

18. juni 2018 Udkast til samlet rapport afleveres til kommentering 

30. juni 2018 Endelig godkendt rapport afleveres og opgaven slutter 

 
Krav til kvalitetssikring 
Rådgiveren skal sikre en god kvalitetssikring, så risiko for fejl og mangler minimeres. Referater og 

rapporter skal være kvalitetssikrede, før de fremsendes til kommentering hos Nationalpark 

Vadehavet. Der skal således være læst faglig og sproglig korrektur inden fremsendelse af udkast. 

Dokumentation for kvalitetssikring skal kunne fremvises på forlangende. 

 
Afrapportering 
Resultatet skal afleveres i skriftlig form som en rapport. Alternativ afrapportering kan kun finde 

sted efter skriftlig aftale med Nationalpark Vadehavet. 

 

Kommunikation i forbindelse med projektets fremdrift 
Opgaven initieres ved et møde mellem leverandøren og Nationalpark Vadehavet. Der afholdes 

møde mellem leverandør og projektlederen hos Nationalpark Vadehavet minimum to gange i 

projektforløbet, hvoraf et af disse kan være et møde med arbejdsgruppen for kulturturisme under 

NAKUWA. Derudover er leverandøren forpligtet til at afholde en workshop i løbet af 

projektperioden. Workshoppen skal omfatte deltagere fra begge sider af grænsen. Nationalpark 

Vadehavet beslutter mødelokaliteten, som vil være i Vadehavsområdet. 


