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Executive Summary

En analyse Vadehavskultur og en metode til fremtidig
prioritering
Vi har afdækket og analyseret eksisterende kulturoplevelser i
Kreis Nordfriesland samt Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder
Kommune.
Opgaven har været at se på eksisterende oplevelser; men der er
også identificeret nogle oplagte udviklingspotentialer.
Undersøgelsens metode er transparent og data kan opdateres i
fremtiden i takt med, at der iværksættes ny udvikling af
kulturoplevelser.
Der kan også være vurderinger i vores analyse af kulturoplevelserne, som andre vil bedømme anderledes. Den
transparente metode giver mulighed for justering af analysen,
hvis der ses behov for det.

De afdækkede kulturoplevelser er oplistet i bilag 1. De fundne
must-see kulturoplevelser præsenteres på næste side.

Potentiale for tiltrækning af verdensarvsturister
Analysen har afsæt i en fælles dansk-tysk ambition om – på et
bæredygtigt grundlag - at styrke Vadehavets position ift.
internationale verdensarvsturister. Det drejer sig om både
eksisterende og potentielle gæster med dyb og passioneret
interesse for natur og kultur i de områder, der er omfattet af
UNESCO’s verdensarvsbeskyttelse.
På verdensplan har kulturturister længe været ét af de hurtigst
voksende gæste-segmenter (OECD, 2009: ”The Impact of
Culture on Tourism”).
Med udsigt til truende over-turisme på mange af verdens topdestinationer er der for Vadehavet i høj grad behov for at
prioritere, hvilke grupper af gæster man især vil skabe
destinationen sammen med.
Vi har i analysen forsøgt at se på udbuddet af kulturfortællinger
og must-see kulturoplevelser i Vadehavsområdet med
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Executive Summary

Metode og kriterier
De afdækkede kulturoplevelser er oplistet i bilag 1. De fundne
must-see kulturoplevelser er vist i tekstboksen til højre (score
for must-sees er også vist i diagrammet på side 22).
Identifikationen af must-see kulturoplevelser er sket ud fra tre
kriterier:
• Autenticitet: Relevans ift. Verdensarv Vadehavet
• Indhold: Tematisering ift. Verdensarv
• Oplevelsesattraktion: Målretning ift. verdensarvsturister
I afdækningen er ikke medtaget kulturoplevelser som
• ikke har forbindelse til Vadehavet
• er fortidsminder; gravhøje, stendysser m.v.
• ikke er tilgængelige fysisk (fx er forsvundne steder som
Sønderside udeladt),
• ikke er forklaret/dokumenteret
• ikke har et minimum af infrastruktur (parkering, wc m.v.)
• er rent kommercielle tilbud som gallerier, restauranter,
attraktioner og forlystelser, butikker m.v.

Identificerede must-see kulturoplevelser
I Varde, Fanø, Esbjerg og Tønder Kommune (8):
• Drøhses Hus Tønder
• Fiskeri- og Søfartsmuseet, ”Mennesker ved havet” (skulptur)
• Mandø
• Møgeltønder By
• Nordby/Sønderho (Fanø)
• Ribe, -by, Domkirke, Vikingecenter, Stormflodssøjle/skibsbro
• Tirpitz
• Vadehavscenteret
I Kreis Nordfriesland (8):
• Biikebrennen/ Pers Awten (grænseoverskridende, hvert år
21/02, lavsæson/vinterferie i Danmark)
• Eider Sperrwerk
• Hallig Langeness/ Hallig Hooge
• Hamburger Hallig
• Husum, -by, Nordfriesland Museum Nissenhaus, TheodorStorm-Haus, Marienkirch
• Keitum/Kampen (Sylt)
• Museum Kunst der Westküste, Föhr
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Fremgangsmåde

Afdækning og analyse i et tragtforløb

Datakilder

Den gennemførte afdækning og analyse leder frem til
identifikation af 14 must-see Vadehavskulturoplevelser. Hvordan
er vi nået dertil?

Listen er af kulturoplevelser (bilag 1) er dannet ud fra en række
relevante kilder i form af diverse kulturanalyser, internationale
guidebøger som GuideMichelin og Lonely Planet, digitale kilder
som Tripadvisor samt lokale turistguider, kort og hjemmesider
m.v.

De enkelte skridt i processen beskrives indgående i dette
dokument. Overordnet har fremgangsmåden, der også er
afbildet i en figur på næste side, været, som følger:
Først har vi afdækket kulturoplevelser bredt og dannet en Top
100 liste med de vigtigste Vadehavskulturoplevelser.
Dernæst har vi vurderet de 100 oplevelser på tre kriterier:
Autenticitet, indhold og oplevelsesattraktion.
Vurderingen er sammenfattet i en kvantitativ analyse (se bilag
1), hvor de 100 oplevelser er scoret med karakterer på hver af
de tre kriterier. Herefter er der beregnet en samlet score, som
og de højest scorende oplevelser er identificeret som mustsees.

Desuden er også der gennemført en 4-dages inspektionstur i
området, ligesom der har været gennemført en workshop med
inviterede danske og tyske ressourcepersoner fra kulturlivet.
Kulturtemaerne er fastlagt ud fra eksisterende kulturanalyser
primært
• ESSEX: ”Comparative Study of the Landscape and Cultural
Heritage of the Wadden Sea Region”
• LANCEVAD: ”Landscape and Cultural Heritage in the Wadden
Sea Region”
• Thomas Von Steensen: ”Heimat Nordfriesland – Ein kanon
friesischer Kultur”.
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Fremgangsmåde
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Relevans ift. Verdensarv Vadehavet (autenticitet)

Relevans ift. Verdensarv vadehavet kalder vi også autenticitet.
Der er en række kulturoplevelser i og omkring Vadehavet, der
har en særlig høj autentisk forbindelse til Verdensarv og
Vadehavet.
Vurderingen er foretaget ud fra følgende kriterier:
• Geografi: Findes i Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder Kommune
samt Kreis Nordfriesland
• Landskabstyper: Er (mere eller mindre tæt) forbundet til hav,
øer og/eller marsk/mose
• Historie: Er (mere eller mindre tæt) forankret i den historiske
kulturudvikling i området
• Bæredygtighed: Kolliderer ikke med de opstillede kriterier for
bæredygtig turisme (se bilag 2)
Scoringen er vist på næste side; 62 kulturoplevelser er fundet
meget autentiske, mens 28 blot er autentiske.

Der er en række kulturoplevelser, som vi vurderer, ikke opfylder
autenticitetskriterierne (og derfor scorer 0 i analysen). Det
gælder fx:
• Geografi: Løgumkloster (by, kirke, kloster, refugium, højskole,
efterskole) er som eksempel fravalgt
• Landskabstyper: Gravhøje, dysser og jættestuer er fravalgt
• Historie: Kunstmuseerne i Ribe, Esbjerg, Fanø og Varde er
fravalgt, ligesom Zeppelin museet i Tønder samt vandtårnet
og musikhuset i Esbjerg – her er der ikke et tydeligt link til
Vadehavet.
• Bæredygtighed: I den nuværende analyse er der ikke fortaget
fravalg af afdækkede kulturoplevelser ud fra de opstillede
kriterier for bæredygtig turisme.
Det er glædeligt, at et stort antal kulturoplevelser er forbundet
til Vadehavet og dermed har autenticitet.
Autenticitet i sig selv gør imidlertid ikke en must-see oplevelse.
Der skal også være et godt indhold og en oplevelsesattraktion
(høj oplevelseskvalitet og god funktionalitet).
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Scoring af kulturoplevelser efter relevans ift.
Verdensarv Vadehavet (autenticitet)
Niveau 1; Autentisk (28 Vadehavskulturoplevelser scorer 1)

Niveau 2; Meget autentisk (62 Vadehavskulturoplevelser scorer 2)

Ballum, Bramming Egnsmuseum, Dragefestval (Rømø), Esbjerg, Esbjerg
Museum, Fanø Internationale Dragefestival, Festivaler - Fannikedage og
strikkefestival, Folkemusik/Tønder festival, Fridericshstadt, Haizmann
Museum (Niebüll), Hjemsted - Danernes verden (Skærbæk), Husum, Husum
Danske Kirke, ”Mennesker ved havet” (Skulptur), Mindelunden i Esbjerg,
Museum Alte Münze, Friedrichstadt, Museumsfyrskibet "Horns Rev”
(Esbjerg), MYTHUE, Esbjerg, Naturkundemuseum (Niebüll), Rudbøl,
Rungholtmuseum Bahnsen (Pellworm), Schackenborg Slot (Møgeltønder),
Schloss von Husum, Tønder Amtshus, Tønder Kirke, Tønning bymiljø, Aal
Kirke

Fanø Bad, Biikebrennen, Dr. Carl-Häberlin-Friesenmuseum (Föhr), Drøhses
Hus (Tønder), Eider Sperrwerk, Fanø Museum (Nordby), Fanø Skibsfart og
Dragtsamling (Nordby), Fiskeri og søfartsmuseet, Friesisches Museum
(Niebüll), Gallehus/Guldhornenes findested, Gårde og huse i Ballum, Hallig
Langeness/Hooge, Hamburger Hallig, Hannes Hus (Sønderho), HansMommsen-Haus (Fahretoft), Haus Peters (Tetenbüll), Herrenhaus
Hoyerwort (Oldenswort), Højer Mølle, Kammerslusen (Ribe),
Kampen/Keitum, Kommandørgården, Nationalmuseet, Kulturhistorie
Tønder, Museum Sønderjylland, Mandø by, Mandø Museum, Mandø Mølle,
Marienkirche (Husum), Mikkelberg, Museet Ribes Vikinger, Museum der
Landschaft Eiderstedt (St. Peter-Ording), Museum Kunst der Westküste
(Föhr), Møgeltønder by, Møgeltønder Kirke, Naturcenter Tønnisgård
(Rømø), Nolde Stieftung (Seebüll) Nordby/Sønderho, Nordfriesland Museum
Nissenhaus (Husum), Ostenfelder Bauerhaus (Husum), Ribe by/Det gamle
Rådhus, Ribe Domkirke, Ribe Domkirkemuseum, Ribe Vikingecenter, Rote
Haubarg, Schiffahrtsmuseum Nordfriesland (Husum), Sct. Catharinæ Kirke
og Kloster (Ribe), Sluse og mølle (Ballum), St. Johannis (Föhr), Storm Haus
Husum, Stormflodssøjlen og skibbroen (Ribe), Sylter Heimartmusem
(Keitum), Søfartsmonumentet (Sønderho), Sønderho Gamle Fuglekøje,
Sønderho Kirke, Sønderho Mølle, Sønderside, Sönke Nissen Kog, Tirpitz,
Tønder, Tøndermarsk, Vadehavscenteret, Vidåslusen (Højer),
Westerheversand fyr, Öörang Hüs (Amrum)
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Kreis No rd friesland – G o og le M ap s

Kortudsnittet markeret med rød rektangel viser projektområdets geografi

20/ 02/ 18 20.16

Varde, Esbjerg,
Fanø, Tønder og Kreis Nordfriesland
Kreis Nordfriesland

Hav
Øer
Marsk/geest/mose
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En treenighed af elementer i Vadehavets geografi
(Kilde: Essex)
”Selve Vadehavet består af tidevandsrender og -flader, højsander og saltmarsk. Selvom Vadehavet
fortrinsvist er et naturområde, rummer det også en vigtig kulturarv. Bl.a. mange skibsvrag fra
middelalderen og nyere tid i den vestlige del af det hollandske område og arkæologiske levn efter
bosættelse, landbrug og saltudvinding i Dollart, Jadebusen og Nordfrisland.
Vadehavsøerne kan opdeles i to kategorier: 1) Den lange kæde af barriereøer fra Texel i Holland til
Skallingen i Danmark. 2) De mindre (marsk-)øer, som ligger inden for barriere-øerne. Halligerne i
Nordfrisland er f.eks. rester af et marsk-fastland, der tidligere strakte sig ud til Nordsøen. Udover at
adskille Vadehavet fra Nordsøen udgør øerne – med deres ældgamle agrar-maritime samfund –
den mest dynamiske zone i Vadehavsregionen.
Fastlandet består af tre overordnede landskabselementer: 1) Den lavtliggende og havskabte marsk,
der omfatter saltmarsken og de inddigede marskområder: ‘poldere’ i Holland, ‘Groden’ og ‘Köge’ i
Tyskland og ‘koge’ i Danmark. 2) Den højereliggende ‘geest’, som er bakkeøerne og hedesletterne
skabt under de to seneste istider. 3) Moserne, som visse steder i dag fremstår som søer i indlandet
pga. tørvegravning. Andre steder er de forseglet med marskklæg.”
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Projektets definition af Vadehavskultur

“Helhedsoplevelsen og symbiosen mellem natur, landskab, kultur og
menneske, der gør Vadehavet unikt.”
Kilde: Kravspecifikation vedrørende analyse og afdækning af kulturtilbud
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Tematisering ift. Verdensarv (indhold)

Det næste kriterium i analysen har overskriften indhold.
Tanken er her, at mens autenticitet handler om, at der ér et
mere eller mindre bånd imellem den givne kulturoplevelse og
Verdensarv Vadehavet, så handler indhold mere om, hvad det
er, kulturoplevelsen fortæller om Verdensarv Vadehavet.
Som grundlag for denne indholdsvurdering af de afdækkede
kulturoplevelser har vi med afsæt i eksisterende kulturanalyser
fastlagt 4 overordnede Vadehavskultur-temaer:
• At leve med vand
• Det byggede
• Kulturelle traditioner
• Kulturelt udsyn
Kriteriet er her, at Vadehavskulturoplevelsen dækker ét eller
flere af de fire temaer. For at understøtte vurderingen har vi
udviklet et sæt af underlæggende fortællinger, der sætter
indhold på temaerne (se tekstboks til højre).

Kulturfortællinger uddyber temaer
Under de 4 temaer har vi observeret, prioriteret og
sammenfattet 9 kulturfortællinger om Vadehavskultur:
At leve med vand
• Styring af vand og at overleve stormflod
Det byggede
• Vadehavets byer
• Frisisk arkitektur
Kulturelle traditioner
• Dragter, bål, kniplinger og folkemusik
• Gastronomiske traditioner
• Vadehavets mæcener (ej kun penge; også kunst o.a. værdier)
Kulturelt udsyn
• Vikinger og søfolk (maritim kultur)
• Grænseland
• Omstillingsevne og entreprenørskab
De 9 kulturfortællinger, som altså er vores uddybende
indholdskriterier i analysen, er vist på de næste sider.
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Fortælling under temaet ”at leve med vand”
At leve med vand: Styring af
vand og at overleve stormflod
Det er et barsk område. Havet
både giver, men tager også alt
og ødelægger. Områdets
beboere har altid kæmpet mod
naturen og har bl.a. forsøgt at
holde vandet på afstand ved at
bygge diger, sluser og
dæmninger. Alligevel kom
stormfloderne med mellemrum,
der tog alt med sig og slog
mange mennesker ihjel. Men
livet vendte tilbage. Vandet
giver liv til marsken og de
græssende dyr (spisekammeret).
Vi var begge meget imponeret
over halligerne, som vi så en
stormfuld nat fra Föhr. Små lys
langt væk ude i midten af det
sorte hav. Helt alene.
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Fortælling under temaet ”det byggede”
Det byggede: Vadehavets
byer
På begge sider af grænsen
finder vi nogle meget
interessante byer, der
fortæller historier gennem
flere hundrede år. Fra
Danmarks ældste by - Ribe,
der blev grundlagt omkring
år 710 og frem til Esbjerg,
som med sine ”kun” 150 år
er en yngre by. Ind imellem
har vi Husum, Tønder og
Tønning. Hver især
indeholder de spændende
miljøer og arkitektur, der
giver en fornemmelse af
livet engang, men også et
kig ind i fremtiden.

Det byggede: Frisisk
arkitektur
De frisiske gårde med
deres høje stråtækte
tage ses i hele
området. Et besøg fx i
Keitum på Sild/Sylt er
som at besøge en by
fra et eventyr. Men
det er også interessant
at opleve Dorte
Mandrups
”oversættelse” af den
traditionelle stil til en
helt ny slags bygninger
i Vadehavscentret.
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Fortælling under temaet ”kulturelle traditioner”
Kulturelle traditioner: Dragter,
bål, kniplinger og folkemusik
Den immaterielle kulturarv
manifesterer sig rundt om i
området på forskellig vis. Den
kommer fx til udtryk i
Biikebrennen (på tysk) eller Pers
Awten (på dansk/jysk). Hvert år d.
21. februar bliver der tændt bål
langs kysten på begge sider af
grænsen. Det er en gammel
tradition, som også blev brugt som
en afskedsfest for skipperne, inden
de drog på langfart i mange
måneder og nogle gang adskillige
år. Den kan også opleves i
kniplingerne fra Tønder. Men også
folkemusikken og folkedansen har
stor betydning. Tænk fx på den
årlige Tønder Festival. Alle disse
eksempler trækker både på
inspiration fra det lokale, men
også fra kulturer langt væk fra
området.

Kulturelle traditioner:
Gastronomiske traditioner
Den mad, der blev lavet på
den frisiske gårde for 200 år
siden, er måske ikke den
slags, vi ville bryde os om at
spise i dag: en masse grød.
Men der produceres mange
fødevarer i området i dag. Vi
tænker fx på lammene, der
vokser op i masken. Der er
et stort potentiale i at
udvikle flere produkter i
området som fx øl fra Fanø
Bryghus, der serveres på
Noma i København. Det er
et ”must-do” for en hver
autentisk destination.

Kulturelle traditioner:
Vadehavets mæcener
Mange af beboerne rejste langt
væk fra området, men glemte
aldrig deres baggrund. Det var
ikke en veletableret klasse eller
adel, men en selvlært gruppe. Fx
Ludwig Nissen var én af de
mange, der tog til Amerika for at
prøve lykken og skabe et nyt liv
– og det lykkedes. Han boede i
Brooklyn og tjente en masse
penge på handel med ædelsten.
Han og hans kone havde ingen
børn, så han valgte at give
pengene til sin hjemby Husum,
så de kunne bygge et stort
museum for den frisiske kultur.
Men Emil Nolde var også en
mæcen, der skænkede sin
kunstsamling.
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Fortælling under temaet ”kulturelt udsyn”
Kulturelt udsyn: Vikinger og
søfolk (maritim kultur)
Verden var stor for både
vikinger og søfolk. De søgte nye
muligheder i det fremmede, var
globalt tænkende og havde
udsyn. Her adskiller de sig fra
den mere ind-ad-skuende
bondefolk. Vikingerne og søfolk
rejste ud og bragte en masse
ting med sig hjem fx silke til
deres koners smukke dragter;
men også skelletter fra hvaler,
der blev brugt til at dekorere fx
indgangene til gårdene.
Skipperne tjente ofte mange
penge, hvilket kan ses i deres
hjem. Den maritime handel og
udnyttelsen af den maritime
ressource bragte og bringer
stadig rigdom til Vadehavet

Kulturelt udsyn: Grænseland
Grænsen mellem Danmark og Tyskland
er flyttet flere gange i de sidste
århundrede. I dag lever vi i fredelig
sameksistens. Vi finder eksempler på
danske bygninger i det tyske område og
vice versa. Danskerne og tyskerne har
levet i et tæt samliv med stor medfølelse
og forståelse for hinanden. Vi fandt
historierne, der blev fortalt i bunkeren i
Tirpitz meget spændende. Fx den med en
gamle tyske mand der genbesøgte
bunkeren, hvor han opholdt sig som
soldat bare 17 år gammel. Han var meget
følelsesmæssigt berørt over at være
tilbage. Eller historien om den unge tyske
soldat, der blev forelsket i en dansk pige.
De blev senere gift og boede i Tyskland;
men valgte begge at blive begravet
sammen i Danmark. Ikke alle
kærlighedshistorier fra den tid endte så
lykkeligt. Men grænseland kan også
opfattes bredere: som forholdet mellem
land og vand, mellem by og hav – også
her er der lige vilkår for begge nationer.

Kulturelt udsyn:
Omstillingsevne/
entreprenørskab
Tiderne skifter. Noget gammelt
forgår, og noget nyt opstår. Det er
fascinerende at se, hvordan folk i
området kommer gennem
nedgangsperioder og finder nye
muligheder for at komme videre,
men også for at overleve. På Fanø
opdagede de fx, at damp var ved
at erstatte sejlene, så de
besluttede at bygge fiskerbåde til
Esbjerg, som en erstatning for
deres sejlbåde. Også i dag er der
konflikter og spændinger mellem
dem, der vil beskytte, og dem der
vil omstille, og dem der vil udvikle
og sætte i gang; men viljen og
evnen til at tænke i muligheder er
altid til stede.
16
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Scoring af kulturoplevelser efter tematisering
(indhold)
Vi bruger nu denne indholdsbeskrivelse til binært (det vil sige
med svarmulighederne ”ja/nej”) at bedømme, om de
afdækkede kulturoplevelser bringer fortælling om hver af de fire
Vadehavskulturtemaer.
En kulturoplevelse kan således maksimalt fortælle om fire
temaer. Det er der efter vores analyse kun to kulturoplevelser i
området, der gør: Danmarks ældste by Ribe og Nordfriesland
Museum Nissenhaus i Husum.
Byerne (foruden Ribe også Esbjerg, Husum, Kampen/Keitum,
Nordby/Sønderho, Tønder og Tønning) spiller en meget vigtig
rolle som fortællere om Vadehavet. Grundet deres størrelse
repræsenterer de flere temaer og fortællinger.

De mest indholdsrige kulturoplevelser
Udover Ribe og Nissenhaus viser analysen følgende 14
kulturoplevelser, som fortæller om 3 á 4 temaer:
•
Esbjerg
•
Hallig Lageness/Hooge
•
Hamburger Hallig
•
Husum
•
Kampen/Keitum
•
MYTHUE, Esbjerg
•
Nolde Stieftung
•
Nordby/Sønderho
•
Sylter Heimatsmuseum, Keitum
•
Tirpitz
•
Tønder
•
Tøndermarsk
•
Tønnig
•
Vadehavscenteret
17
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Målretning ift. Verdensarvsturister
(oplevelsesattraktion)
Foruden autenticitet og indhold er der et tredje kriterium i
analysen, som vi også kalder oplevelsesattraktion. Det er
oplevelser, som set med bestemte målgruppers øjne, ér kendte,
anbefalede og appellerende.
Konkret har vi vurderet kulturoplevelserne på følgende kriterier:
• Markedsposition: Kendt/anerkendt blandt publikum
(anerkendt i internationale rejseguides, højt besøgstal m.v.)
• Stedets kvalitet: Spændende arkitektur, gode fortællinger,
store oplevelser, spektakulære genstande m.v.
• Mødet med gæsten: Formidling (blandt andet flere sprog),
aktivering og nyhedsværdi
• Gæstevenlighed: Service, faciliteter og funktionalitet
(parkering, cafe, butik, lejeplads m.v.)

Fravalg og udviklingspotentialer
Der er en række kulturoplevelser, vi fravælger, fordi de i dag,
efter vores vurdering, ikke har den nødvendige kvalitet, en
tidssvarende formidling, professionelle faciliteter m.v.
Det gælder fx:
• Fanø Bad
• Søfartsmuseet Nordfrisland, Husum
• Tønder Amtshus

I et fremadrettet udviklingsperspektiv ligger der åbenlyst nogle
potentialer i at løfte kulturoplevelsernes kvalitet herunder
historiefortælling (en del steder er der samlet en masse
forskellige genstande, som ikke rigtig forklares),
sprogversionering (mange steder kun det lokale sprog) og
faciliteter (mange steder mangler café, butik og lignende).
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Scoring af kulturoplevelser efter målretning ift.
Verdensarvsturister (oplevelsesattraktion)
I vores analyse af Vadehavskultur er udvælgelsen fra Lonely
Planet og ViaMichelin et vigtigt referencepunkt eller benchmark,
fordi det er kanaler til verdensarvsturister typisk vil benytte (de
to medier er en del af den såkaldte ”passion group”
Verdensarvsturister udgør). Bilag 3 indeholder en oversigt over
de 25 kulturoplevelser, der er listet i de to guides. Følgende fire
er listet begge steder:
• Ribe Domkirke
• Ribe VikingeCenter
• Emil Nolde Museum
• Theodor Storm Haus
Der er, som tidligere nævnt, nogle oplevelser på listen, som vi
ikke mener, er relateret i Verdensarv Vadehavet; bl.a. Ribe
Kunstmuseum, Denhoog Sylt og Poppenspäler Museum Husum.
Udover de 25 i Via Michelin/Lonely Planet listede
kulturoplevelser er der også nogle få kulturoplevelser, som vi
tager ind på listen over kulturoplevelser med høj
oplevelseskvalitet (se tekstboksen til højre).

Kulturoplevelser som er oplevelsesattraktioner
Biikebrennen, Drøhses Hus Tønder, Eider Sperrwerk, Fanø
Internationale Dragefestival, Fiskeri og søfartsmuseet,
Folkemusik/Tønder festival, Fridericshstadt, Hallig
Langeness/Hooge, Hamburger Hallig, Kampen/Keitum,
Kommandørgården (Nationalmuseet), Kulturhistorie Tønder,
"Mennesket ved havet" (Skulptur), Museet Ribes Vikinger,
Museum Kunst der Westküste (Föhr), Møgeltønder by/kirke,
Nolde Stieftung, Seebüll, Nordby/Sønderho, Ribe by/Det gamle
Rådhus, Ribe Domkirke, Ribe Vikingecenter, Schackenborg Slot,
Stormflodssøjlen og skibbroen (Ribe), Tirpitz,
Vadehavscenteret, Aal Kirke
Kulturoplevelser markeret med fed er ikke listet i Lonely Planet
og ViaMichelin.
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Scoring af kulturoplevelser efter målretning ift.
Verdensarvsturister (oplevelsesattraktioner)
Der findes ikke eksisterende analyser af Verdensarvsturisters syn
på udbuddet af konkrete Vadehavskulturoplevelser, og derfor
må vi blandt andet støtte os til kanaler som Lonely Planet og
ViaMichelin, som i et vist omfang benyttes af den særlige
”passion group”, som Verdensarvsturister udgør.
Vi har også kigget på Tripadvisor og på besøgstal (se tekstboksen
til højre), men det er data, der ikke rigtig er forbundet til
gruppen af Verdensarvsturister.
Vi har også set på, hvordan kulturoplevelserne rent teknisk
formidler deres indhold (sprog, udstillingsdesign, -teknik m.v.),
men dette siger reelt mere om, hvad der ikke taler til
Verdensarvsturister (fordi det er for kedeligt, for uformidlet
eller for svært tilgængeligt).
Vores scoring af kulturoplevelsernes appel til og position ift.
Verdensarvsturister er således udtryk for en samlet vurdering af
en række forskellige data og observationer.

Kulturoplevelser som er oplevelsesattraktioner – de ti største
efter besøgstal på den danske side
Tirpitz Stillingen
Vadehavscenteret
Fiskeri- og søfartsmuseet
Ribe Domkirke
Ribe Vikingecenter
Museet Ribes Vikinger
Ribe Domkirkemuseum
Kulturhistorie Tønder
Esbjerg Kunstmuseum
Kommandørgaarden, Nationalmuseet

Der er også andre typer af oplevelsesattraktioner, som området
er kendt for. Blandt andet beskyttede oprindelsesbetegnelser;
Vadehavslam og –stude.
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Samlet scoring af kulturoplevelser

Alle potentielle must-see kulturoplevelser er scoret på en skala
fra 0-12 dannet på følgende vis:

A * B * C = samlet score
Scoringen er konstrueret, så der gives en samlet score på 0, hvis
enten relevans ift. Verdensarv Vadehavet eller målretning ift.
segmenter scorer 0.

Hvor
A er relevans ift. Verdensarv Vadehavet målt som:
2 = Yderst relevant (stærkt/direkte/entydigt)
1 = Relevant (svagere/mere indirekte/flertydigt)
0 = ikke relevant (fx Ribe/Esbjerg kunstmuseer)
B er tematisering ift. Verdensarv Vadehavet målt på:
4 = 4 temaer dækkes (styring af vand, det byggede, tradition og
udsyn)
3 = 3 temaer (styring af vand, det byggede, tradition og udsyn)
2 = 2 temaer dækkes (styring af vand, det byggede, tradition og
udsyn)
1 = 1 tema dækkes (styring af vand, det byggede, tradition og
udsyn)
(det bemærkes, at A og B er relateret; hvis der er relevans er der
også mindst 1 match til tema).
C er målretning ift. segmenter (primært verdensarvsturister
sekundært kultur- og lystturister) målt som:
2 = Høj synlighed/attraktivitet/tilgængelighed i segmenters øjne
1 = Synlighed/attraktivitet/tilgængelighed i segmenters øjne 21
0 = Ikke synlighed/attraktivitet/tilgængelighed i segmenters øjne

Elisabeth Cederstrøm

Scoring af identificerede must-see
kulturoplevelser
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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Perspektivering

Ruter og oplevelseskoncepter

Must-see kulturoplevelser kan kombineres til par

De identificerede must-see kulturoplevelser kan fungere som en
slags indgange (hubs) eller ankeroplevelser i området.

Man kan lege med forskellige kombinationer af de identificerede
must-see oplevelser med et tematisk hhv. geografisk samspil. Fx
kan der laves følgende kombination:

Det er også et bevægelsesmønster rundt på ”Kulturdestination
Vadehavet”, som kan bruges som afsæt for arbejdet med at
danne fysiske oplevelsesruter mellem de identificerede mustsees samt klynge disse sammen med andre oplevelser; både
naturoplevelser og andre typer af kulturoplevelser.

Vi ser følgende tre geografiske og bevægelsesmæssige
hovedbevægelser i området:
• Fra nord til syd (Tirpitz til Eideren),
• Ude på øerne fra Nordby/Sønderho (Fanø) til
Keitum/Kampen på Sild og fra ø til ø, samt
• Fra kulturbyerne Ribe til Husum og rundt om kulturbyerne.

•
•
•
•

Kulturbyer: Ribe (Møgeltønder) // Husum
Skipperbyer: Nordby og Sønderho // Keitum og Kampen
Fæstninger: Tirpitz // Eider Sperrwerk (Vidåslusen)
Mæcener (billedkunst): Museum Kunst der Westküste //
Nolde Stiftung
• Omstillingsevne og entreprenørskab: Nordfriesland Museum
Nissenhaus // Fiskeri- og Søfartsmuseet, Vadehavscenteret
• Traditioner: Drøhses Hus Tønder // Biikebrennen/ Pers Awten
• Udsyn og kamp: Biikebrennen og Pers Awten // Mandø, Hallig
Langeness, Hallig Hooge og Hamburger Hallig
På de forskellige Halliger ligger også ”befæstninger” i form af de
værfter gårdene er bygget på. Der er flere kombinationer end
de nævnte.
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Perspektivering

Behov for flere store kulturoplevelser
Analysen dokumenterer, at der er en bred ”underskov” af
kulturoplevelser, som faktisk scorer pæne middelkarakterer. Vi
mener afgjort, at der ligger et stort potentiale i, uden at bruge
store ressourcer, at løfte formidlingen af disse oplevelser. Lidt
skarpere udvælgelse, særudstillinger, formidling på flere sprog
m.v. kan give et løft af ”bundniveauet”.
Men Vadehavet kan ikke få succes ift. Verdensarvsturister ved at
løfte grundkvaliteten. Der er brug for konkurrencedygtige
oplevelsesattraktioner, hvis området skal opnå og fastholde en
position i det segment. Det behøver ikke at være store
institutioner m.v.; men kvaliteten skal være i top.
Potentialet ligger i at skabe og fastholde et fælles
udviklingsfokus, som gør de stærke stærkere over tiden – også
til glæde for helheden. Opgaven er at fasholde successen og
bygge videre på de 15-25 must-sees, der allerede ér stærke.
Området er, når det gælder kulturelle oplevelser, alt for svagt til
at sprede indsatsen tyndt ud.

Vadehavsområdet position som kulturdestination i en
regional/national sammenhæng
Hvor står Vadehavsområdet i konkurrencen med andre kulturdestinationer?
Det er stort spørgsmål, som ikke kan besvares udtømmende her. Men vi har
nogle indikationer på, at området faktisk står ret stærk på kulturområdet:
I Lonely Planet er 6 af de 55 (svarende til 11 pct.) anbefalede
kulturoplevelser for hele Danmark beliggende i Varde, Esbjerg, Fanø eller
Tønder Kommune (Mennesker ved Havet, Møgeltønder Kirke, Ribe
Domkirke, Ribe Kunstmuseum, Ribe Vikingecenter, Vadehavscenteret). Til
sammenligning udgør befolkningen i Varde, Fanø, Esbjerg og Tønder
Kommune (208.000) udgør 4 pct. af den danske befolkning, så med den
målestol er det flot at have 11 pct. af de bedste kulturoplevelser.
I Lonely Planet er 6 af de 46 (svarende til 13 pct.) anbefalede
kulturoplevelser for hele Schleswig-Holstein beliggende i Kreis Nordfriesland
(Altfriesisches Haus Sylt, Denhoog Sylt, Emil Nolde Stiftung, Erlebniszentrum
Naturgevalten Sylt, Poppenspäler Museum Husum og Theodor-Storm-Haus.
Se bilag 3 for hele Lonely Planet listen.
Data fra den danske turistundersøgelse 2014 viser også, at feriegæster i
Varde, Fanø, Esbjerg er mere kulturinteresserede end i det øvrige Kyst- og
24
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Perspektivering

Langsigtet klyngeudvikling

OECD, 2009: ”The Impact of Culture on Tourism”

Som et tidligere OECD-studie også bemærkede (se tekstboksen
til højre) kan der være et bredere regionaludviklingsperspektiv
ift. at udvikle must-see Vadehavskulturoplevelser. Blandt andet
derfor er det vigtigt, at udviklingen af kulturoplevelser ikke
”bare” overlades til kulturaktørerne. Turismeaktører samt
aktører inden for erhverv, uddannelse, forskning og offentlig
forvaltning kan også engageres i en bredere klyngeudvikling.

“The most successful destinations are those which recognise the
wider implications of the relationship between tourism and
culture, particularly in terms of attracting new residents and
inward investment. At present, these issues are rarely
considered in programmes of cultural and tourism development,
because these two sectors are individually associated with
narrow sectoral development. However, there is growing
evidence that culture and tourism may act as a powerful
combination to attract people and investment.”

Langsigtet klyngeudvikling kan for eksempel handle om:
• Steds- og forretningsudvikling af de lokaliteter og
kulturattraktioner, hvor kulturoplevelser tilbydes
• Udvikling af transport til/fra kulturoplevelser
• Integration af entre og transport i fællesbilletter (som
Alletiders Nordjylland) og/eller oplevelseskort (som
Copenhagen Card og Aarhus Kortet)
• Oplevelseskoncepter der samler kulturelle fortællinger,
kulturoplevelser m.v.
• Servicering af medier, portaler m.v. med indhold om
Vadehavskultur

“The most important aspect in linking tourism and culture is
to develop an effective partnership between stakeholders in
the two sectors. In many cases the problem is that there are
different approaches: the profit motive vs. non-profit, markets
vs. public, etc. The role of any platform trying to bring these two
sectors together must be to identify their common interests and
to act as a mediator between them.”
25

Elisabeth Cederstrøm

Perspektivering

Langsigtet klyngeudvikling, fortsat
Selvom klyngeudvikling handler om samspil mellem kommuner,
Nationalpark, erhvervs- og turismeorganisationer, uddannelsesinstitutioner m.v. har det kritisk betydning, at relationer og
samarbejde har omdrejningspunkt i en kreds af de dygtigste
kultur- og oplevelsesaktører. Det er her blandt de operative
aktører selv, at samarbejdet skal være funderet, ejet og ledet.
Fra opgaveløsningen har vi forstået, at der er tilløb til etablering
af en sådan ”inderkreds” af aktører omkring vadehavskultur. Det
bør der bygges videre på.
Måske kan der hentes inspiration fra andre kultur- og
oplevelsesklynger som fx:
• LEGOLAND Billund Resort (Be Happy Pass)
• Kulturhavn Kronborg
• Københavns Kulturkvarter
• Aarhus Card/Copenhagen Card
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Perspektivering

Flere løbende samtaler med verdensarvsturister
Udvikling af destinationer er en iterativ proces, hvor stedet og
gæsten spiller sammen om at skabe fortællinger og oplevelser.
Denne analyse er således ikke et endeligt resultat, som man kan
slå to streger under, og så lægge til grund i al fremtid.
Tværtimod kan afdækningen og analysen måske blot være
starten på et langsigtet løft i den samlede profil og position for
Verdensarvskultur i Vadehavet.

For at lykkes skal aktørerne i området som nævnt samles og
forenes i nye konstellationer og samarbejder. Men der er også
behov for nye, stærke samtaler med de Verdensarvsturister, der
bruger området. De skal engageres og bidrage med deres syn på
destinationens indhold og aktivering af kulturoplevelser m.v. De
skal også forene sig med aktørerne på destinationen i en fælles
”passion group” omkring Vadehavskultur. Gæsternes rolle som
ambassadører for og historiefortællere omkring området kan
også følges og understøttes.
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Kilder

Dansk Kyst- og Naturturisme, 2017: ”Kapacitet og turismeudbud ved Danmarks Vestkyst”
Det fælles vadehavssekretariat: ”Vadehavsregionen – Et kulturlandskab i verdensklasse”
Diverse hjemmesider h.u. Tripadvisor, ViaMichelin.com m.v.
Historic Environment Branch, Essex County Council, 2010: ”A Comparative Analysis of the Cultural Landscape and the Cultural Heritage of the Wadden Sea Region”
Kulturarvsstyrelsen, ”Vadehavet Kulturarvsatlas 2007”
Kulturministeriet m.fl.: ”Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020”
Kulturministeriet m.fl.: ”Kulturaftale 2015-18 mellem kulturministeren og Kulturregion Vadehavet”
Lancewad, 2001: ”Landscape and Cultural Heritage in the Wadden Sea Region”
Lonely Planet
Museumsberatung und –zertifizierung in Schleswig-Holstein: ”Die 10 Kulturhighlights im Kreis Nordfriesland”
Museumsberatung und –zertifizierung in Schleswig-Holstein: ”Liste der Kulturorte im Kreis Nordfriesland”
Nationalpark Partner
Nationalpark Vadehavet m.fl., 2015: ”Om at lave guidede ture i Nationalpark Vadehavets bygningskulturarv”
OECD, 2009: “The Impact of Culture on Tourism”
Slots- og Kulturstyrelsen: ”1001 fortællinger om Danmark”, Kulturarv.dk/1001fortaellinger
Sydvstjyske Museer: ”Turister, kultur og fortælling”
Trilateral turismestrategi: ”Bæredygtig turisme i Destination Verdensarv Vadehavet”
U.S.Department of Commerce, 2010 og 2014: ”Cultural Heritage Traveler”
Vadehavets Formidlerforum: ”Bygninger og Bygningskultur – Bebyggelsen langs Vadehavet”
VisitDenmark, 2014: ”Kulturturister i Danmark - Turistprofil” efter ”Turistundersøgelse 2011”
VisitDenmark, 2016: ”Kulturturisme i Danmark” efter ”Turistundersøgelse 2014”
VisitDenmark, 2017: ”Attraktionsliste 2016”
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BILAG 2. BÆREDYGTIG TURISME

Elisabeth Cederstrøm

Bæredygtig turisme Verdensarvsområdet Vadehavet

•
•
•
•
•
•
•

Har forståelse for Vadehavets naturlige værdier og påtager sig det globale ansvar for områdets beskyttelse
som et resultat af dets status som verdensarv.
Bidrager til beskyttelsen, bevarelsen og præsentationen af verdensarvsområdet Vadehavet.
Fremmer samarbejdet med turistaktørerne baseret på brugerdeltagelse for at maksimere den beskyttende
virkning og giver resultater samtidig med at de negative påvirkninger fra turismen mindskes.
Præsenterer verdensarvsområdet Vadehavet på passende, ensartet og omfattende vis for at øge kendskabet
til og forståelsen for området samt støtten til beskyttelse deraf.
Dækker nuværende og fremtidige generationers samfundsmæssige og økonomiske behov for samtidig med
at målene for områdets beskyttelse opretholdes.
Giver mulighed for turisme af høj kvalitet og lille påvirkning (produkter, tjenesteydelser, faciliteter), som tager
højde for områdets økologiske behov.
Bidrager til udvikling af regionalområdet.

30

Elisabeth Cederstrøm

BILAG 3. LONELY PLANET OG VIA
MICHELIN
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Lonely Planet – det bredere billede
Danmark: 6 á 55 = 11 %

Schleswig-Holstein:6 á 46 = 13%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

ARoS Aarhus Kunstmuseum
Bornholms Kunstmuseum
Christiania
Christiansborg Slot
Danmarks Forsorgsmuseum
Davids Samling
Den Fynske Landsby
Den Gamle By
Det Kongelige Bibliotek
Egeskov Slot
Frederiksberg Have
Frederiksborg Slot
Fuglsang Kunstmuseum
Gammel Skagen
Grenen
Hammershus Slotsruin
HC Andersens Hus
Jelling Kirke
Jernbanemuseet
Koldinghus
Kronborg Slot
Kunsten
Langelandsfortet
Lego House
Legoland
Lindholm Høje
Louisiana
M/S Museet for Søfart
Mennesket ved Havet
Middelaldercenteret
Moesgaard Museum
Møgeltønder Kirke
Nationalmuseet
NaturBornholm
Ny Carlsberg Glyptotek
Nyhavn
Nylars Rundkirke
Ragnarock
Randers Regnskov
Ribe Domkirke
Ribe Kunstmuseum
Ribe VikingeCenter
Rosenborg Slot
Roskilde Domkirke
Rubjerg Knude
Skagen Museum
Statens Museum for Kunst
Thorvaldsens Museum
Thy National Park
Tirpitz
Tivoli
Trapholt
Utzon Center
VadehavsCenteret
Vikingeskibsmuseet

Altfriesisches Haus Sylt
Archäologische Landesmuseum
Brauberger
Braasch
Buddenbrookhaus
Danevirke Museum
Denhoog Sylt
Dom Lübeck
Dom St Petri
Emil Nolde Stiftung
Erlebniszentrum Naturgevalten Sylt
Europäischer Hansemuseum
Füchtingshof Lübeck
Günter Grass-Haus
Gänge & Höfe
Heiligen-Geist Hospital
Holstentor
Kappeln
Kattharienkirche Lübeck
Kaufmannshöfe
Kieler Woche
Kiellinie
Marienkirche Lübeck
Marine Ehrenmal
Museum Holstentot Lübeck
Museumsberg Flensburg
Museumsquartier St Annen
Naturpark Holstenische Schweiz
Niederegger
Nord-Ostsee Kanal
Passat
Petrikirche Lübech
Poppenspäler Museum Husum
Rathaus Lübeck
Salzspeicher
Schiffartsmuseum Kiel
Schiffartsmuseum, Flensburg
Schleswig-Holstein Landesmuseum
Schleswig-Holsteinisches Freillichtmuseum
Schloss Gottorf
Stadtsmuseum Kiel
Theater Figuren Museum
Theodor-Storm-Haus
U-Boat 995
Wikinger Museum
Willy Brandt House
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BILAG 4. KULTURTURISTER

Elisabeth Cederstrøm

Andelen af kulturturister i forskellige danske
ferieområder
København 57%
Fyn 39%
Bornholm37%
Midtjylland 37%
Sjælland 28%
Nordjylland 28%
Sydjylland 24%
VisitDenmark, 2014: ”Kulturturister i Danmark - Turistprofil” efter
”Turistundersøgelse 2011”; Der er ikke data for kulturturister særskilt.
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Kultur er kun ét af kulturturisternes rejsemotiver

Historiske og kulturelle oplevelser 100%
Interessante byer 78%
Gode overnatningssteder 70%
Trygt ophold 69%
Naturoplevelser 68%
Strand, kyst ellert hav 66%
Et rent land 62%
Befolkningen 60%
Miljøvenligt rejseland 49%
Børnevenligt land 49%
VisitDenmark, 2014: ”Kulturturister i Danmark - Turistprofil” efter
”Turistundersøgelse 2011”
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TOP10 over kulturturisters ferieaktiviteter

Korte gåture 90%
Spise på restaurant, cafe 89%
Shopping 83%
Besøge historiske attraktioner, bygninger og monumenter 79%
Besøge byer 77%
Besøge museer og udstillinger 74%
Udflugter i naturen 65%
Længere vandreture 52%
Besøge forlystelsesparker/oplevelsescentre 34%
Bade i hav eller sø 33%
VisitDenmark, 2014: ”Kulturturister i Danmark - Turistprofil” efter
”Turistundersøgelse 2011”
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Kulturarvsturister i USA – samme profil
Cultural Heritage Tourists (international visitors):
Activity participation while in the U.S.
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Kilde: U.S. Department of Commerce, 2010 og 2014: ”Cultural Heritage Traveler”
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Tyske kyst- og naturturister mere kulturaktive end
danske
Udenlandske kyst- og naturturister:
Besøge historiske attraktioner 46%
Besøge museer/udstillinger 39%
Tyske kyst- og naturturister:
Besøge museer/udstillinger 42%
Danske kyst- og naturturister:
Besøge historiske attraktioner 39%
Besøge museer/udstillinger 33%

Danske storbyturister (i København):
Besøge historiske attraktioner 57%
Besøge museer/udstillinger 62%
Udenlandske storbyturister (i København):
Besøge historiske attraktioner 74%
Besøge museer/udstillinger 67%
Kilde: VisitDenmark, 2014: ”Kulturturister i Danmark - Turistprofil” efter ”Turistundersøgelse 2011”
VisitDenmark, 2016: ”Kulturturisme i Danmark” efter ”Turistundersøgelse 2014”
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Kultur er vigtig for gæsteoplevelsen

”Berigtigelse er et centralt omdrejningspunkt for tyskerne langs Vestkysten.
Naturen ”tjekkes” ifht. forventninger og erindringer. Opdagelseselementet ved
den jyske Vestkyst fokuserer til gengæld på det skæve, det overraskende og
sammensmeltningen af natur og kultur. Over halvdelen af de delte fotos fra
tyske turister ved den danske vestkyst har kulturhistoriske motiver (historiske,
kunstneriske eller arkitektoniske) eller har dagliglivskarakter.”
Kilde: Sydvestjyske Museer: ”Turister, kultur og fortælling”
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OECD, 2009: “The Impact of Culture on Tourism”

Uddrag
“Culture is an increasingly important element of the tourism product as it creates distinctiveness in a crowded global marketplace.”
“Culture creates authenticity and distinctiveness in the global tourism market. In this regard, “tourism experiences” that can
connect people and visitors to local cultures are very important. In many cases, the theming of destinations is also linked to specific
cultural events (e.g. connected to famous places, people or historical events) which can also play a catalyst role in this
development.”
“The involvement of the local communities is an important factor for visitor satisfaction and a prerequisite for product
development. Local communities are not just the hosts for tourism, but they are also participating directly in the tourism
experience, helping to define the sense of place and atmosphere of regions.”
“The most successful destinations are those which recognise the wider implications of the relationship between tourism and
culture, particularly in terms of attracting new residents and inward investment. At present, these issues are rarely considered in
programmes of cultural and tourism development, because these two sectors are individually associated with narrow sectoral
development. However, there is growing evidence that culture and tourism may act as a powerful combination to attract people
and investment.”
“The most important aspect in linking tourism and culture is to develop an effective partnership between stakeholders in the two
sectors. In many cases the problem is that there are different approaches: the profit motive vs. non-profit, markets vs. public, etc.
The role of any platform trying to bring these two sectors together must be to identify their common interests and to act as a
mediator between them.”
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BILAG 5. TURISTERS KULTURFORBRUG
I VADEHAVSOMRÅDET
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VisitDenmarks attraktionsliste 2016

Vadehavs-oplevelser blandt TOP300 i Danmark
#54 Fiskeri- og søfartsmuseet/Saltvandsakvariet (115.000 gæster)
#83 Blåvand Zoo (70.000 gæster)
#91 Ribe Vikingecenter (60.000 gæster)
#95 Museet Ribes Vikinger (56.000)
#97 Ribe Domkirkemuseum (55.000 gæster)
#156 Kulturhistorie Tønder (27.000 gæster)
#179 Hvidbjerg Strand Badeland (20.000 gæster)
#199 Esbjerg Kunstmuseum (17.000 gæster)
#219 Tirpitz Stillingen (14.000 gæster)
#228 Kommandørgaarden, Nationalmuseet (14.000 gæster)
#260 Fanø Kunstmuseum (9.000 gæster)
#291 Esbjerg Museum (7.000 gæster)

Kilde: VisitDenmark, 2017: ”Attraktionsliste 2016”
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Særkørsel på turistundersøgelse 2014

EHSB har i forbindelse med en tidligere opgaveløsning for Dansk Kyst- og
Naturturisme haft adgang til data på kommuneniveau for kommunerne på
Vestkysten samt landets øvrige kyst- og naturturismekommuner.
På den baggrund kan der på de følgende sider vises data for hhv. Vadehavet,
øvrig Vestkyst og øvrig kystturisme.
Kilde: Dansk Kyst- og Naturturisme, 2017: ”Kapacitet og turismeudbud ved
Danmarks Vestkyst”
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Særkørsel på turistundersøgelse 2014: Vadehavet adskiller
sig fra resten af Vestkysten; mere interesse for historie og
museer
Andel passionerede (1-2 på skala 1-5, hvor 1 er
mest passioneret) turister, udvalgte
kulturaktiviteter
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