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Der er generelt god plads til turismen Vadehavet
Stor innovationskraft i outdoor turismeformer, fx TourismX
Stor interesse for værdiøgning i kulturhistoriske attraktioner



Men turismen tager også arealer i brug på nye måder
Overturisme – en risiko for Vadehavet?
Hvis ja, hvordan forebygges der?



Konfliktoptrapning

1. Klager i det officielle system, borgermøder 

2. Foreningsdannelse. Kollektiv interessevaretagelse

3. Mærkesager, underskriftindsamlinger, moddokumentation

4. Offensiv brug af (sociale) medier

5. Overflader bruges til kommunikation 

6. Udskamning af turister, Airbnb-boycot

7. Demonstrationer og marcher 

8. Barrikadering, hærværk 



Bløde virkemidler:
• De-marketing – vise færre billeder af hot-spots
• Promotion med ord/billeder/videoer osv., som viser andre steder
• Understøtte udvikling af turismeaktiviteter uden for de overbelastede 

områder
• Arbejde sammen med stakeholders i de belastede områder om at rådgive 

turisterne
• Styrke events og begivenheder i ikke-sårbare områder mere end events i 

sårbare
• Indbygge spredningsstrategier i wayfinding-værktøjer: kortmaterialer, apps, 

mv, som støttes med offentlige midler
• Transparent kollektiv trafik, gode billetsystemer
• Implementering af crowd-management ved begivenheder mv. 
• Kommunikation til turister om adfærd og bæredygtighed



Hårde virkemidler:
• Definere nøje, hvor den langsigtede byggeaktivitet kan finde sted 
kommuneplanens hovedstruktur og rammedel
• Udpege og planlægge for  attraktive ”outdoor-zoner” på robuste lokaliteter
• Sikre udviklingsmuligheder for attraktioner på robuste lokaliteter og lukke for 
definitivt for udbygning på sårbare steder
• Planlægge for stisystemer, som leder trafikken de rigtige steder hen
• Styre indretningen og anvendelsen af det offentlige rum gennem lokalplaner
• Håndhæve kulturmiljøernes kvaliteter gennem bevarende lokalplaner
• Skabe og bevare store grønne områder og sikre sammenhænge med 
byområderne
• Styre biltrafikken væk fra sårbare områder og planlægge for den bløde trafik
• Bruge økonomiske midler (P-afgifter, havneafgifter, arealleje, affaldsafgifter 
m.v.) til at styre adfærd



Tønder Kommune:
Bevarende 
lokalplan for 
Østerende- og 
Vesterende Ballum

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/fysisk_planlaegning
/dokumenter/LP_012_1_1_Oesterende-
_og_Vesterende_Ballum.pdf

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/fysisk_planlaegning/dokumenter/LP_012_1_1_Oesterende-_og_Vesterende_Ballum.pdf


Fanø 
Kommune: 
Lokalplan for 
Halen, 
Sandflod
Hede og langs 
Albuevej

https://dokument.plandata.dk/20_108704
3_APPROVED_1218457701052.pdf

https://dokument.plandata.dk/20_1087043_APPROVED_1218457701052.pdf


https://dokument.plandata.dk/20_1187652_APPROVED_1261387979321.pdf

Esbjerg 
Kommune: 
Lokalplan for 
Strand-
promenaden, 
Hjerting

https://dokument.plandata.dk/20_1187652_APPROVED_1261387979321.pdf


Varde Kommune
Erhvervsområde ved Oksbøl

https://dokument.plandata.dk/20_1102269_DRAFT_1219754594276.pdf

https://dokument.plandata.dk/20_1102269_DRAFT_1219754594276.pdf


Udvikl turismen proaktivt og forebyg 
kvalitetsskred, konflikter og skader 

Brug planinstrumenter på  kloge måder –
værktøjskassen er velforsynet 

Involver borgere og turister


