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“ Masterplanen for Handel & Turisme er resultatet 
af en proces, der har strakt sig over et halvt år, 
og som har involveret en meget lang række of-
fentlige og private aktører fra vores turismesek-
tor og detailhandel. Takket være deres store 
indsats og idérigdom står vi i dag med en fælles 
Masterplan, der er dybt forankret i vores aktører, 
vores område og vores tre styrkepositioner. 

 Vi kan derfor nu sammen sikre, at vi i en velover-
vejet og koordineret indsats kan indfri Sønder-
borgs potentiale til at indtage en førerposition 
blandt danske turistdestinationer og dermed 
skabe vækst og udvikling i hele kommunen.

”   
Ole Stenshøj

Formand, Erhvervsudvalget
Sønderborg Kommune 
Forår 2015
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Sønderborg-området har potentialet 
til at blive den mest søgte turistdestination 
uden for hovedstaden 



 Masterplan for Handel & Turisme i Sønderborg-området  ·  Høringsudgave

 5

Med Masterplan for Handel & Turisme er vi i Sønder-
borg klar til at tage det første store skridt mod en 
koordineret og konkret indsats, der kan indfri et stort 
og uudnyttet potentiale for at skabe vækst, udvikling 
og arbejdspladser i turismesektoren og detailhandlen i 
Sønderborg kommune.

Planen skal sikre, at vi udnytter dels vores styrkeposi-
tioner til at kvalificere og udvikle vores tilbud, attrak-
tioner og events og dels de muligheder, som samarbejdet 
i Destination Sønderjylland giver os. Formålet med 
Masterplan for Handel & Turisme er således, at 

• Tiltrække flere ferie- og erhvervsturister til hele 
Sønderborg kommune 

• Øge omsætning i detailhandlen og hos turistaktører 

• Skabe arbejdspladser i turismesektor og detailhandel 

• Sikre sammenhæng og koordinering mellem område-
strategier i kommunen 

• Sikre fuld udnyttelse af samarbejdet i Destination 
Sønderjylland 

• Udnytte områdets og Destination Sønderjyllands tre 
styrkepositioner til at skabe synergi og en klar rød 
tråd i alle indsatser 

• Bane vejen for, at Sønderborg bliver en såkaldt 
”Eventful city”, der arbejder systematisk og integreret 
med by-, kultur- og turismeudvikling

Kun ved en fælles indsats, hvor såvel offentlige som pri-
vate aktører arbejder sammen i en koordineret indsats 
mod fælles mål, bliver det muligt at indfri potentialet.  
Vi står med etableringen af et nyt Vækstråd stærkt, da 
der her anlægges et helhedsperspektiv på erhverv, detail-
handel og turisme. Alle tre ben er bærende og afgørende 
erhverv i vores område, og alle tre spiller de tæt sammen 
og influerer hinanden. Derfor skal deres udvikling også 
gå hånd i hånd med et ligeligt positivt fokus. Fremtidens 
opgave er at sikre synergi og samarbejde således, at vi 
undgår silotænkning og modsatrettet udvikling. Vi skal 
ikke længere skyde med spredehagl – vi skal i stedet 
gennem en koordineret og velovervejet indsats med en 
klar rød tråd styrke de tre ben, som Sønderborg står på. 
Således supplerer nærværende Masterplan for Handel & 
Turisme den allerede udviklede strategi for erhverv og 
iværksætteri og skal betragtes som sammenhængende 
med denne.

Ydermere er Masterplan for Handel & Turisme en dyna-
misk strategi, hvor fremtidige områdestrategier for byer 
og områder i kommunen let kan integreres som konkrete 
handlinger og tiltag. Således rummer Masterplanen 
allerede initiativer fra Masterplan for Gråsten og Hvid-
bog for Nordals, ligesom den trækker på de muligheder 
for iværksætterservice, som strategien for erhverv og 
iværksætteri skaber.

Visionen
Det er selvfølgelig kærkomment at formulere en kvik 
vision som en del af Masterplan for Handel & Turisme, 
f.eks. 100.000 nye turister – 10 nye butikker – på 1.000 
dage. Det er gratis, hvis det ikke samtidig ledsages af en 

klar plan, økonomisk råderum, konkret handling samt 
vilje og metode til at måle på resultaterne. Det er den 
samlede mængde af dette, der afgør, hvor højt og hvor 
hurtigt, vi kan flyve. Visionen for denne Masterplan er 
derfor kort og godt at leve op til sine formål som beskre-
vet ovenfor.

Når Masterplanen implementeres, vil resultatet være 
større og mere langsigtet end 100.000 nye turister  
– 10 nye butikker – på 1.000 dage. For faktum er, at 
Sønderborg-området har potentialet til at blive centrum 
for sønderjysk turisme og dermed den mest søgte turist-
destination uden for hovedstaden  
 
- med alt, hvad det indebærer af vækst, omsætning og 
arbejdspladser. Lad os derfor straks vende os mod dels 
hvorfor vi har potentialet, og dels hvordan vi udnytter 
det.

Rigtig god fornøjelse med læsningen.

Vision:

Sønderborg-området skal være centrum for 
sønderjysk turisme og dermed den mest søgte 
turistdestination uden for hovedstaden.

Velkommen til Masterplan for Handel & Turisme
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Turismen er et af Sønderborgs mest betydningsfulde 
erhverv. I 2013 var det samlede turismeforbrug på ca. 
en milliard kr., hvilket skaber 1500 arbejdspladser og 
giver 1,7 mia. kr. i offentlige indtægter. Turismen gene-
rer således både vækst, udvikling og arbejdspladser i 
Sønderborg kommune. 

90 % af vores turister er enten danskere eller tyskere. 
Størstedelen er ferieturister, og hver fjerde besøgte kom-
munen i forretningsanliggende. Når turisterne kommer 
til Sønderborg-området, vælger 73 % campingpladser 
eller feriehuse, imens de resterende bor på hoteller, 
feriecentre eller lystbåde. 

Hver enkelt turist i Sønderborg bruger i gennemsnit 
414 kr. pr. dag. Det er væsentligt lavere end lands-
gennemsnittet på 443 kr. og peger på et potentiale for 
at hæve vores turisters gennemsnitsforbrug.

Dykker vi yderligere ned i turisternes forbrug, står det 
klart, at kun 3 % af det samlede forbrug bruges på kultur 
og forlystelser. Her er således mulighed for at en øget 
indtjening på kommercielle kulturaktiviteter samt forlys-
telses- og oplevelsestilbud. 51 % af det daglige forbrug på 
414 kr. bruges på detailhandel, shopping, restaurations-
besøg, føde- og drikkevarer samt tobak. Dette betyder, 
at turismeafledt beskæftigelse i detailhandel udgør 33 %. 
Turismen har således en væsentlig betydning for detail-
handlens omsætning i Sønderborg. 

Turismens betydning for detailhandlen
Tager vi udgangspunkt i detailhandlens udvikling i 
Sønderborg kommune, er detailomsætningen siden 2007 
i faste priser faldet ca. 10 %. Omsætningen i butikkerne 
var i 2013 ca. 3,15 mia. kr. Dækningsgraden for Sønder-
borg kommune er beregnet til 96. Det betyder, at der er 
forholdsvis flere indbyggere fra Sønderborg kommune, 
der tager ud af kommunen for at handle, end der er ind-
byggere udefra, som kommer til Sønderborg kommune 
for at handle. Nærværende Masterplans fokus er de 
udefrakommende turister, hvad enten disse er dagsturis-
ter på shoppingtur eller ferieturister på længerevarende 
ophold. Indsatsen for at tiltrække og fastholde egne 
borgere i kommunen bør være strategisk indsatsområde 
for områdets handelsstandsforeninger.

Når befolkningsudviklingen betragtes i forhold til 
handelslivet i Sønderborg kommune, forventes det, at 
indbyggertallet vil falde 7 % i perioden frem til 2026. I 
forhold til denne befolkningsprognose forventes for-
brugsgrundlaget i de fysiske butikker at være ca. 230 
mio. kr. lavere i år 2026. Omvendt forventes turismen 
fortsat at være stigende, og allerede 2014 har budt på 
opadgående kurver i antallet af turister og overnat-
ninger. 

Samspillet mellem handel og turisme
Når udviklingen og fremtidsprognoserne afvejes i 
forhold til detailhandlen i Sønderborg kommune, må 
det konkluderes, at der ligger et stort potentiale i detail-
handlen for at øge indtjeningen og skabe arbejdspladser 
gennem dels tiltrækning af turister og dels gennem et 
øget turismeforbrug.

1. Turisme og handel i Sønderborg i tal og ord
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Prognose

16%  Overnatning

10%  Restaurant

13%  Transport

3%  Kultur og forlystelser

17%  Føde-, drikkevarer og tobak

10%  Benzin og brændstof

31%  Andet (shopping mv.)

Turismeforbrug i Sønderborg Kommune, 2010 

14%  Overnatningssteder

12%  Restauranter og værtshuse

3%  Transportvirksomheder

9%  Rejseservice

2%  Forlystelsesparker, museer mv.

33%  Detailhandel 

27%  Andre brancher

Turismeafledt beskæftigelse i Sønderborg Kommune, 2010
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Derfor hænger handel og turisme uløseligt sammen. 
Nogle af fremtidens indsatsområder varetages bedst af 
detailhandlen selv og i de respektive handelsstandsfor-
eninger, imens andre har et naturligt tilhørsforhold til 
Destination Sønderjylland og den generelle markeds-
føring af Sønderborg kommune for at tiltrække turister. 
Men uanset hvem, hvordan og hvornår ideerne udvikles 
og omsættes til handling, er en fælles opfattelse og 

referenceramme helt afgørende: Handel og turisme er to 
sider af samme sag. Alt hvad der således tiltrækker flere 
turister til området, har en positiv afsmittende effekt på 
detailhandlen og byder på det størst mulige vækstpoten-
tiale. 

Styrkepositioner som den røde tråd
Samtidig er det af yderste vigtighed, at der sikres samspil 
og en klar rød tråd gennem indsatserne således, at alle 
initiativer og instanser trækker i samme retning mod 
fælles mål. Vi skal således sige et endegyldigt farvel til 
silotænkning og en gammeldags opfattelse af, at handel,
kultur og turisme er tre forskellige områder. De er tæt-
forbundne og trives bedst i et dynamisk samspil med 
hinanden. 

Hertil kommer naturligvis, at vi hverken kan, vil eller 

skal stritte i alle retninger i Sønderborg, for ingen har 
nogen sinde vundet terræn ved at skyde med spredehagl. 
Vi skal derfor holde fokus på vores styrkepositioner, som
findes beskrevet i denne Masterplan. Vi skal være tro 
mod de beslutninger, vi har truffet, og vi har modet til 
at vide, at valg også betyder fravalg. Når vi f.eks. skal 
prioritere mellem større events og begivenheder, skal de 
til enhver tid holdes op mod vores styrkepositioner. For 

nok kan en event eller idé virke både sjov, 
god og tiltalende, men bakker den ikke 
samtidig op om den generelle markeds-
føring af Sønderborg som turisme- og 
shoppingdestination, må den aldrig 
allokere midler fra aktiviteter inden for 
vores styrkepositioner. Styrkepositio-
nerne er derfor den væsentligste rettesnor 

for alle aktører, uanset om det er inden for handel, kultur 
eller turisme.

Eventful City
Hermed lægges der op til, at Sønderborg bliver en 
såkaldt ”Eventful City”. Byer, der arbejder med begrebet 
Eventful City, har alle det til fælles, at de arbejder med 
en integreret tilgang til by-, kultur- og turismeudvikling. 
Det vil sige, at der er en klar sammenhæng mellem 
stedet, kulturen, historien, menneskene, fremtiden, 
begivenheder i fortiden og nutiden på den ene side og 
de events – store som små – der udvikles på den anden 
side.
 
Mange byer verden over arbejder ikke integreret med 
by-, kultur- og turismeudvikling. Events udvikles og 
planlægges udelukkende ud fra, at de tiltrækker op-

mærksomhed og gæster fra gang til gang – fra event til 
event. Der er derfor altid overhængende risiko for, at 
forskellige myndigheder og andre interessentgrupper 
arbejder hver for sig og ikke sammen. Det kan hurtigt 
blive reaktivt i stedet for proaktivt og taktisk i stedet 
for strategisk. Byerne bruger mere energi på at tænke 
sig til events, end de bruger på at lade store og små 
events springe frem fra det helt naturlige grundlag, som 
byerne hviler på. De glemmer det ganske enkelt i tanker 
om økonomi, return on investment, PR-muligheder og 
arbejdspladser. Sådan skal det ikke være i Sønderborg, 
for vi har netop det naturlige grundlag og de stærke 
styrkepositioner, der er grundlaget for, at vi kan være en 
Eventful City.
 
En Eventful City har ikke en eventpolitik. Byen bruger 
events som en del af en større kulturel programmering 
med udgangspunkt i det pågældende steds særegenhed 
med henblik på at stadfæste det fortidige, udvikle det 
nutidige og skabe det fremtidige. I stedet for blot at 
være et rum for events, skaber en eventful city events, 
der udspringer naturligt af kulturen og identiteten. Her 
er arbejdet hverken tilfældigt eller ad hoc-præget men 
derimod kendetegnet af sammenhæng og koordination. 
Eventful cities er ikke reaktive i forholdet markedet og 
den generelle udvikling. I stedet sætter de kursen for 
markedet og er trendsættende for udvikling af moderne 
byer. De skaber så at sige byen og gør den attraktiv med 
store og små events, og de sørger for at involvere byens 
aktører, politikere, embedsmænd, borgere og turister i 
aktiviteterne. Sådan skal det også være i Sønderborg.

Alt, hvad der tiltrækker flere turister 
til området, har en positiv afsmittende 
effekt på detailhandlen og byder på 
det størst mulige vækstpotentiale
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Et dybdegående og yderst omfattende analysegrundlag 
betyder, at vi i Sønderborg har stor viden om vores turis-
ter. I bilag 1 forefindes en detaljeret Gallup kompas seg-
mentering af vores turister og potentielle turister. Hertil 
kommer en lang række andre analyser, der ikke behøver 
gentages her. Langt mere interessant er det nemlig, at 
det store analysemateriale entydigt peger på de samme 
faktorer. Vi kender således ikke alene vores turisters 
forbrug, hvordan de bor, når de er her, og hvor længe de 
bliver i området osv. Vi ved også, hvorfor de kommer, og 
hvad de tillægger størst betydning for deres ferie og des-
tinationsvalg. På baggrund af de mange undersøgelser er 
det derfor muligt at tegne en klar profil af Sønderborgs 
nuværende og potentielle turister:

Natur og bymiljø som gode fællesoplevelser
Ikke overraskende er strand og natur helt afgørende 
for både vores danske og tyske turisters ferieoplevelser. 
Det er her, de finder frirummet til at koble fra og slappe 
af. Ferieaktiviteterne på stranden og i naturen spænder 
bredt – lige fra at dase i solen og lege med børnene til 
cykelture og gå-/løbeture i skoven. 

Det er imidlertid ikke kun naturen, der sætter rammerne 
for feriens aktiviteter. Oplevelsen af samvær og at kunne 
foretage sig noget sammen med familie og venner er 
ligeså vigtigt, og det er afgørende, at det er aktiviteter, 
hvor alle har det godt og får opfyldt deres individuelle 
behov. Ligeledes er friheden til at finde inspiration og 
planlægge ferieaktiviteterne fra dag til dag væsentlige 
parametre for den gode ferie. 

Også oplevelser i bymiljøet spiller en væsentlig rolle for 

vores turister, der fremhæver shopping, is med børnene, 
gåture samt det at nyde atmosfæren og observere livets 
gang som gode ferieoplevelser. Ydermere har en meget 
stor del af vores turister det til fælles, at de godt kan lide 
at gøre en god handel.

Vil ikke være passiv tilskuer
Sønderborgs kulturarv og historie interesserer i høj grad 
vores turister. I den forbindelse skal vi dog samtidig 
bide mærke i, at vi kan imødekomme et bredere turist-
segment ved at fokusere mere på underholdningsværdi 
og mindre på attraktioner og formidlingsformer, der 
minder for meget om traditionelle museer. Altså appel-
lerer et 1864-marked f.eks. bedre og bredere til vores 
turister end en passiv udstilling.

Autentiske og lokale traditioner
Vores turister oplever det som positivt, når deres ferie-
sted har et fornuftigt udbud af gode restauranter samt let 
adgang til og et stort udvalg af lokale råvarer og speciali-
teter. Det er især vores tyske turister, der efterspørger 
synligheden af det lokale islæt. For både danske og tyske 
turister forbindes den gode ferieby med oplevelsen af 
autencitet og lokalt liv – det skal være et sted med sin 

egen identitet, hvor man som turist kan føle sig som en 
del af fællesskabet og kan komme helt tæt på de lokale 
traditioner. 

Sønderborgs styrkepositioner 
– set med turistens øjne
Ifølge de danske og tyske turister er Sønderborgs  
styrkepositioner:

• Naturoplevelser – i ægte og uspoleret natur, 
herunder strand, kyst og hav

• Gastronomi – oplevelsen af det lokale køkken
• Kulturarv og lokalhistorie – formidlet levende og 

interessant

Turisternes primære årsag til at vælge 
Sønderborg kommune som feriedestination 
bygger ofte på traditioner og ferieminder 
fra tidligere besøg i området. Faktisk kan 
mange af vores nuværende turister slet ikke 
forestille sig en sommer uden et ophold i 
Sønderborg. Der er således tale om mange 
loyale gæster, der føler et kært og familiært 
forhold til vores område.

Når vores turister planlægger deres ferie, er Google-
søgninger samt anbefalinger fra familie og venner de 
suverænt vigtigste informationskilder.

Fremtidens turister – hvem er de?
I Danmark har turismeudviklingen traditionelt haft 
fokus på bred masseturisme inden for feriehuse, ferie-
centre, camping mv. I de senere år er opmærksomheden 

2. Mød vores ferieturister

...det skal være et sted med sin egen
identitet, hvor man som turist kan
føle sig som en del af fællesskabet
og kan komme helt tæt på de lokale
traditioner
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dog i stigende grad rettet mod nye målgrupper med 
specielle interesser samt koncepter, der specifikt imøde-
kommer disse interesser. Det kan være særlige interesser 
og koncepter inden for f.eks. natur, historie og kultur, 
gastronomi, udfordrende oplevelser i naturen, sport og 
meget andet. Denne udvikling betyder, at vi i Sønderborg 
skal være på forkant med engagerende ture, events og 
nærværende oplevelser inden for vores tre styrkeposi-
tioner.

Den gode ferieoplevelse er en hybrid af forskellige oplev-
elser. I forhold til vores fremtidige turister er der specielt 
seks kendetegn og elementer, der danner grundlag for 
den gode ferie:
 
1. Fysisk aktivitet
2. Afslapning med familie og venner
3. Gode overnatningsmuligheder
4. Strand og natur
5. Varierede oplevelser og aktiviteter
6. Et autentisk og velfungerende bymiljø

Figuren skitserer, at vi har potentiale for forbedringer, 
og det er såkedes ikke alle parametre vi imødekommer 
tilstrækkeligt i Sønderborg. 

Afsnit 5 vil derfor fokuseres på at bringe nye tiltag i spil, 
der vil sikre den gode helhedsoplevelse for vores fremti-
dige turister. 

I Sønderborg har vi forholdsvist godt fat i de turister, 
der allerede kommer her. Men skal vi vækste, er det 
afgørende, at vi dels tiltrækker flere turister fra de 
segmenter, vi allerede appellerer til, og dels at vi kan 
tiltrække nye segmenter. 

Sønderborg har en høj diversitet i turister. Det vil sige, 
at det ikke kun er én bestemt type turist, der vælger 
at besøge os, og det gælder både for danske og tyske 
turister. Men alligevel er der dog klare indikatorer 
og analyser, der peger på, at der er målgrupper, vi vil 
have større succes med at ramme end andre. Tages der 
således udgangspunkt i Gallups metode og segmente-
ringsmodel minikompas, der består af fire segmenter: 
De moderne-individorienterede, De traditionelle-indivi-
dorienterede, De traditionelle-fællesskabsorienterede og 
endelig de moderne-fællesskabsorienterede, anbefales 
det, at Sønderborg særligt fokuseres på de to fælles-
skabsorienterede segmenter og til dels det traditionel-
individorienterede segment. I forhold til en geografisk 
betragtning har Sønderborg kommune det største turist-
potentiale i henholdsvis Danmark og Tyskland.

De moderne fællesskabsorienterede er relevante 
som målgruppe på grund af deres store interesse for 

vores kulturarv. Men dette segment er, som navnet 
antyder, moderne og efterspørger netop koncepter, der 
specifikt er formet til dem – og gerne med mere ”action 
og smartness” end Sønderborg på nuværende tidspunkt 
leverer. De holder af naturen, men ønsker og forventer 
samtidig, at vi inspirerer med anderledes og interessante 
oplevelser i naturskønne oplevelser. Dette turistsegment 
skal beriges med levende fortællinger og autencitet. 
Vi skal serverer de gode historier, som de moderne fæl-
lesskabsorienterede turister senere kan berette om til 
venner og familie.

De traditionelle fællesskabsorienterede forbinder 
en rejse til Sønderborg med afslapning, historie og gode 
muligheder for vandring og cykling i naturen. De rejser 
ofte i grupper både på dagsture og ture af en fire til syv 
dages varighed. Når disse turister rejser, foretrækker 
de at blive beriget med områdets kulturarv, historie og 
natur, hvilket er et perfekt match med Sønderborgs styr-
kepositioner, og ikke mindst en service i topklasse. 

Det traditionelle-individorientrede segment er også 
interessant for Sønderborg, og en stor del af vores nu-
værende turister hører til i denne gruppe. De er karak-
teriseret ved at være loyale personer, der vender tilbage 
til samme feriedestination år efter år, når de først har 
fundet et sted, de kan lide. For denne gruppe gælder 
det primært om, at vores værtskab er i topklasse under 
besøget. Ydermere ligger der her en væsentlig opgave i at 
åbne målgruppens øjne op for de interessante kulturelle 
oplevelser i området. For lige netop dette segment 
gælder det om at øge underholdningsværdien for, at de 
finder oplevelsen relevant og interessant.

Fysiske
aktiviteter

Afslapning
med familie
og venner

Strand og 
natur

Varieret
udbud af
oplevelser og 
aktiviteter

Autentisk og
velfungerende
bymiljø

Gode
overnatnings-
muligheder

Hybrid af
forskellige
oplevelser
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Konkurrencen om turisterne er benhård, og den inten-
siveres fortsat. Der er svimlende summer og arbejds-
pladser på spil. Alene i vores fire sønderjyske kommuner 
Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder var turisme-
omsætning på 3,9 mia. kr. i 2013, hvilket er lig med over 
5000 arbejdspladser.

Men siden 2007 har Danmark mistet 3,6 % udenland-
ske overnatninger, selvom Europa som helhed er gået 
frem med 5,4 %. Med andre ord er Danmark ved at tabe 
kampen om turisternes gunst. Men i Sønderborg og 
Sønderjylland er vi i fuld gang med at vende udviklingen, 
hvorfor tallene for 2014 viser en stigning i antal overnat-
ninger og øget omsætning. Med andre ord er kampen om 
turisterne en kamp, som vi kan vinde med vækst i alle 
led som følgevirkning.

Når det er lykkedes at vende udviklingen i Sønderborg og 
Sønderjylland, skyldes det etableringen af først Destina-
tionsudvikling Sønderjylland og nu Destination Sønder-
jylland. Grundet den intensiverede konkurrencesituation 
i turismesektoren vælger flere og flere destinationer i 
ind- og udland at slå kræfterne sammen for at vinde 
turisternes gunst. I 2012 fulgte vi i Sønderjylland trop 
og tog første spadestik til dannelsen af en Destination 
Management Organisation (DMO). Denne DMO er i dag 
en realitet i form af Destination Sønderjylland, der er 
finansieret af Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og til 
dels Tønder Kommune.

Destination Sønderjylland styrker Sønderborg
I den større nationale og globale sammenhæng er vi som 
enkelt kommune alt for lille en aktør til virkelig at gøre 
os gældende. Det samme er tilfældet for vores nabokom-
muner. Derfor giver det rigtig god mening, at vi i stedet 
i dag har samlet alle styrker og ressourcer i en handle-
kraftig, ressourcestærk og resultatorienteret DMO, 
Destination Sønderjylland.

Destination Sønderjylland betyder, at vi i dag har mulig-
heder til rådighed, som vi i Sønderborg selv ville have 
vanskeligt ved at folde ud. Det gælder f.eks. den fælles 
sønderjyske bookingportal, værtskabskurser, netværks-
grupper og værktøjer til og for alle aktører, store events 
i både ind- og udland, landsdækkende og udenlandsk 
markedsføring samt pakketering og produktudvikling på 
tværs af kommunegrænser.

Sønderborg er en stor, afgørende og aktiv aktør i Desti-
nation Sønderjylland, og derfor har vi fra starten været 
med til at forme, fastlægge og udvikle Destination 
Sønderjyllands aktiviteter og indsatsområder. Vi og alle 
områdets turistaktører har således spillet en afgørende 
rolle i identifikationen og udviklingen af de værktøjer 
og de tre styrkepositioner, som vi i dag bruger til at 
markedsføre Sønderborg og Sønderjylland over for vores 
turister i ind- og udland. 

Tre styrkepositioner markedsfører Sønderjylland
Når vi taler handel- og turismeudvikling i Sønderborg, er 
Destination Sønderjylland et af vores allerstærkeste kort, 
der allerede har skabt fremragende resultater og vækst i 
Sønderborg. 

Destination Sønderjylland arbejder stringent med at 
markedsføre os via vores tre fælles styrkepositioner: 
Historien, madoplevelsen og naturen. Disse er udvalgt 
på baggrund af et stort analysegrundlag og dataindsam-
ling blandt både danske og tyske turister samt de sønder-
jyske turistaktører.

Alle tre styrkepositioner er blevet sat i spil. Når vi f.eks.
oplever, at turisterne står i kø for at smage på det 
sønderjyske kaffebord eller særlige egnsspecialiteter, 
skyldes det, at vi i Destination Sønderjylland både har 
udviklet det rullende sønderjyske kaffebord og rullende 
sønderjysk tapas, der har markedsført vores madople-
velse over alt i landet og i Tyskland. Når landsdækkende 
TV-udsendelser tager på gæstevisit i Sønderborg og laver 
mad på havnen i den bedste sendetid, har Destination 
Sønderjylland haft en finger med i spillet. Og når f.eks. 
Jylland Posten vælger at dedikere et helt tema til krigen i 
1864 og de mange events og begivenheder i området, kan 
du ligeledes være sikker på, at intet er tilfældigt.

Destination Sønderjyllands tre styrkepositioner er 
Sønderborgs tre styrkepositioner, og det er dem, som vi 
sammen med vores nabokommuner har committet os til 
– og det er via dem, at vi allerede nu har været i stand til 
at skabe vækst og konkrete resultater.

Sønderborg – en aktiv medspiller i Destination 
Sønderjylland
En stor del af vores fremtidige turismeindsats foregår 
således helt naturligt via Destination Sønderjylland. I 
Sønderborg er vores rolle derfor at udvikle vores turist-
attraktioner og -tilbud og vedvarende synliggøre disse 

3. Samspillet med Destination Sønderjylland
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via Destination Sønderjylland. Det er således vores 
opgave fortsat at byde ind med events, oplevelser og 
produkter inden for de tre styrkepositioner. Ligeledes 
skal vi udnytte de mange muligheder, som Destination 
Sønderjylland giver os og vores turistaktører i form af 
f.eks. bookingportal, produktudvikling og ikke mindst 
den afgørende markedsføring.

Med Destination Sønderjylland har vi fået en organisa-
tion, der virker, og hvor vi kan indfri Sønderborgs store 
turismepotentiale. Det kræver, at vi forsat står stærkt 
sammen med vores nabokommuner, så vi løfter i flok, og 
det kræver, at vi holder fast i vores commitment til vores 
tre fælles styrkepositioner, når vi udvikler vores egen 
Masterplan for Handel & Turisme i Sønderborg. Kun 
herved kan vi for alvor udnytte synergi og sikre, at vores 
masterplan fører til handling og resultater, der ræk-
ker langt ud over både Sønderborgs og Sønderjyllands 
grænser. Af samme grund tager såvel masterplanen for 
Gråsten som Hvidbogen for Nordals udgangspunkt i 
Destination Sønderjyllands styrkepositioner og har her 
udviklet stærke, kreative og lokale initiativer, der bakker 
op om og skaber synergi med den fælles indsats. Det 
samme er gældende for nærværende Masterplan og for-
ventes også af fremtidige områdestrategier i Sønderborg 
kommune.

Destination Sønderjyllands tre
styrkepositioner er Sønderborgs
tre styrkepositioner

 11



Det er os selv, der har spurgt vores 
mange gæster og turister om, 
hvorfor de netop vælger Sønderborg

12  
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4. Sønderborgs tre styrkepositioner

Selv for os der bor, lever og driver forretning i Sønder-
borg, kan det være en udfordring at sætte ord på det, 
der gør os og vores område til noget ganske særligt. 
For hvordan beskriver man en følelse og mentalitet, og 
hvordan fortæller man historien om, hvordan en helt 
unik historisk og kulturel arv har gjort os til dem, vi er? 
Og hvordan samler og formidler man alle de goder og 
enestående oplevelser, vi vitterligt kan byde på?

Ikke desto mindre er det nødvendigt, for når vi selv kan 
sætte fingere på og italesætte hvad Sønderborg er, kan 
vi også formidle det til vores omverden. Vi er heldigvis 
hjulpet godt på vej af de tre konkrete og veldefinerede 
sønderjyske styrkepositioner: 

Historien, naturen og madoplevelsen. 

For faktum er, at såvel Sønderborgs mange tilbud og 
attraktioner som store potentiale favnes af de tre styrke-
positioner. 

Styrkepositionerne er ikke blevet trukket ned over 
hovedet på os – det er os selv, der i tæt samarbejde med 
vores nabokommuner har identificeret dem, og det er os 
selv, der har spurgt vores mange gæster og turister om, 
hvorfor de netop vælger Sønderborg. 

Sønderjyllands tre styrkepositioner er Sønderborgs tre 
styrkepositioner og hænger uløseligt sammen. 
For hvordan kunne Sønderjyllands historie fortælles 
uden slaget ved Dybbøl, krigen i 1864 eller Als’ bemær-
kelsesværdige oldtidsfund, hvordan skulle det sønder-
jyske køkken kunne smages uden Gråsten æblet, vores 
lokale egnsspecialiteter, særlige traditioner eller gode 
råvarer, og hvordan skulle naturen kunne opleves uden 
Sønderborgs enestående naturperler, lange kyststræk-
ninger eller artsrigdom af sjælden fauna og flora?

Nærværende Masterplan for Handel & Turisme illustre-
rer sammen med masterplanerne for Gråsten og Nordals 
samt kommende strategier, hvad vi kan, når vi sammen 
i Sønderborg sætter vores tre styrkepositioner i spil. Mu-
lighederne er uendelige i hele kommunen, når vi benyt-
ter styrkepositionerne som en klar rød tråd, der binder 
os og vores område sammen. Det skaber styrke, brand 
og sammenhængskræft. Lad os derfor vende blikke mod 
vores tre fyrtårne og se, hvorfor de netop lyser så stærkt 
i Sønderborg.
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At gå på opdagelse i Sønderborgs 
historie er alt andet end kedeligt, for 
vores historie er til at tage og føle på. 
Du er ikke bare passiv tilskuer 
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I Sønderborg er historien levende og allesteds nærvæ-
rende. Følger du sporet gennem de smukke gamle alléer, 
vil dit blik snart blive draget af huse og bygningsværker, 
der vidner om en svunden tid under fremmed flag. Går 
du videre langs vandet, fører din vej dig forbi Sønder-
borg Slot, der var et vigtigt og imponerende fæstnings-
værk i Middelalderen, bolig for en tilfangetagen konge 
i 1500-tallet og senere hovedsæde for en hertug. På den 
anden side af det smalle Alssund, ser du i horisonten et 
af Danmarks mest markante nationalsymboler, Dybbøl-
mølle, hvor tusindvis af unge mænd mistede livet på 
slagtebænk Dybbøl. Imens du fortsætter din vandring 
langs vandet, følger dine skridt i sporet af blå gendarmer, 
der i et århundrede travede samme rute, patruljerende 
og spejdende over havet efter smuglere. Følg Gendarm-
stien videre, blot et lille stykke, og du træder nu frem i 
tiden, til modstandskampen under anden verdenskrig. 
Her står den store mindesten og fortæller sin triste histo-
rie om den tragedie, der engang udspillede sig her.

Din tur er ikke mange kilometer lang og dækker kunne 
et lille stykke af Sønderborg. Men oplevelsen er den 
samme: Uanset hvor du går, træder du i historiens dybe 
fodspor. Uanset hvor du vender dig, træder historien 
synligt frem. Uanset hvem du er, venter historien og 
kulturarven på dig her.

At gå på opdagelse i Sønderborgs historie er alt andet 
end kedeligt, for vores historie er til at tage og føle på. 
Du er ikke bare passiv tilskuer – du er med, når 1800- 
tallets bønder og handlende indtager byens torve med 
boder, gøjl, leg og sjov. Du er med, når soldaterne i tavse 
både sætter over Alssund i den sene sommernat. Du er 
med, når følelsen fra 1864 kommer helt ind under huden 
på historiecenteret. Du er med, når hele byen iklædes 
Dannebrog og festlige farver, imens det store rytteroptog
går gennem byen. Du er med, når Middelalderens ring-
ridning og stolte traditioner holdes i hævd på Ringrider-
pladsen. 

Sønderborg kommune er blandt de mest historierige i 
landet. Her er historien ikke blot fodnoter i gamle bøger. 
Her er Danmarkshistorien formet af skælsættende begi-
venheder i området, og her er historien helt tæt på – fra 
Gråstens slot og nationalæble over sporene fra 1864 i 
Sønderborg til Nordals’ skattekiste af unikke oldtidsfund. 
Hvert eneste område og hver eneste by i kommunen har 
sin egen historie at fortælle – en historien, der strækker 
sig generationer og årtusinder tilbage i tiden.

4.1 Historien



Fem stærke eksempler på styrkeposition Historie i Sønderborg by

Historiecenter Dybbøl Banke

På Historiecenter Dybbøl Banke træder du direkte ind i 
de dramatiske dage under krigen i 1864. Du bliver selv 
en del af dramaet, og du får ny viden om et af Danmarks-
historiens vigtigste slag.

Hold alle sanser åbne, når du bevæger dig ind på områ-
det, hvor lyden fra de buldrende kanoner blandede sig 
med skrigene fra de sårede soldater. Gå på opdagelse 
i den historisk korrekte skanse og kig ind i barakkerne 
i soldaterbyen bag fronten, hvor trætte unge mænd 
hvilede ud mellem de blodige kampe.

Gendarmstien

Gendarmstien er en af Danmarks smukkeste vandre-
ruter. Rutens Strand-etape følger kysten langs Sønder-
borg by. Her kan du gå på opdagelse i historien og de 
mange myter og sagn, der knytter sig til denne del af 
Gendarmstien. Når du følger Gendarmstien, er det ikke 
svært at forestille sig, hvordan grænsegendarmerne 
holdt både øjne og ører åbne, når de til fods gik deres 
faste ruter langs de stejle skrænter, gennem de hemme-
lighedsfulde skove og ad de flade strande. Deres opgave 
var nemlig at holde udkig efter smuglere, som forsøgte 
at bringe varer ind i eller ud af landet uden at betale 
den told, der gennem århundreder var en af Danmarks 
vigtigste indtægtskilder.

16  
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Sønderborg Slot

Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot er afdelingen, 
der belyser Sønderjylland/Slesvigs historie fra Middel-
alderen til nutiden med særlig vægt på mødet mellem 
nationer, nationale tilhørsforhold, sprog og kultur i 
det dansk-tyske grænseland. I arbejdsområdet indgår 
temaer som national og regional identitet, folkeminder, 
skikke og skolehistorie. Museum Sønderjylland – Søn-
derborg Slot er desuden kulturhistorisk museum for 
Sønderborg by, Als og Sundeved.

Selve slottet blev grundlagt som borg i første halvdel 
af 1200-tallet. I perioden 1532-49 sad Christian 2. som 
fange på Sønderborg Slot.

1864-marked, Overgangen til Als  
og lysshow på slottet

I Sønderborg bliver historien levende – bogstaveligt talt. 

Hvert år i slutningen af juni transformeres Sønderborg 
bymidte til et levende og pulserende 1864-marked, 
hvor tjenestepigerne handler ind, fruerne spadserer 
gennem byen, gadedrengene laver spilopper, herrerne 
hilsner med den høje hat og handlende og arbejdende 
håndværkere indtager de mange boder med alverdens 
autentiske smagsoplevelser og aktiviteter.

Om natten mellem den 28. og 29. juni udspiller sig en 
helt anden dramatik på Kær Vestermark, når overgangen 
til Als genopføres. Oplev hvordan de fjendtlige tropper i 
ly af mørket sætter over Alssund og se med egen øjne de 
første træfninger i Slaget om Als. 

Læg også vejen forbi Sønderborg Slot ved mørkets 
frembrud i de lyse sommeraftener. Det tager bare 10 
minutter – men det er en oplevelse, du sent vil glemme, 
når lysshowet om tragedien i 1864 projiceres op på de 
enorme slotsmure.

Ringridning og Ringridermuseet

Ringridning har været kendt siden 1500-tallet og var 
dengang udbredt i hele Danmark. I dag er ringridning 
kun bevaret i Sønderjylland, ikke mindst fordi hertugen 
på Augustenborg Slot i begyndelsen af 1800-tallet igen 
gjorde den middelalderlige tradition populær.
 
Lige siden er der overalt i landsdelen hvert år blevet 
afholdt ringridning, og mens rytterne konkurrerer om 
at spidde de mindste ringe på de lange lanser, fester 
sønderjyderne og nyder de helt specielle sønderjyske 
ringriderpølser. Sønderborg ringridning er den største 
i Sønderjylland, og over flere dage med fest, farver, ryt-
teroptog og alverdens aktiviteter kommer du helt tæt på 
Sønderborgs stolte traditioner.

Sønderborgs ringridning har naturligvis også sit helt eget 
museum, Ringrider-museet, hvor du kan blive klogere 
på ringridningens historie i Sønderborg gennem et væld 
af spændende materialer, tryksager, pokaler, medaljer, 
udstyr, plakater m.m.



Overalt i Danmark borger betegnelsen 
”sønderjysk” for kvalitet – og selvom mange 
i dag låner vores navn, er det nu engang kun 
her, at du finder den ægte, sønderjyske vare
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Den sønderjyske fødevarekultur er noget ganske sær-
ligt. Det er ikke bare noget, vi siger – det er et faktum. 
Sønderjylland og Sønderborg er nemlig i dag et af de
steder, hvor den unikke egnsgastronomi er bedst be-
varet og fortsat sætter sit tydelige præg på det moderne 
sønderjyske fusionskøkken. Det kan vi takke vores 
turbulente historie for.

Vores køkken er en kulturel smeltedigel med inspiration 
fra hele verden, men stærkest står de danske og tyske 
kulturtræk. I de 56 år, fra slaget ved Dybbøl i 1864 og 
frem til 1920, hvor området igen blev en del af Dan-
mark, var størstedelen af Sønderjylland en lille og fjern 
provins i det stortyske rige. Det er netop de 56 år under 
tysk herredømme, der gav de to primære årsager til den 
stærke sønderjyske fødevaretradition:

De dansksindede indbyggere værnede om deres tradi-
tioner, ikke mindst i køkkenet. Men samtidig kunne det 
ikke undgås, at det tyske køkken gav fornyet inspiration. 
Efter Danmarks nederlag i 1864, kom tyske slagtere 
for alvor til området med deres stolte traditioner for 
pølser og røgvarer, og det røgede kød spiller den dag 
i dag en væsentlig rolle i det sønderjyske køkken. Det 
tidligere tilhørsforhold til Tyskland afspejler sig også i 
kombinationen af det sure og det søde smagselement i 
bl.a. sønderjyske supper og kålretter. Andre sønderjyske 
retter, der er præget af særligt det sure (eddike), er f.eks. 
surrib, sursteg og surkål.

Men Tyskland er langtfra det eneste land, der har haft 
indflydelse på Sønderborgs køkken. Fra Flensborg Fjord 
gik rejserne med tegl fra områdets store teglværker til 

hele Østersøområdet, Norge, England og Vestindien. 
De lokale søfolk tog både krydderier og inspiration med 
sig hjem til Sønderjylland, og det har i høj grad sat sit 
præg på den sønderjyske fødevarekultur. Det er ikke 
svært at spore de mange orientalske og engelske træk i 
det sønderjyske egnskøkken, hvor der f.eks. bliver brugt 
krydderier som muskat, karry og safran i lang større 
udstrækning end i andre danske områder. 
I gamle sønderjyske kogebøger finder man ligefrem op-
skriften på Ejris-sju, bedre kendt som Irish Stew. 

I Sønderborg har vi lov til at være stolte af det sønder-
jyske køkken, for vi har således både udviklet og værnet 
om det i generationer. Vores fødevarekultur står stærkt 
og har derfor igennem tiden sat sit mærkbare præg 
på den danske madkultur. Tænk bare på sønderjysk 
spegepølse, sønderjysk rugbrød og ikke mindst det store 
sønderjyske kaffebord – som i dag er en fast del af vores 
kulinariske arv.

Overalt i Danmark borger betegnelsen ”sønderjysk” for 
kvalitet – og selvom mange i dag låner vores navn, er det 
nu engang kun her, at du finder den ægte, sønderjyske 
vare. Når vores gæster besøger os i Sønderborg, er vores 
unikke sønderjyske køkken med til at fortælle historien 
om, hvem vi er. Vores køkken og kulturarv spiller tæt 
sammen og giver vores gæster en helt unik oplevelse, 
som ikke kan kopieres. Derfor rummer netop det sønder-
jyske køkken et enormt potentiale for vores spisesteder, 
cafeer og restauratører, der alle har muligheden for at 
sætte den særlige smag af Sønderborg på menukortet.

4.2 Madoplevelsen 



Smagen af Sønderborg – fem udvalgte og inspirerende smagsoplevelser

Det sønderjyske kaffebord

Det særlige – og yderst omfattende – sønderjyske kaffe-
bords oprindelse hænger bl.a. sammen med danskernes 
vedvarende og massive nationalitetskamp i Sønderjyl-
land.
 
De mange danske forsamlingshuse, der fra 1890’erne 
og frem til 1. Verdenskrig blev bygget i det, som på det 
tidspunkt hed Nordslesvig, kunne ikke få spiritusbevil-
ling af de tyske myndigheder. Derfor kom kaffebordet til 
at erstatte den traditionelle kaffepunch, der plejede at 
markere afslutningen på et møde. På møderne blev der 
som regel sunget - ikke mindst de forbudte danske sange 
- og det vandt sammen med kaffebordet også indpas i 
hjemmene.

Kaffebordet indledtes med boller eller kringle eller 
måske en søsterkage. Herpå fulgte pladekage og sand-
kage med creme eller en roulade – så kom det vigtigste: 
Tærterne eller lagkagerne. I reglen skulle der være to: 
En flødetærte og en brødtærte, der er en lagkage med 
bunde af rugbrød – eller en butterdejstærte, når det 
skulle være særligt fint. De bløde kager blev afsluttet med 
cremesnitter, og så gik turen videre til de hårde: Små-
kagerne. Her var der utallige slags og særlige sønderjyske 
kager som f.eks. ingenting og knepkager. Den opmærk-
somme værtinde holdt øje med, at man smagte alle slags 
kager, og det blev opfattet som meget uhøfligt at springe 
over.

Grønlangkål, snysk og andre egnsretter

Vores særlige geografi har gennem tiderne skabt ideelle 
betingelser for udvikling af et varieret køkken med 
masser af sæsonbestemte smagsoplevelser. Året rundt 
har vores rige natur i generationer forsynet os med 
råvarer af bedste kvalitet. Om sommerens stod egns-
retten ”Snysk” f.eks. ofte på bordet. Retten laves nemlig 
af de første friske bønner, grønærter, gulerødder og 
kartofler – og spises stadig den dag i dag i Sønderborg. 
Efteråret bød på bær og frugt og naturligvis den berømte 
sønderjyske grønlangkål, der hvert år blev set frem til 
med længsel. November var slagtermåned, hvor kød 
og pølser til hele året blev sikret. Og sådan fortsatte 
årets gang i det sønderjyske køkken. I dag har de stolte 
traditioner forsynet os med en skattekiste af velbevaret 
egnsgastronomi, hvor retter som skrædderduels, gam-
meldaws hvidkål, solæg, grønlangkål, snysk og mange 
andre er en uundværlig del.
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Sønderjyske pølser

Produkter som røget spegeskinke (landskinke), kål-
pølse, leverpølse og ikke mindst de kendte og elskede 
sønderjyske spegepølser er alle resultater af den tyske 
påvirkning, der fulgte med nederlaget i 1864. Også i 
Sønderborg slog tyske slagtere sig ned, og i dag byder 
Sønderborg på et overflødighedshorn af dygtige pro-
ducenter og lækre pølser som f.eks. kålpølser og spege-
pølser – og naturligvis ringriderpølser, der er en finere 
udgave af den tysk-østrigske bratwurst.

1864 på menuen

150-året for krigen i 1864 har budt på stor idérigdom og 
kreativitet blandt Sønderborgs restauratører og spise-
steder. 1864-øl, 1864-desserter, slik, Madam Mangor 
supper, retter efter gamle opskrifter og meget mere kom 
med stor succes på menukortene. Sådanne initiativer var 
med til at sikre vores mange turister en gangske særlig 
smagsoplevelse af Sønderborg og formåede på fornem-
meste vis at kombinere de to styrkepositioner Historien 
og Madsoplevelsen.

Det gode brød

Sønderborgs mange bagere og innovative virksomheder 
som Skærtoftmølle bygger i dag videre på områdets på 
stolte traditioner for godt brød. F.eks. er det sønderjyske 
rugbrød et enkelt brød, der indeholder gode råvarer som 
surdej, rugmel, hvedemel og malt, og som har rødder 
helt tilbage til en tid, hvor man ikke benyttede sig af fuld-
korn.  Dengang formalede man hele kernen, og brødene 
blev bagt fritstående, så de er rundere i formen end et 
traditionelt rugbrød.

I gamle dage gistnede man rugbrødene, dvs. gav dem 
meget kraftig varme i ganske kort tid, så porene i brødet 
blev lukket. Det foregik ved, at gløderne i bageovnen blev 
skubbet til side, så brødene kunne sættes ind på ovnbun-
den i et par minutter. Derpå blev både brød og gløder 
taget ud, og herefter kom brødene igen i ovnen, hvor de 
blev bagt med eftervarmen i stenene. Gistningen gav et 
saftigere brød.



Stadig flere turister søger en unik naturoplevelse 
og vælger destination på baggrund af udfoldelses-
muligheder i naturen
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Et svar ligger over dem alle, når vores turister spørges, 
hvorfor de vælger at holde ferie i Sønderborg kommune: 
Naturen! Nogen vil måske ved sig selv tænke, at vi jo 
har skøn natur over alt i Danmark, så hvorfor skulle 
den være noget særligt i Sønderborg? For at besvare 
det spørgsmål, skal vi dog blot åbne øjnene og se os 
omkring. For vores blik vil hurtigt blive mødt af ægte og 
uspoleret natur i særklasse, der beriger os med et væld af 
aktivitets- og udfoldelsesmuligheder.

Sønderborgs natur er både meget rig og meget afveks-
lende, og det er to faktorer, der hænger uløseligt sam-
men: Den store variation af naturtyper som f.eks. 
strandenge, kyststrækninger, moser, enge, søer og skove 
har skabt noget nær ideelle levebetingelser for en meget 
lang række fugle, dyr og planter. Derfor kan du i Sønder-
borg finde en bred vifte af arter, der ellers er truede og 
sjældne i Danmark.

Uanset om du fortrækker vandrestøvler, løbesko, fiske-
stang, cykel, mountainbike, sejl, kite, snorkel eller hes-
teryg ligger Sønderborgs mangfoldige natur åben for dig. 
Der er tusindvis af forskellige måder at opleve den på. 
Følg f.eks. Gendarmstien og oplev, hvordan landskabet 
ændrer sig, imens du med alle sanser åbne kommer helt 
tæt på det rige plante- og dyreliv. Tag børnene med på 
oplevelse i de dybe skove blandt fortidsminder og gam-
mel overtro. Oplev naturen på heste- eller cykelryg og 
bestem selv farten, når turen går af snorede veje og brede 
stier langs kysten. Eller gear helt op, når der skal være 
fart over feltet med udfordrende landskab og kuperet 
terræn.

I Sønderborg kan du få præcis den naturoplevelse, du 
ønsker. Her er både plads og ro til sjælelig fordybelse, 
eventyr og opdagelser for hele familien, udfordringer i 
alle sværhedsgrader og en guldgrube af sjældne dyr og 
flora.

Når stadig flere turister i dag søger en unik naturople-
velse og vælger destination på baggrund af udfoldelses-
muligheder i naturen, har vi i Sønderborg alle forud-
sætninger for at vinde kampen om deres gunst. Den 
varierede natur har givet os et værdifuldt råstof, som 
det er helt op til os og vores mange dygtige aktører at 
udnytte gennem f.eks. pakketering, produktudvikling 
og oplevelsestilbud til vores turister. Vi har qua vores 
natur muligheden for at tiltrække et endnu bredere 
turistsegment, end vi gør i dag inden for f.eks. lystfiskeri, 
cykelferie, lejrskoleophold, naturoplevelse, vandring og 
aktivt udeliv.

4.3 Naturen



Fem gode grunde til, at naturoplevelser i Sønderborg kommune er noget ganske særligt

Uspoleret natur

Sønderborg er kendetegnet af en meget stor variation af 
naturtyper – fra store skove, lange kyststrækninger og 
vilde strandenge, over funklende søer, frodige overdrev 
og ferske enge til levende diger og hegn, lavbundsarealer 
og blomstrende grøftekanter.

Flere naturtyper er efterhånden en sjældenhed i Dan-
mark. F.eks. er der ikke mange moser tilbage. 
Det samme gælder overdrev, der i dag er den mest tru-
ede naturart i Danmark. Oprindeligt var overdrevene 
fælles græsningsarealer for landsbyernes husdyrsbe-
stande. Nu dækker betegnelsen uopdyrkede, lysåbne og 
tørre arealer med en meget stor artsrigdom. Ikke desto 
mindre byder Sønderborg på 20 vigtige moser og kær 
og ligeså mange naturskønne overdrev. Samtidig har 
naturgenopretningsprojekter overalt i kommunen sikret 
bemærkelsesværdige områder som f.eks. Oldenor sø og 
Mjels Sø, der nu er genskabt med et alsidigt og rigt fugle- 
og dyreliv som resultat. Netop variationen i den ægte og 
uspolerede natur er forklaringen på, at Sønderborg er 
hjemsted for en lang række truede planter, dyr og fugle.

Sjældne dyr 

Sønderborgs frodige skove er livsnerven for det mang-
foldige dyreliv, hvis trivsel og overlevelse er betinget af 
den rigtige jordbund, lysforhold og mikroklima. F.eks. er 
flagermusen generelt truet af mangel på hule tæer, hvor 
de yngler. Af de 17 flagermusarter i Danmark kan du se 
de otte af dem i Sønderborg. Det gælder også de truede 
arter som langøret flagermus, troldflagermus og pip-
strel flagermus. Kommunens skove danner ligeledes det 
afgørende livsgrundlag for en række andre truede arter, 
herunder bl.a. hasselmus, skovmår, hvepsevåge, snog 
og stålorm samt stor vandsalamander, oldenborre og en 
række andre padder og biller.

Den rige forekomst af moser og vandhuller i Sønderborg 
kommune har skabt ideelle livsbetingelser for en lang 
række paddearter. Derfor kan du i kommunen finde ni 
af Danmarks i alt 14 paddearter, herunder også sjældne 
arter som løvfrøen, løgfrøen og spidssnudet frø. Også 
overdrevne er levested for mange sjældne planter, dyr 
og især insekter. Hele 88 af de arter, som du kan finde 
på overdrev, er rødlistede. Også dyr som markfirben, 
stålorm, ræv og grævling lever her. Nogle af de mange 
insektarter, der er knyttet til overdrevet, er løbebille, 
oliebille, grøn krøllesværmer, guldhale og blåfugl. 

Af de 73 dagssommerfuglearter, der hører til i Danmark, 
forekommer ca. 30 af dem på Sønderborgs ferske enge. 
Du kan derfor være heldig at se perlemorsommerfugle og 
hedepletvinge samt arter af blåfugl og randøjer.
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Sønderborgs rige fugleliv

De mange forskellige naturtyper betyder sammen med 
Sønderborgs søer og lange kysstrækninger, at området 
er et paradis for en meget lang række fugle som f.eks. 
trane, stor præstekrave, fiskehejre, taffeland, troldand, 
vand-rikse, skarven, grågæs, knopsvaner, ænder, nat-
tergale, gul vipstjert, tinksmed, havterner, fjordterner, 
strandskader, engpiber, viber og mange flere. Hertil 
kommer flere truede og fredede arter. Det gælder 
f.eks. isfugl, rødrygget tornskade, havørn, hvepsevåge, 
lærkefalk og ikke mindst den toppede skaldesluger, der 
med en ynglebestand på blot ca. 3.000 hører den blandt 
Sønderborgs og Danmarks sjældne arter. Artsfælden, 
den store skallesluger, er en noget mere almindelig gæst 
og er samtidig Sønderborg Kommunes såkaldte ansvars-
art. Derfor er der opsat over 70 ynglekasser til den store 
skallesluger, primært vendt mod kysten.

Orkideer og andre truede plantearter

Flere af Sønderborgs skove er drevet som stævnings-
skove. Denne særlige type skovdrift sikrer, at der dannes 
en meget stabil og varieret flora i skovbunden, der 
derfor ofte indeholder sjældne planter. Det gælder bl.a. 
de to orkideer majgøgeurt og skovgøgelilje. I skovene 
kan du ligeledes finde sjældenheder som kæmpestar, 
hjortetunge, skælrod, skovhullæbe, ægbladet fliglæbe og 
rederod.

På engene vokser hele 65 plantearter, der er optaget 
på den danske rødliste. Så er du på udkig efter sjældne 
planter, så er engene i Sønderborg et godt sted at starte. 
Her kan du f.eks. finde majgøgeurt, kødfarvede gøgeurt, 
engtroldurt, vinget perikon og engviol. På overdrevet vil 
du f.eks. se hedelyng, hjertegræs, guldblomme, tyndakset 
gøgeurt og bakkegøgelilje.

Også kysterne og strandengene byder på et væld af 
vegetation, hvoraf flere arter er sjældne. Langs kysten 
vokser f.eks. strandmandstro og strandloppeurt, og på 
strandengene finder masser af saltstående arter som 
f.eks. strandvejbred, strandsiv, hindeknæ, strandtrehage 
og kveller.

250 km kyststrækning

Med ikke mindre end 250 km kyststrækning er du i 
Sønderborg altid sikret en enestående naturoplevelse. 
Kysterne byder selvfølgelig på masser af populære 
og børnevenlige bade- og sandstrande. Men langs de 
lange kyststrækninger er der også mulighed for en helt 
anderledes strandoplevelse, når f.eks. stenet og kup-
perede havbund kalder på opdagelse med snorkel og 
svømmefødder. Du vil altid kunne finde din helt egen 
strandoplevelse.

Naturoplevelsen langs kysten er enestående, for her 
finder du også Sønderborgs mange strandenge, der er 
kendetegnet af det saltede præg længst mod kysten, der 
gradvist går over i fersk eng, desto længere du kommer 
ind i landet. Standenegene er hjemsted for en lang række 
fugle, planter og dyr. En helt anderledes oplevelse af 
kysstrækningen kan du få, hvis du følger kysten i en af de 
mange kystskove. F.eks. er Nørreskoven på Nordals en 
af Danmarks længste kystskove, og de store bøgetræer 
hænger ud over vandet. Også i Gråstenskovene, Sønder-
skoven og Sottrupskov samt flere andre steder kan du 
opleve det helt særlige samspil mellem skov og kyst.

Kyststrækningen har for længst gjort Sønderborgs 
mange havne til en af de mest populære destinationer 
for lystsejlere fra ind- og udland, og de mange hyggelige 
havne byder på et væld af faciliteter, muligheder og 
oplevelser.



Tilsammen udgør indsats- og fokusområder et 
sammenhængende hele, der kan skabe vækst og 
udvikling i Sønderborg kommune
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I Sønderborg rummer vores tre styrkepositioner hver 
især et uudnyttet potentiale, som skal sættes i spil for 
dels at fastholde vores turister samt tiltrække nye mål-
grupper og segmenter og dels øge turisternes økono-
miske dagsforbrug.
 
Nærværende Masterplan for Handel & Turisme er 
dynamisk. Det vil sige, at de her foreslåede handlinger 
og anbefalinger løbende kan og skal udbygges med nye 
ideer og områdetiltag inden for de tre styrkepositioner i 
hele kommunen. Det vil sige, at når de enkelte områder 
eller byer fremover udvikler egne Masterplaner og Hvid-
bøger, skal bærende og vigtige tiltag fra disse indarbej-
des i nærværende Masterplanen for Handel & Turisme. 
Således indeholder de følgende anbefalede handlinger 
væsentlige elementer fra henholdsvis Hvidbog for Nord-
als og Masterplan for Gråsten.
 
For at sikre det afgørende strategiske fokus tager samt-
lige handlinger og anbefalinger udgangspunkt i de tre 
styrkepositioner: Historien, madoplevelsen og naturen. 
Herudover er der tilkoblet endnu to væsentligt turisme-
parametre, nemlig ”Mere liv i byen” og ”Det skal være let 
at være turist”. ”Mere liv i byen” har til formål at pege på 
indsatsområder, der kan skabe øget omsætning inden 
for detailhandel og kommerciel kultur samt skabe basis 
for etablering af nye butikker. ”Det skal være let at være 
turist” fokuserer på bl.a. vores værtskabsrolle, service 
og skiltning samt andre faktorer, der hjælper og guider 
vores turister og sikrer dem et uforglemmeligt ophold.

 

De fem strategisk udvalgte indsatsområder består hver 
især at tre væsentlige fokusområder i det omfang, det 
giver mening. ”Mere liv i byen” og ”Det skal være let at 
være turist” indeholder således ikke konkrete forslag til 
events, da disse er indeholdt under styrkepositionernes 
events.
 
De tre fokusområder er:
 
1. Løft af nuværende oplevelser, hvor der 

fokuseres på videreudvikling og boost  
af allerede eksisterende attraktioner og  
aktiviteter 

2. Events, der både bygger videre på erfaring 
og succes fra tidligere events samt rummer 
forslag til nytænkning 

3. Udvikling af nye produkter, der sikrer en 
vedvarende og nødvendig udvikling af vores 
turismeprodukter

 
Tilsammen udgør indsats- og fokusområder et sam-
menhængende hele, der kan skabe vækst og udvikling i 
Sønderborg kommune, bundet sammen af en klar rød 
tråd. Hermed sikres det, at alle udviklingsinitiativer 
trækker i samme retning, og at der således ikke skydes 
med spredehagl eller igangsættes handlinger på et 
uovervejet grundlag uden strategisk fokus. Med andre 
ord bliver det muligt nøje at målrettet alle turismefrem-
mende aktiviteter og produkter.

5. Handlinger og anbefalede tiltag



Der er skabt et stærkt momentum, 
som der med fordel kan bygges videre på

28  



 Masterplan for Handel & Turisme i Sønderborg-området  ·  Høringsudgave

 29

Indenfor styrkeposition Historie står intet område 
stærkere i Destination Sønderjylland end Sønderborg. 
Når styrkepositionen udnyttes, har det således stor ef-
fekt. I 2014 betød 150-året for krigen i 1864 et fornyet 
fokus på historien som turismemagnet med bl.a. gen-
nemførelse af 1864-markedsdage, lysshow på slottet, 
reenactment og meget mere. Resultatet er ikke til at tage 
fejl af, da Sønderborg har oplevet en stigning i antallet 
af turister på 40.000. Herved er der skabt et stærkt mo-
mentum, som der med fordel kan bygges videre på.

Sønderborgs historie er dog ikke kun historien om 1864 
og de efterfølgende 56 år under preussisk herredømme. 
Kommunen er således også uhyre rig på oldtidsfund og 
-minder, ligesom andre epoker som vikingetid, middelal-
der, oplysningstid og industrialisering alle har formet og 
mærket Sønderborg. Hermed har vi alle forudsætninger 
for at ikke alene at være den stærkeste historiske desti-
nation i Sønderjylland men også indtage en klar førerpo-
sition i Danmark. Dette kræver dog, at vi iværksætter en 
række tiltag og indsatser, der kan slå områdets profil og 
historiske brand fast i målgruppernes bevidsthed samt 
sikre de tilbud, der er nødvendige for at tiltrække vores 
turister og give dem de helt rigtige oplevelser.

5.1 Historien
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Et løft af de historiske oplevelser   

Skabe en mere åben invitation  
til Sønderborg Slot

Set udefra er Sønderborg Slot et imponerende bygnings-
værk, men fortiden som fæstning fornægter sig ikke. 
Turisten inviteres således ikke naturligt indenfor, og 
alt det spændende, der kan opleves på slottet, kan kun 
opdages inden for slottes mure. Derfor er en langt bedre 
formidling af slottes muligheder nødvendig såvel uden 
for slottet som i bybilledet. Vi skal invitere vores turister 
indenfor og give dem lysten til at betale entré for at 
opleve Sønderborg Slot.

Dette kan gøres ved øget visualisering uden for slottet 
og på slottes facade i form af f.eks. store bannere og lys-
shows, der formidler slottes indhold og oplevelser. I by-
billedet kan reenactment med fordel benyttes ved at lade 
slottes historiske beboere som Christian 2., Hertug Hans 
og Dronning Dorothea bevæge sig rundt i byen og opsøge 
vores turister med storytelling og informationsmateri-
ale. Ydermere er det afgørende ikke at tænke Sønder-
borg Slot som statisk. F.eks. kan udvalgte elementer fra 
udstillingerne pludselig dukke op i en pop-up butik i 
Borgen eller på gå-gaden.

Handling:
Der udarbejdes en konkret handlingsplan for synlig-
gørelse og visualisering af Sønderborg Slot uden for 
slottes mure.

Ansvarlig: 
Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, Sønderborg 
Kommune og Vækstrådet (turisme)

Historiske attraktioner med  
overnatningsmuligheder

For at øge turismeforbruget på vores betalte historiske 
attraktioner og styrke de historiske produkter vil der 
med stor fordel kunne udvikles overnatningsmuligheder 
på f.eks. Sønderborg Slot og Historiecenter Dybbøl. Da 
det ikke er givet, at disse har ressourcer eller interesse 
i permanent at drive sådanne overnatningsmuligheder, 
kan der f.eks. tænkes i tidsbegrænsede camp-produkter 
og pakketering. 

Mulighederne for at tiltrække turister og øge forbruget 
gennem overnatningsmuligheder er mangfoldige: På 
slottet kan du f.eks. komme med på natlig spøgelses-
tur eller skattejagt. På Historiecenteret laves aftens-
maden sammen med Madam Mangor, og bagefter er 
der kamptræning. Når mørket falder på, samles vi om 

lejrbålet til soldaterhistorier, før vi kryber i soveposerne 
under åben himmel. På sigt kan det være en mulighed 
at udvikle egentlige og længerevarende ophold på de 
historiske attraktioner. Bliv f.eks. 1864-familie for en uge 
og vær en del af et levende museum, der både beriger 
oplevelsen for dig og andre turister.

Selvom nogle turister vil vælge overnatning på de 
historiske attraktioner som en spontan handling, er det 
selvfølgelig afgørende, at overnatningsproduktet altid er 
synligt og tilgængeligt på den fælles sønderjyske book-
ingportal. Herved øges også muligheden for at tiltrække 
flere turister, der ferierer andre steder i Sønderjylland 
men uden for Sønderborg kommune. Det skal ydermere 
bemærkes, at overnatningsmuligheder også favner det 
eftertragtede lejrskolesegment, der kan skabe indtjening 
og aktivitet i skuldersæsonen. 

Handling:
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af turismeak-
tører med overnatningspotentiale. Arbejdsgruppen 
udarbejder konkrete overnatningsprodukter. Gruppen 
faciliteres af Vækstrådet. 

Ansvarlig:
Turismeaktører med overnatningspotentiale og Vækstrå-
det (turisme).

5.1 Historien
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En strækning med E Kleinbahn

Genetableringen af den historiske jernbane E Kleinbahn 
er et fremragende eksempel på, hvordan det kan blive 
muligt at tage turisterne med på en historisk oplevelse 
gennem tid og sted. Allerede i dag råder E. Kleinbahn 
over godt 500 m2 lokaler med værkstedlokaler fordelt 
på maskinværksted, vognhal, smedeværksted samt 
snedker- og malerværksteder, hvor turister kan følge det 
spændende arbejde. Målet er at genetablere og drive en 
delstrækning på 5 km fra Nordborg til oplevelsesparken 
Universe. Genetableringen er planlagt i fire steps.

Første step er en strækning på i alt 1,4 km, fordelt over 
hele stationsområdet med afslutning på Karholm Skov 
trinbrættet, hvor der er opstillet borde og bænke. På 
denne strækning vil det være muligt at leje skinnecykler 
og hånddræsiner til fire personer, som er bygget efter 
originale tegninger fra 1800-tallet.  

Andet step er at opføre den smukke bindingsværks-
remise, der stod på Nordborg Station og en tillempet, 
formindsket udgave af den første station i Nordborg. 

Tredje step er strækningen fra Nordborg til oplevelses-
parken Universe. Banens forløb er her fastlagt, og ca. 
halvdelen af den fem km lange strækning kommer til at 
ligge på den oprindelige trassé. Udover de to endesta-
tioner er der planlagt to, måske tre, trinbræt. De fleste 
tilladelser er opnået, og pt. forhandler Jordfordelings-
kontoret med de sidste lodsejere om opkøb af jord til 
strækningen.

Fjerde step er etablering af ét eller to trinbræt mere og 
bygning af et perronhalvtag på den anden endestation, 
Elsmark ved Universe, som en afkortet udgave af Zar 
Nicolai II´s banegård i Haapsalu i Estland. Tidsmæssigt 
estimerer foreningen, at det vil tage to år at genetablere 
E Kleinbahn, hvis de økonomiske midler findes.

Handling:
Først og fremmest skal der findes en til flere sponsorer. 
Herefter skal den fysiske genetablering foretages. Det 
kommercielle produkt skal udvikles med borgere og 
turister i fokus, og produktet skal beskrives og kommu-
nikeres. Inden da skal driften sikres i forhold til beman-
ding, åbningstider og prissætning. 

Ansvarlig:
Integreret i Hvidbog for Nordals: Foreningen bag E 
Kleinbahn.

Slotsgartneriet i Gråsten som besøgscenter

Gråsten Slots spændende historie og status som den 
royale families sommerresidens trækker sammen med 
slotshaven og slotsgartneriet hvert år tusinder af turister 
til Gråsten-området. Ydermere er historien omkring 
Danmarks nationalæble, Gråsten æblet, unik for områ-
det, og rummer et stort markedsførings- og eventpoten-
tiale. At udbygge Slotsgartneriet til et besøgscenter giver 
således rigtig god mening for turismesatsningen, fordi 
et sådant besøgscenter rummer optimale muligheder for 

sammenkobling til flere andre vigtige og brand-bærende 
aktiviteter. F.eks. kan Slotsgartneriet fungere som 
omdrejningspunkt for fortælling om og fremvisning af 
Gråsten Æblet (podning, pleje, beskæring og fødevarer 
tilknyttet æblet). Ligeledes kan besøgscenteret udstille 
og formidle historien om Sønderjylland og Kongehuset, 
ligesom vandreture og historiske fortællinger kan udgå 
fra Slotsgartneriet og videre til slot, by og natur.

Handling:
Nedsættelse af arbejdsgruppe bestående af repræsentan-
ter fra Styregruppen for Gråsten Masterplan, Sønderborg 
Kommune og Slotsgartneriet.

Ansvarlig:
Fyrtårnsprojekt i Masterplan for Gråsten-området: 
Styregruppen for Gråstens Masterplan samt Sønderborg 
Kommune.
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Historiske events   

Udvidelse af 1864-markedsdage 
og Overgangen til Als

I sommeren 2014 afholdt Sønderborg i anledning af 150 
året for slaget ved Dybbøl for første gang 1864-markeds-
dage. Eventen var en stor succes og omfattede bl.a. 
arbejdende historiske værksteder, boder med sønder-
jyske varer og specialiteter samt masser af statister, der 
sikrede autentisk liv og masser af sjove oplevelser og 
aktiviteter i Sønderborg midtby. Eventen engagerede og 
involverede således en lang række af områdets frivillige 
foreninger samt flere detailbutikker.

1864-markedet blev afholdt i samme weekend som 
genopførelsen af Overgangen til Als og soldaterlejr på 
Kær Vestermark. De to forskellige oplevelser hhv. sol-
daterliv og byliv anno 1864 supplerede hinanden perfekt 
og var bundet sammen af en hestevognsrute. Nattens im-
ponerende reenactment var også en publikumsmagnet, 
hvor landgangen og det efterfølgende slag gav publikum 
en unik og spændende oplevelse.

1864-markedet, soldaterlejren og Overgangen til Als 
er succeser, som vi naturligvis skal bygge videre på, 
da de netop indeholder alle de elementer, som vores 
nuværende og potentielle turister efterspørger. Dette er 
ydermere blevet forstærket af DR’s og Ole Bornedals tv-
serie 1864. Derfor bør de nævnte events være tilbageven-
dende årlige begivenheder.

For 1864-markedets vedkommende skal markedet og 
dets aktiviteter udvides således, at midtbyens pladser 
bindes sammen. Konceptet bør ikke ændres, blot udvides 
til at omfatte flere aktiviteter, aktører og detailhand-
lende. Det er i øvrigt værd at bemærke, at det tidligere 
SET har indkøbt markedets historiske telte samt 
produceret informative, historiske træ-plancher. Disse 
har således været en engangsudgift og vil dermed ikke 
belaste fremtidige budgetter. Ydermere har Facebook-
gruppen 1864-markedsage ca. 1.000 følgere på trods af, 
at gruppen ikke har været i bevægelse siden sommeren 
2014.

På Kær Vestermark bør det overvejes at opstille egentlige 
tribuner, da publikum i 2014 stod i kø, og de bagerste 
rækker havde svært ved at se genopførelsen af slaget. 

Generelt er det afgørende, at der finder en planlægning 
og koordinering sted mellem aktører og arrangører af de 
respektive events.

Handling:
Arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Vækst-
rådet (turisme) og Historiecenter Dybbøl samt evt. 
Sønderborg Kommune nedsættes. Gruppen planlægger 
og koordinerer de historiske events for sommeren 2015 
og udarbejder således såvel handlings- som markeds-
føringsplan klar til implementering. Vækstrådet og 
Sønderborg Kommune sikrer den budgetmæssige priori-
tering.

Ansvarlig:
Vækstrådet (turisme) og Sønderborg Kommune. 

Lysshow på Sønderborg Slots facade  
gennem hele sommeren

Hver aften i skolernes efterårsferie i 2014 kunne 
publikum opleve et spektakulært lyd- og lysshow med 
episoder fra krigen i 1864 på Sønderborg Slots mure. Og 
hver aften var der tætpakket foran Sønderborg Slot. Ef-
fekter og lyd sikrede en helt særlig stemning og oplevelse 

for de tusindvis af borgere og turister, der så det korte 
men ikke desto mindre effektfulde show.

Lysshowet rammer vores målgrupper meget centralt og 
er ydermere den type oplevelser, som i højere og højere 
grad efterspørges. Derfor bør eventen udvides til en 
længere tidsperiode i højsæsonen. 

Handling:
Vækstrådet sikrer den budgetmæssige prioritering, så 
lysshowet kan blive en tilbagevendende begivenhed. 
Handlingsplan udarbejdes.

Ansvarlig:
Vækstrådet (turisme).
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Ringridning for turister

Som udefrakommende turist er ringridning en impo-
nerende oplevelse med festivitas, rytteroptog og den 
egentlige konkurrence. Men det kan være svært både 
at se og forstå, hvad det egentlig er, det hele går ud på. 
Det er ærgerligt, da en stor del af vores segment faktisk 
elsker konkurrencer – især hvis de kan spille på udfaldet. 
Derfor kan konkurrenceelementet i ringridningen med 
fordel åbnes for vores turister. Dette kan f.eks. gøres via 
udvikling af en app, som øjeblikkeligt på et lysboard over 
hver enkelt galge oplyser rytterens resultat, når ringen 
tages eller misses. 

Ringrider-app’en skal desuden give mulighed for at spille 
på rytternes placering, evt. i samarbejde med Danske 
Spil.

Ydermere bør app’en tænkes som en egentlig informa-
tionkilde, der skaber overblik over muligheder og aktivi-
teter. Her kan forefindes program samt mere detaljeret 
information om ringridningens aktiviteter. Endeligt bør 
app’en informere om alle ringridninger i Sønderborg 
kommune og formidle hver ringridnings særpræg og 
oplevelser.

Handling:
Kravspecifikation for ringrider-app udarbejdes, og 
budget opstilles af arbejdesgruppe med repræsentanter 
fra Ringriderkomiteen og Vækstrådet.

Ansvarlig:
Ringriderkomiteen og Vækstrådet (turisme).

Historisk dag på Nordals

Historisk dag holdes den anden lørdag i august ved 
Nordborg Slot, hvor der vises flere epoker fra den danske 
historie. Her træffes jernalderfolk i krigskano, vilde 
vikinger til hest, stolte herremænd og fruer fra mid-
delalderen samt gæve stridsmænd og kyske ungmøer. 
Markedspladsen summer af liv, og i boderne fremvises 
gamle håndværk og lokalhistorie fra Als og Sundeved. 
Dagen byder bl.a. på gamle lege for børn, historisk 
ringridning, drabelige sværdkampe, dansepiger og meget 

mere. Denne gode event kan med fordel udvides til at 
finde sted flere gange i løbet af højsæsonen og kan des-
uden udrulles til andre byer i kommunen.

Handling:
Visionsgruppen Nordals og involverede aktører under-
søger muligheden for at udvide konceptet

Ansvarlig:
Integreret i Hvidbog for Nordals: Visionsgruppen Nord-
als.
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Nye produkttiltag inden for styrkeposition historie  

Historiske vandreture 

Der findes i dag flere historiske vandreture i Sønderborg 
by, men vi har hidtil ikke udviklet og tilrettelagt disse ud 
fra et målgruppe-perspektiv. Først og fremmest skal der 
derfor skabes overblik og de eksisterende ruter og deres 
indhold.

Herpå kan den egentlige produktudvikling igangsættes af 
nye vandreture, der imødekommer turisternes behov og 
ønsker – og hvor vi kan kombinere flere af Sønderborgs 
tre styrkepositioner. Det kan f.eks. være en byvandring, 
hvor historien om de 56 år under preussisk herredømme 
formidles spændende og levende. Det er historien om, 
hvordan vores område gennemgik en systematisk ger-
manisering. Fra 1888 var tysk det eneste tilladte sprog 
i skolen. Store gårde i området blev opkøbt for udeluk-
kende at blive bortforpagtet til tysksindede landmænd. 

Dansksindede borgere blev masseudvist, og heller ikke 
arkitekturen gik fri. Skulle der bygges nyt, måtte teg-
ningerne først godkendes i Slesvig eller Berlin. Derfor er 
det ikke svært at forstå, at de dansksindede i Sønderborg 
holdt fast i og værnede om nationalsymbolerne. Det er 
historien om den stille modstandskamp, der naturligvis 
bør afsluttes med Sønderjysk kaffebord, der netop op-
stod i forsøget på at omgå det preussiske herredømme.

En anden oplagt vandrerute kunne være en Christian 2. 
byvandring. Det er den spændende historie om blodbad, 
krig og fangeskab – og om et dramatisk og mislykket 
flugtforsøg, hvor en sønderborger, der assisterede, endte 
med at miste hovedet. Også en vandring gennem de 
skelsættende begivenheder i 1864 vil være yderst velfun-
gerende med udgangspunk i skanserne og med følgende 
tur i byen blandt mindesmærker for faldne og ødelagte 
bygninger.

Det vil være en fordel, at vandreturene kan følges og 
opleves ved hjælp af en lydfil, f.eks. som app til smart-
phones. På den måde kan turisten tage turen i eget tem-
po og præcis, når det passer ind. Turen er ikke afhængig 
af en fysisk guide, og det giver mulighed for at stå af 
undervejs for at købe en is eller gøre en god handel.

Handling:
Etablering af arbejdsgruppe: Kortlægning af allerede ek-
sisterende vandreruter samt udvikling af nye vandreture 
ud fra målgruppe-perspektiv.

Ansvarlig:
Vækstrådet (turisme).

Sejlads med historiske både

Flere steder i Sønderborg er der gjort helt unikke oldtids-
fund som f.eks. Nydamsbåden og Nordens ældste store 
offerfund Hjortspringsbåden. Mange tusinde år senere 
indtog dampbådene Alssund, og senere igen var Sønder-
borg kendt for sine spritbåde. Sønderborg er kendt for 
sin kystnærhed, og netop vandet står højest på vores 

turisters ønskeseddel. Alligevel er vi ikke gode nok til at 
udnytte havet omkring os. Som turist er det således ikke 
muligt at komme på kortere eller længere ture til havs 
med mindre, du er lystsejler. Derfor bør der udvikles et 
koncepts for sejlads med historiske både på eksempelvis 
Alssund med afgang fra Sønderborgs havnefront eller 
lystbådehavn.

Handling:
Kortlægning af muligheder og udarbejdelse af handlings-
plan for sejlads med historiske både.

Ansvarlig:
Vækstrådet (turisme).
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Nedslag i historien - 
Teglbelægning på udvalgte steder

Har du været i Berlin, har du måske lagt mærke til de 
gyldne brosten, der findes overalt i byen. Når du først 
ved, at de er der, er de umulige at overse eller lade være 
med at lede efter. Uden for alle de huse, hvorfra tyske 
jøder blev deporteret til KZ-lejre, er de smukke brosten 
nedlagt med navnene på de deporterede.

Selvom vi i Sønderborg har en anden historie at fortælle, 
er formidlingsformen fra Berlin både inspirerende, 
bevidstgørende og opmærksomhedsskabende. Derfor 
anbefales det, at der på en lang række historiske steder 

nedlægges særlige teglsten, grundet områdets særlige 
teglværkshistorie, der er små nedslag i historien. Det 
kan f.eks. være det sted, hvor Christian den 2.s flugtfor-
søg gik galt, hvor et granathærgede hus i 1864 styrtede 
sammen, hvor kendte historiske personer har boet eller 
befundet sig, hvor den første strejke eller demonstration 
fandt sted i 1800-tallets arbejdskampe – hvor Sønder-
borgs historie blev formet og skabt. På sigt det være 
oplagt at lave en teglstensrute fra midtbyen til skanserne, 
hvor teglstenene bærer navnene på de faldne soldater.

Udvælgelsen af steder bør ske i koordinering med 
udviklingen af nye historiske vandreture i Sønderborg, 
og konceptet kan med fordel udbredes til byer i hele 
kommunen. 

Handling:
Arbejdsgruppe nedsættes eller ressourceperson tilde-
les: Mapping af historiske nedslagssteder i historien i 
Sønderborg by, udvælgelse af begivenheder og historier 
samt indhentning af nødvendige tilladelser.

Ansvarlig: 
Sønderborg Kommune og Vækstrådet (turisme).

Fortidspark på Nordals

Kun ganske få steder i Danmark er der fundet så mange 
bopladser fra oldtiden på et så lille areal som Nordals. 
Området er derfor ikke overraskende også kendetegnet 
af de mange unikke arkæologiske fund, hvoraf flere 
i dag kan ses på Nationalmuseet som en del af vores 
fælles kulturarv. Ligeledes er området kendetegnet af de 
historiske levn i landskabet som f.eks. gravhøje, og alene 
i Nørreskoven er der registreret over 80 oldtidsfund og 
-minder

På sigt rummer Nordals derfor alle muligheder for at 
skabe en egentlig fortidspark – Fortidspark Nordals. At 
være et af de steder i landet, der er rigest på arkæolo-
giske fund fra en periode på flere tusinde år – fra stenal-

der til vikingetid – er et potentiale, der bør udnyttes. 
Oldtidsparker kendes naturligvis allerede fra Danmark, 
hvor f.eks. Lejre har stor succes med både turist- og 
lejrskoleophold af flere dages varighed. Her kan du leve, 
bo, arbejde og spise som i jernalderen. På Nordals kan 
vi tænke videre i disse baner – men samtidig tænke ud 
af boksen. Måske skal vores gæster ikke kun opleve én 
tidsalder, men derimod rejsen gennem tusinder af år på 
få dage for på egen krop at erfare, hvad nye landevin-
dinger og opfindelser betød for hverdagen? Konceptet 
kan tænkes endnu bredere, hvor turisterne f.eks. også får 
mulighed for at prøve kræfter med arkæologiske metoder 
og udgravninger, sejlads i langjolle eller vikingeskib, 
rollespil og meget mere. Foruden ferieturister vil en 
oldtidspark også være en afgørende faktor for at kunne 
tiltrække lejrskoler til området.

Handling:
Etablering af arbejdsgruppe eller tildeling af ressource-
person for at kortlægge muligheden for etablering af en 
oldtidspark på Nordals.

Ansvarlig:
Integreret i Hvidbog for Nordals. Aktører, Visionsgrup-
pen for Nordals, Sønderborg Kommune og Vækstrådet 
(turisme).
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Pakketering af historiske oplevelser  
i hele kommunen 

Vores historie er en særdeles stærk styrkeposition, der 
favner hele kommunen. Hvert eneste område og by har 
en særlig og spændende historie at fortælle. Når vi i 
kommunen i fremtiden udvikler pakker, der binder vores 
gode, spændende og unikke historieprodukter sam-
men, er det afgørende at tænke hele kommunen med. 
En historisk tur behøver således ikke at begrænse sig til 
f.eks. besøg på en særlig lokalitet som f.eks. Gråsten Slot, 
fortidsminder i Nørreskoven eller byvandring i Sønder-

borg. I stedet kan der f.eks. udvikles en pakke med fokus 
og besøg på alle områdets smukke slotte, en oldtidstur 
rundt i kommunen – i stenalderfolkets fodspor eller en 
pakke, der sætter fokus på Middelalderens tro og overtro 
med besøg i landsbykirker og på kirkegårde. Pakkerne 
kan skaleres op og ned – fra en dags varighed til en uge. 
De større pakker giver således mulighed for at udvikle 
koncepter for en egentlig tidsrejse gennem hele Sønder-
borg kommunes historie med masser af spændende 
oplevelser, reenactment, storytelling, involvering og 
action.

Handling:
Tildeling af ressourceperson: Kortlægning af historie-
produkter i hele Sønderborg kommune. Koordinering 
med aktører omkring udvikling af nye historie-pakker.

Ansvarlig:
Vækstrådet (turisme) og respektive aktører inden for 
historiske oplevelser.
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Når kvalitet, nytænkning og gode råvarer kombineres 
med ældgamle og stolte håndværkstraditioner, har vi 
essensen af det sønderjyske køkken. Det kan vi takke 
vores turbulente historie for. Også vores særlige geo-
grafi har gennem tiderne skabt ideelle betingelser for 
udvikling af et varieret køkken med masser af sæson-
bestemte smagsoplevelser.
 
Vores turister værdsætter den gode, autentiske smags-
oplevelse, og en udsøgt smagsoplevelse bringer den sam-
lede ferieoplevelse op på et højere niveau. Men i Sønder-
borg udnytter vi ikke styrkepositionen optimalt. Vi 
iscenesætter således ikke den sønderjyske madoplevelse 
kontinuerligt hen over året således, at turisterne altid har 
mulighed for at smage på det sønderjyske køkken, uanset 
hvor og hvornår ferien i Sønderborg afholdes. Formid-
ling og servering af det unikke sønderjyske køkken skal 
i langt højere grad i højsædet, så vi udnytter styrkeposi-
tionen til at skabe en rentabel oplevelsesøkonomi.Formidling og servering af det 

unikke sønderjyske køkken skal 
i langt højere grad i højsædet, 
så vi udnytter styrkepositionen 
til at skabe en rentabel 
oplevelsesøkonomi.

5.2 Madoplevelsen
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Sønderjysk kaffebord ruller ud i Sønderborg

Destination Sønderjylland har udviklet event-bussen 
Det rullende sønderjyske kaffebord. Det betyder, at vi 
i dag har et færdigudviklet produkt, der har gjort det 
omfattende og lækre kaffebord mobilt. Sønderborg har 
allerede ved flere lejligheder og med stor succes benyttet 
Det rullende kaffebord, der således bl.a. blev serveret 
foran Sønderborg Slot, da der blev afholdt Mesterskab 
i Brødtorte, på Rådhustorvet under tv-optagelserne til 
Puk og Hermans sommerbesøg i Sønderborg samt ved 
Gråsten Æblefestival.

Det rullende sønderjyske kaffebord kræver dog ikke en 
egentlig event for at blive benyttet, da bussen og det 
overvældende kagebord er en stor oplevelse i sig selv. 
Derfor kan bussen med fordel benyttes i langt større 
omfang, end det er tilfældet i dag i hele Sønderborg kom-
mune. Det kan f.eks. være byen, campingpladsen, hotel-
let eller attraktionen, der får besøg af kaffebordet.

Som eventprodukt er det naturligvis vigtigt fortsat at 
tænke Det rullende sønderjyske kaffebord ind i aktivi-
teterne, der således kan være en naturlig del af f.eks. 
1864-markedsdage, Broager cykelringridning. Historisk 
Dag på Nordals osv.

Handling:
Aktører informeres om muligheden for at benytte Det 
rullende sønderjyske kaffebord. Vækstrådet (turisme) 
bør indtage en koordinerede rolle og sikre spredning i tid 
og sted.

Ansvarlig:
Destination Sønderjylland, Vækstrådet (turisme) samt 
aktører, der ønsker besøg af Det rullende Kaffebord.

Udbredelse af Gråsten-æbletræer  
til hele kommunen

Gråsten-æblet ”Gravensteiner” er en af de ældste danske 
æblesorter og den helt store æblenydelse. Gråstenæblet 
– også kaldet gravenstener eller gravensteiner – blev for 
første gang dyrket i haven ved Gråsten Slot i begynd-
elsen af 1700-tallet. I 2005 blev Gråsten-æblet kåret til 
Danmarks nationalæble af Danske Frugtavlere ved en 
æblefest i slotshaven i Gråsten. I Gråsten er der et stærkt 
fokus og mange gode ideer til at benytte æblets brand-

værdi og gøre det til varemærke for byen. Som en del af 
indsatsen blev der i 2014 plantet 600 Gråsten-æbletræer 
i området. Denne indsats kan med fordel udvides i 
Sønderborg Kommune. Æbletræet kan således indtæn-
kes i planlægningen af beplantning og grønne områder 
således, at der overalt i kommunen hjælpes med at 
løfte Gråstenæblets brand-værdi og samtidig tilføje et 
element af storytelling i hele kommunen. Ydermere har 
æbletræerne den fordel, at æblerne naturligvis gerne må 
plukkes og nydes af vores turister i høstsæsonen. 

Handling:
Gråsten-æbletræet indtænkes i Kommunens planlæg-
ning af beplantning i byer og grønne områder.

Ansvarlig:
Sønderborg Kommune.

Løft til nuværende madoplevelser i Sønderborg  5.2 Madoplevelsen
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Sønderjyske markedsdage med de gode råvarer

Maden tillægges en stor betydning for den samlede fe-
rieoplevelse, da langt de fleste turister forbinder spise-
situationer under ferien med hygge og samvær, der er et 
pusterum fra hverdagens stress og travlhed. Oplevelser 
relateret til mad får derved en helt særlig betydning i fe-
rien. For mange er ferien også en mulighed for at lade sig 
inspirere og prøve noget nyt – og det gælder ikke mindst 
for madoplevelsen. 

Af samme grund er det vigtigt, at der i Sønderborg 
midtby er mulighed for at købe gode sønderjyske 
råvarer. Muligheden for at kunne købe lokale råvarer og 
egnsspecifikke specialiteter fremhæves i flere analyser 
som positivt for ferieoplevelsen – eller som noget, der 
kan bidrage positivt til ferieoplevelsen. Ferieturisterne 

har nemlig ikke ønske om at bruge deres ferie på at 
rende rundt til en masse forskellige steder og områder 
for at finde disse produkter. De skal både være sam-
lede og let tilgængelige. Ved at kombinere dette med en 
egentlig markedsoplevelse, hvor der kan ses, duftes og 
smages samt hentes masser af indtryk og inspiration, 
imødekommer den samlede oplevelse alle vores turisters 
kriterier for en god ferieoplevelse.

Derfor bør der i feriesæsonen og ved højtider som f.eks. 
jul og påske afholdes sønderjyske markeder både i 
Sønderborg bymidte og andre steder i kommunen, hvor 
lokale specialiteter fra området er samlet ét sted. I større 
målestok kan der en eller to gange årligt (højsommer og 
jul) afholdes Sønderjyske markedsdage på lige fod med 
f.eks. Internationale Markedsdage.

Handling: 
Koordineret indsats og fælles ramme som ved Interna-
tionale markedsdage opbygges. Placering og tidspunkt 
for sønderjyske markeder og markedsdage koordineres.

Ansvarlig:
Sønderborg Handel, producenter og Sønderborg Kom-
mune.

Sønderjysk kaffebord på Sønderborg Slot

Det sønderjyske kaffebord er et af de unikke produkter, 
der kombinerer alle vores styrkepositioner: Historien 
qua af kaffebordets oprindelse og særpræg, madoplev-
elsen qua den gastronomiske kvalitet, og naturen qua de 
gode og lokaler råvarer og ingredienser. Således inde-
holder kaffebordet alle de elementer, som tiltrækker og 
efterspørges af vores turister. Kaffebordet bør i sagens 

natur derfor være både synligt og tilgængeligt for vores 
turister gennem hele sæsonen – om ikke hver dag så 
minimum en gang om ugen. Et oplagt sted permanent at 
servere sønderjysk kaffebord er på Sønderborg Slot, evt. i 
form af et fast samarbejde med Det rullende sønderjyske 
kaffebord. Dette vil sikre fleksibilitet samt kunne skabe 
det ønskede liv foran og den åbne invitation til Sønder-
borg Slot (jf. afsnit 5.1).

Handling:
Der udvikles koncept og bestemmes placering for et 
mere permanent sønderjysk kaffebord.

Ansvarlig:
Vækstrådet (turisme) og Sønderborg Slot.

Gastronomiske events  
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Danmarks største kaffebord og sønderjysk 
mesterskab i Brødtorte

Da der i 2013 blev afholdt Sønderjysk mesterskab i 
Brødtorte, var det et stort tilløbsstykke for både delta-
gere, gæster og medier. Den gode event sikrede således 
en bred og positiv eksponering af Sønderborg og styr-
keposition madoplevelse. Eventen bør derfor være en 
tilbagevendende årlig begivenhed, afholdt i højsæsonen. 

Ydermere skal eventen udvides ved at give turisterne 
mulighed for at komme helt tæt på og opleve bagekun-
sten og de mange sønderjyske lækkerier. Dette gøres 
ved at koble mesterskabet sammen med en ny event: 
Danmarks længste Kaffebord. Her kan man eksempelvis 
forestille sig et kaffebord gå hele vejen gennem Perle-
gade. En landsdækkende PR-indsats skal sikre syn-
ligheden af eventen, der vil kunne opnå god eksponering 
midt i agurketiden.

Handling:
Konceptudvikling og planlægning af sønderjysk mester-
skab i Brødtorte og Danmarks længste kaffebord.

Ansvarlig:
Destination Sønderjylland og Vækstrådet (turisme).

Gråsten Æblefestival skal styrkes

Gråsten Æblefestival og æblesejlads har potentialet til 
at blive et endnu stærkere brand, der kan rumme en 
væsentlig del af øvrige aktiviteter som f.eks. musikar-
rangementer, kunstudstillinger, salg af lokale produkter, 
historiske fortællinger osv. Eventens store styrke ligger 
i sammenkoblingen af de tre styrkepositioner historie, 
madoplevelse og natur og indeholder alle de oplevelser 
og aktiviteter, som imødekommer vores turister.
Allerede i dag har Gråsten Forum løftet den gode og 

kreative event med bl.a. besøg af Det rullende sønder-
jyske kaffebord, æble-løb, æblekager, plantning af æb-
letræer og meget mere. Denne positive udvikling skal der 
støttes op om således, at det sikres, at eventen videre-
udvikles og vokser. F.eks. vil det være oplagt at udvikle 
festivalen yderligere med forårsblomstring og høstfest. 

Med hensyn til æblesejladsen kræves en forankring af 
eventen så hurtigt som muligt. Den gode event er nemlig 
i overhængende risiko for at blive skrinlagt efter luk-
ningen af Aabenraas turistkontorer.

Handling:
Videreudvikling af konceptet for Gråsten Æblefestival og 
æblesejlads.

Ansvarlig:
Integreret i Masterplan for Gråsten-området:  
Gråsten Forum.

Grænse-madfestival
Det sønderjyske køkken er formet af vores helt særlige 
historie. I dag er tidligere tiders fjendskab erstattet af 
samarbejde og dynamik over grænsen, og sammen har vi 
en fælles arv, som ikke mindst vores køkken vidner om. 
For at understrege vores fælles tilhørsforhold, det gode 
naboskab og ikke mindst den store indflydelse, vi har 
haft på hinanden, kan Sønderborg hvert år være vært for 
en stor dansk-tysk Grænse-madfestival. Her samles både 

danske og tyske producenter til en spændende gastrono-
misk oplevelse og et overflødighedshorn af gode råvarer. 
Markedet formidler både den danske og tyske madople-
velse og fødevarekultur – og den helt særlige kombina-
tion af de to i det unikke sønderjyske køkken. Det er en 
oplevelse, som kan skabe indsigt og interesse samt give 
masser af inspiration og gode oplevelser til såvel danske 
og tyske turister som vores egne borgere. 

Handling:
Koncept udvikles for Grænse-madfestival, evt. tildeling 
af ressourceperson.

Ansvarlig:
Destination Sønderjylland og Vækstrådet (turisme).
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Nye produkttiltag inden for madoplevelsen  

Etablering af Det Sønderjyske Hus 

Sønderborg skal sørge for, at turisten får en god start på 
sin ferie – turisten skal føle sig velkommen og inspireret 
til at gå på opdagelse i feriedestinationen samt føle sig 
guidet og hjulpet godt på vej, hvis det er nødvendigt.

For at give Sønderborgs gæster det helt rigtige ”første-
håndsindtryk” af området, er det altafgørende, at vi kan 
byde dem velkommen i indbydende og inspirerende 
rammer. Med Det Sønderjyske Hus ønskes at skabe et 
unikt oplevelsesrum i Sønderborg, hvor vi kan byde 
vores gæster hjerteligt velkommen til Sønderjylland og 
være med til at skabe et godt udgangspunkt for ufor-
glemmelige ferieoplevelser.

Det Sønderjyske hus skal være samlingspunkt for gas-
tronomi, oplevelser, handel, kultur og innovation. Huset 
vil være informations- og samlingssted for Sønderborg-
områdets gæster med events og arrangementer. Det 
er et show room for områdets turistattraktioner med 
konkrete oplevelser på stedet, der rækker ud over bro-
churer og informationer. Husets café byder på mad fra 
det sønderjyske køkken lavet på lokale råvarer. Lokale 
fødevareproducenter leverer og præsenterer fødevarer og 
madkundskab.

Kongstanken bag Det Sønderjyske Hus er, at: 

• Det skal være samlingspunktet for alt det, der gør 
Sønderjylland unikt: Madoplevelsen, historien, na-
turen og alle de nye tiltag, der præsenteres i området.  

• Det skal præsentere noget af det, som vi er gode til 
og stolte af som eksempelvis innovativ produktud-
vikling.  

• Det skal skabe rammen om at kunne facilitere de 
servicefunktioner, der knytter sig til turismen, 
erhvervet, handlen, lokalt producerede fødevarer og 
andre oplevelsesøkonomisk baserede virksomheder i 
Sønderborg Kommune og i Sønderjylland generelt.  

• Det skal byde på oplevelser, der inspirerer og betager 
såvel turister som områdets egne borgere. Det Søn-
derjyske Hus skal naturligvis have rammer og ind-
hold, der inspirerer, men ligeså vigtigt er synligheden 
i midtbyen, hvor husets turistguider proaktivt skal 
opsøge turisterne og formidle de gode oplevelser og 
muligheder i Sønderborg.

Det Sønderjyske Hus er således fællesbetegnelse for det 
oplevelsescenter, som inspirerer byens borgere såvel som 
turister, og Den Sønderjyske Café, som serverer noget af 
det bedste fra Sønderjylland. Husets kontorfællesskab 
skal ydermere være det naturlige mødested, når aktører 
inden for handlen, turismen og det øvrige oplevelses- 
erhverv skal samles for at udvikle nye tiltag i Sønderjyl-
land. Lejerne af kontorpladser i kontorfællesskabet for-
ventes at være Destination Sønderjylland og Sønderborg

Vækstråd, herunder Visit Sønderborg og Sønderborg 
Handel.

Den sønderjyske Café er ikke blot en indbydende café 
med sønderjyske råvarer og specialiteter men er også 
tænkt som undervisningssted for folkeskoleelever samt 
leverandør af ud-af-huset frokostordninger. Denne 
grundidé kan der med fordel bygges videre på:

Kogekonekorpset udgår fra Det sønderjyske Hus og 
Den sønderjyske café – til f.eks. campingpladser, der 
med et besøg af kogekonen giver gæsterne mulighed for 
at være med til at lave sønderjysk mad og blive klogere 
på det unikke egnskøkken.

Kokkeskolen for turister afholdes af og i Den sønder-
jyske Café og giver mulighed for et tiltrængt add on til 
kulinariske pakketure samt højner den gastronomiske 
oplevelse som helhed.

Handling:
Der er under Vækstrådet udarbejdet en detaljeret be-
skrivelse, konkret handlingsplan, eventkalender samt 
budget for etableringen af Det sønderjyske Hus på Per-
legade i Sønderborg. Denne mangler godkendelse samt 
igangsættelse.

Ansvarlig:
Vækstrådet og Sønderborg Kommune.
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Sønderjyske specialiteter på områdets menukort

På trods af, at vi i Sønderborg har en kulinarisk skatte-
kiste, som efterspørges af vores turister, er der langt 
mellem de sønderjyske madoplevelser på områdes 
menukort. Dette er ærgerligt, da vi dels går glip af en 
mulighed for at øge turisternes forbrug og dels ikke 
udnytter et oplagt potentiale.

Derfor bør der udvikles en gastronomisk værktøjskasse 
til områdets restaurationsaktører, der har til formål at 
sætte Sønderjylland på menukortet. Flere tiltag er alle-
rede udviklet som f.eks. sønderjysk tapas. Faciliteret af 
Destination Sønderjylland har kokke fra de fire sønder-
jyske kommuner nyudviklet gamle, traditionelle sønder-

jyske retter i tapas-form – lige til at sætte på menukortet 
samt med ledsagende opskriftshæfte til turisterne.

Den gastronomiske værkstøjskasse skal informere vores 
aktører om allerede eksisterende muligheder men langt 
vigtigere inspirere til selv at inkorporere vores lokale 
råvarer og stolte fødevaretraditioner i eget køkken. Her 
tænkes både i egentlige retter men også i særlige produk-
ter som f.eks. cafeen, der sælger 1864-øl, isboden der har 
en særlig sønderjysk isvaffel af eller med Gode råd eller 
bageren, der sælger Cake Away – det sønderjyske kaffe-
bord i bite size lige til at tage med sig. Værktøjskassen og 
et eventuelt indhold af egentlig undervisning kan med 
fordel arrangeres i samarbejde med Det Sønderjyske 
Hus.

Handling:
Udvikling af gastronomisk værktøjskasse til områdets 
restaurationsaktører.

Ansvarlig:
Destination Sønderjylland samt Vækstrådet (turisme).

Øget formidling ved udsalgsstederne

Udsalgsstederne i Sønderborg kommune kan, hvad 
enten det er detailhandel eller restaurationer, med stor 
fordel synliggøre deres sønderjyske fødevarer og specia-
liteter for vores turister med det formål at øge turisternes 
dagsforbrug. Pølsen bliver f.eks. mere uimodståelig, 
hvis man ved, at der her er tale om en særlig sønderjysk 
pølse, og den godt nok lidt dyrere ret eller øl lokker al-
ligevel ekstra meget, når vi samtidig via storytelling får 
en ekstra oplevelse. Det er pludselig noget unikt, som vi 
ikke vil gå glip af, for det er en del af vores ferieoplevelse 
på præcis dette sted.

Det er kun fantasien, der sætter grænser. Storytelling og 
formidling kan være alt fra et par linjer i menukortet og 
et ekstra interessant prisskilt til den mundtlige og fysiske 
præsentation af produktet samt fælles sønderjyske mar-
kedsføringsmateriale i form af hand out opskrifter m.m. 
Det anbefales, at der afholdes en inspirationsworkshop 
for de relevante aktører, hvor der ydermere uddeles et 
inspirations-kit med tips og tricks til markedsføring 
og formidling samt faktamateriale om de sønderjyske 
fødevarer, retter og traditioner.

Handling:
Workshop for aktører samt udarbejdelse af inspirations-
materiale.

Ansvarlig:
Destination Sønderjylland.
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Oversigt over sønderjysk mad og drikkevarer

Hvor går du som turist hen, når du gerne vil opleve det 
sønderjyske køkken? Det kan ingen i dag svare entydigt 
på. Derfor bør der udarbejdes en oversigt over de steder, 
hvor du kan smage på det sønderjyske køkken og købe 
de lokale ingredienser og råvarer. Oversigten skal være 
lettilgængelig for vores turister. Det påligger den enkelte 

restauratør eller detailhandlende at indrapporterer til 
f.eks. Vækstrådet (turisme), der løbende opdaterer over-
sigten og udleverer den til vores turister.

Oversigten bør ydermere forefindes i elektronisk form, 
så den enten kan printes af turisten eller overnatnings-
stedet, hvor turisten ferierer og søger inspiration til ople-
velser i området. 

Handling:
Ressourceperson dedikeres til at udvikle koncept og 
retningslinjer samt indledende aktørkontakt.

Ansvarlig:
Vækstrådet (turisme) og aktørerne.

Gastronomiske pakketurer

I dag har vi i Sønderborg kommune ikke egentlige gas-
tronomiske ture og pakkerejser. Men samtidig er vores 
fødevarekultur en stærk styrkeposition, der i høj grad 
kan tiltrække nye turistsegmenter. Derfor bør der ud-
vikles gastronomiske pakketure, der f.eks. kan indeholde 
sønderjysk kaffebord, vandreture og foredrag om det 
sønderjyske køkken og samspillet med områdets særlige 
historie, kokkeskole på Den sønderjyske Café, Æble-
festival i Gråsten, sønderjysk menu på områdets restau-
ranter, sønderjysk marked, tur langs gendarmstien, hvor 
der smages på naturens råvarer osv.

På nuværende tidspunkt har vi ikke de nødvendige 
produkter for at udvikle tilstrækkeligt unikke og stærke 
gastronomiske ture. Men med implementeringen af 
nærværende Masterplan vil de nødvendige produkter 
være til stede og klar til pakketering og markedsføring. 
De enkelte aktører spiller naturligvis en afgørende rolle 
for produktudviklingen og den fremtidige pakketering.
Derfor behøver gastronomiske pakkerejser ikke at 
ligge langt ude i fremtiden, da det i bund og grund er et 
spørgsmål om ejerskab og vilje til at sætte Sønderborg 
på menukortet. Det anbefales, at der derfor afholdes en 
wokshop for aktører inden for madoplevelsen med fokus 
på produktudvikling og pakketering.

Handling:
Igangsættelse af Masterplanens initiativer inden for styr-
keposition madoplevelse med fokus på at udvikle stærke 
produkter til pakketering. Pakketerings-workshop for 
områdets fødevare- og restaurationsaktører.

Ansvarlig:
Vækstrådet (turisme) og Destination Sønderjylland.



storytelling og formidling af 
naturoplevelsen kan løftes op på 
et højere niveau, der inspirerer 
og imødekommer vores turister
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At naturen er en stærk styrkeposition bekræftes over-
alt, hvor du færdes i Sønderborg kommune. Unikke og 
enestående naturoplevelser er derfor ikke overraskende 
et af de helt afgørende parametre for vores turisters 
destinationsvalg. Men til naturoplevelsen hører også 
muligheden for at være aktiv i den på mange forskellige 
måder. Her har vi - hånden på hjertet - et hængeparti, da 
der ligger et stort potentiale i at udvikle aktive natur-
produkter samt i at sikre vores turister overblik over 
mulighederne.

Vi kan således med stor fordel f.eks. fokusere på at ud-
nytte de mange søer og kyststrækninger til vandaktivi-
teter som sejlads, windsurfing, kajakroning, fisketure 
og meget andet. Ydermere har vi i dag ingen pakketure 
til vores turister, hvor naturen er omdrejningspunkt, 
ligesom storytelling og formidling af naturoplevelsen kan 
løftes op på et højere niveau, der inspirerer og imøde-
kommer vores turister.

5.3 Naturen
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Et løft af de nuværende oplevelser i naturen  

Gendarmstien som europæisk kvalitetsvandrevej

I nær fremtid godkendes Gendarmstien som den første 
europæisk kvalitetsvandrevej i Danmark. Der er i alt 
blot seks godkendte kvalitetsvandreveje i Europa. Men 
Gendarmstien har alt, hvad det kræver, da nye kultur- og 
naturoplevelser venter, hver gang stien slår et sving. Det 
ene landskab afløser det andet: By, natur, fjord, fiske-
leje, landsby, eng, mark, skov og strand – Gendarmstien 
forbinder dem alle som perler på en snor. 

Sønderborg skal udnytte den sjældne og eftertragtede 
certificering både i markedsføringen, i velgennemtænkte 
pakketure og madoplevelser og i prioriteringen af 
vedligeholdelse af Gendarmstien. 

Generelt er tendensen inden for vandreruter, at infra-
strukturen undergår et kraftigt kvalitets- og serviceløft 
ved, at ruterne bliver forbedrede, og systemerne ud-
bygges inden for rammerne af certificeringssystemer. 
Sådanne kvalitetsordninger anses som en særlig god 
markedsføringsplatform, der vinder mere og mere ud-
bredelse inden for overnatning – i særlig grad i Tyskland 
og Holland.

Gendarmstien er certificeret for en treårig periode, og 
herefter kontrollerer den europæiske vandreorganisation 
ERA, om ruten efterlever kvalitetskravene og kan fornyes 
ud fra resultaterne. Det er selvsagt vigtigt, at Gendarm-
stien bevarer sin flotte certificering.

Handling:
Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal fokusere på 
overnatningspakker, bagagetransport og madpakkeløs-
ninger. En fælles formidling omkring Gendarmstien 
både på bookingportalen og på nærliggende aktørers 
hjemmeside. Minimum en gang årligt foretages kvalitets-
kontrol, så vi sikrer, at vandrestien hele tiden efterlever 
ERA’ krav.

Ansvar:
Sønderborg kommune, turistaktører og Destination 
Sønderjylland.

Turister skal cykle i Sønderborg 

I Region Syddanmark cykler hver fjerde turist i sin 
ferie. Det svarer til, at ca. 400.000 benytter en cykel 
på ferien, men hovedparten af dette cykelforbrug må 
karakteriseres som hverdagsagtigt – de små korte ture. 
Heavy-cyklister, der cykler ture på mere end 10 km, 
udgør 7 % af alle turister, hvilket svarer til, at 110.000 er 
Heavy-cyklistturister i Region Syddanmark. De dedike-
rede cyklister kræver kvalitet og ruter (både langtur og 
mountainbike) med en høj signaturværdi, som også rum-
mer servicefaciliteter, oplevelser, mødepladser og gerne 
certificerede ruter. Sønderborg er her i hård konkurrence 
med lande med et højt cykelserviceniveau og en interes-
sant geografi, ruter eller mountainbikebaner, som er 
væsentlige ”reasons-to-go”.

Med andre ord er der et stigende pres for udvikling 
af cykelferiekoncepter med investeringer i kvalitet og 
service, som udfordres af efterspørgselspotentialet. Vi 
har i Sønderborg en fantastisk ramme, båret af en unik 
natur, dog har vi ikke de store udfordrende ruter eller 
bjergtinder. Det anbefales derfor at satse på turister, der 
cykler for hyggens skyld, og ser turen som en god og af-
slappende måde at opleve tingene på. Denne gruppe skal 
inspireres gennem digitale cykelkort med beskrivelser 
af de unikke natur- og historieoplevelser på ruterne. Det 
anbefales tilmed at udvikle pakketure målrettet cykel-
turister med et særligt oplevelsesindhold, lokale guides, 
bagagetransport, madoplevelser og overnatning. 

Handling:
En gruppe af private og offentlige aktører samles for 
at idégenere på mulige cykelpakketure. Med udgangs-
punkt i Sønderborg Kommunes kort med beskrivelser af 
cykelruter udarbejdes kommercielt materiale med kort, 
beskrivelser og oplevelser målrettet turisterne. De fær-
dige pakker beskrives og lægges på bookingportalen.

Ansvarlig:
Vækstrådet (turisme) og aktører.

5.3 Naturen
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Ud i det fri

Naturen er et af de foretrukne steder at opholde sig for 
vores turister – og for rigtig mange er det netop derfor, 
de vælger Sønderborg. Turisterne spenderer ofte mange 
timer i det fri på strandene, i skovene, ved søer, på 
marker og enge. For at det skal være en positiv oplevelse, 
stiller det krav: Renligheden skal være i orden. 

Rene strande, opstillede skraldespande, gode toiletfaci-
liteter og skiltning til toiletfaciliteter er services, turisten 
vægter højt under besøget.

Handling:
En kritisk gennemgang af områdets rammer i naturen 
således, at vi sikrer, at vi efterlever turisternes behov. 

Ansvarlig:
Sønderborg Kommune.
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1864 løbet

Fortællingen om krigen i 1864 danner rammen om 
motionsløbet 1864-løbet. Der er tre distancer og et bør-
neløb. På ruterne bliver løberne ført rundt i Sønderborgs 
gamle bydel, gennem 1864-udstillingen på Sønderborg 
Slot, langs strandpromenaden, langs den flotte havne-
front, videre rundt på en del af Gendarmstien med udsigt 
til Flensborg Fjord, igennem flere af skanserne, hvor 
preusserne og danskerne kæmpede, gennem soldaterby-
en i Historiecenter Dybbøl Banke og forbi Dybbøl Mølle. 

Løbet bliver skudt i gang af en 1864-soldat med for-
ladergevær og er en interessant historisk rute, hvor 
du fornemmer den levende og allesteds nærværende 
sønderjyske historie. Der kan med fordel tænkes i 
endnu flere aktiviteter ved målområdet ved Alsion. Det 
kan f.eks. være Turistbureauets felttelte, indkøbt til 
1864-markedsdage, hvor områdets museer kan udstille 
og formidle, statister i 1864-beklædning og sønderjyske 
smagsoplevelser. Sidst men ikke mindst vil det være 
oplagt at sælge billetterne gennem bookingportalen 
således, at vores turister gøres opmærksom på denne 
unikke event.

Handling:
Udarbejdelse af en drejebog for eventen, hvor målom-
rådet ved Alsion tænkes større og mere indbydende og 
formidlende.

Ansvarlig:
Vækstrådet (turisme).

Naturens dag på Gendarmstien 

Naturens dag, som er Danmarks Naturfredningsforen-
ing og Friluftsrådets årlige mærkedag for naturoplevel-
ser, blev senest afholdt i september 2014. Idéen er at få 
flere voksne og specielt børn ud i naturen, og årets tema 
var ”Vild med naturen”. Denne dag fokuserede man i 
Sønderborg og Aabenraa kommune på naturoplevelser 
på og omkring Gendarmstien fra Padborg til Høruphav.
Hele tre store arrangementer blev det til, og der var mu-
lighed for at få aktiveret både kroppen og alle sanserne. 
Især maven og smagssanserne bliver der kræset for. På 

Naturens Dag kunne man f.eks. opleve børnetur med 
forfatter Bente Løwe Kristensen, Det lokale spisekammer 
med mulighed for at bygge rygeovn af genbrugsmateria-
ler, lave æbler til most eller genopfriske gamle opskrifter, 
teglværksskulpturer, fornøje sig med gastronomi i det fri 
serveret af Holdbi Kro, Restaurant Bind, Fakkelgaarden 
og Benniksgaard, guidede ture og meget mere.

Denne event bør gentages årligt med fortsat fokus på 
smagsoplevelser og de gode naturfortællinger, dog med 
fokus på at udvide eventen med flere aktører, der med 
noget for alle sanser formidler de gode oplevelser.

Handling:
Udarbejdelse af eventkoncept for Naturens Dag og sikre 
styring og projektledelse.

Ansvarlig
Destination Sønderjylland. 

Events i naturen  
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Aktiv i naturen

I Sønderborg har du rig mulighed for at være aktiv i na-
turen.  250 kilometer krøllede kyster med masser af vand 
hele vejen rundt sætter den perfekte ramme for vandre-
ture, sejlads, kajak og mountainbike.
 
Gennem de seneste 50 år er andelen af befolkningen, 
som dyrker sport og motion, mere end firedoblet. I 1993 
dyrkede 47 % sport og motion mindst én gang om ugen, 
hvilket er steget til 68 % i 2012. Mange af vores turister 
tager deres gode vaner med på ferien og efterspørger 
muligheder for fysiske aktiviteter og aktive ferieformer.

I Sønderborg har vi allerede opsat gode træningsfacili-
teter forskellige steder i vores smukke natur. F.eks. er 
det muligt at hoppe på motionscyklen eller benytte det 
permanente og professionelle udendørs træningsudstyr 
til at styrke kondition og muskler – samtidig med at 
udsigten til hav, skov og natur nydes.

Men på trods af dette, og selvom de aktive ferieproduk-
ter i naturen f.eks. kano, kajak, mountainbike, fiskeri og 
dykning efterspørges af vores turister, har vi endnu ikke 
udnyttet potentialet i Sønderborg. Aktiv tematurisme kan 
dermed være en niche med særskilt lønsomhed og vækst-
potentiale, hvis det lykkes at tiltrække den her brede 
målgruppe. Dette kræver dog allerførst, at vi udvikler 

produkterne og i samarbejde med aktørerne får udviklet 
aktive naturpakkerejser. 

Handling:
Potentialet og de økonomiske investeringer kortlægges 
med inddragelse af aktører bag Hvidbog for Nordals og
Masterplan for Gråsten. Herefter undersøges ejerfor-
holdet – skal det f.eks. drives af private aktører eller af 
Kommunens beskyttede beskæftigelse. Pakketure formes 
og synliggøres herefter på bookingportalen.

Ansvarlig:
Sønderborg Kommune, Vækstrådet (turisme) og Desti-
nation Sønderjylland.

Als-rundfart

Sønderborg er et sejlerparadis og de rekord mange anløb 
er beviset på områdets kvaliteter som sejlerfarvand. 
Alligevel tilbyder vi ikke vores turister muligheden for 
at opleve Sønderborg fra vandet, medmindre turisterne 
selv er sejlende til området. 
Da vandet er en af de primære årsager til, at turisterne at 
vælge Sønderborg som feriedestination, anbefales det at 

vurdere muligheden for sommersejladser. Med succes
havde Sønderborg for år tilbage det historiske skib 
Haabet liggende ved havn. Skibet tilbød bl.a. turister 
piratture. I fremtiden kan et lignende koncept med f.eks. 
historiske ture med fordel søsættes. At give vores turister 
mulighed for at komme på en Als-rundfart vil både styrke
 vores maritimhistoriske profil og turisternes oplevelse af  
vores styrkepositioner natur og historie.

Handling:
Kortlægning af mulighederne for at få sommersejladser 
i havn, der kan tilbyde unikke sejlture med historiske 
fortællinger.

Ansvarlig:
Vækstrådet (turisme).

Den gode lystfiskeoplevelse

I Sønderborg kommune er der et stort turistpotentiale 
for at tiltrække lystfiskere. Det gælder både hardcore 
lystfiskere, hyggefiskere og naturlystfiskere. Der er rig 
mulighed for lystfiskeri langs kysten og ved de mange 
søer. Det kræver dog, at vi gør lystfiskerne opmærk-
somme på de gode fiskemuligheder.

Nogle lystfiskere går efter naturoplevelsen, andre antal-
let af fisk, andre hyggen i fiskeri, og endeligt har vi en 
mere aktiv lystfiskertype. Vi kan ramme dem alle, men 
dog varierer kommunikationen, informationen og even-
tuelt pakkeoplevelser til de enkelte typer.

Handling:
Det anbefales, at der udarbejdes informationsmateriale 
til lystfiskerne. Tilmed vil det være oplagt at lave oplevel-
sespakker til målgruppen ”hyggefiskere”, indeholdende 
overnatning, andre oplevelser og mad i én og samme pakke.

Ansvarlig:
Vækstrådet (turisme).

Nye produkttiltag i naturen  
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5.4 Mere liv i byen

Turismeaktiviteterne i Sønderborg midtby spænder 
bredt – shopping, is og leg med ungerne, gåture i 
gaderne, cafébesøg, koncerter og musikalske oplevel-
ser m.m. Hvor ofte midtbyen i Sønderborg besøges og 
benyttes af vores turister under ferien samt hvilken 
betydning, de tillægger midtbyen for den samlede ferie-
oplevelse, varierer fra segment til segment. Nogle bruger 
kun midtbyen et par gange i løbet af en ferieuge, mens 
andre besøger den dagligt eller flere gange dagligt. Men 
for størstedelen af vores turister er oplevelsen af en god 
ferie i høj grad forbundet med aktiviteter i midtbyen, og 
derfor bør der fokuseres på at fremme mere liv i Sønder-
borg centrum.

for størstedelen af vores turister 
er oplevelsen af en god ferie 
i høj grad  forbundet med 
aktiviteter i midtbyen
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Mere liv kræver flere butikker 

Detailhandlen er en meget konjunkturfølsom branche, 
idet omsætningen i detailhandlen er afhængig af forbru-
gernes økonomiske råderum og købelyst, som igen er på-
virket af makroøkonomiske strømninger. Den generelle 
udvikling samt etablering af Borgen sætter naturligvis 
sine spor hos detailhandlen i Sønderborg, hvor der i 
midtbyen er tyve tomme butikker. 

Sideløbende med de overordnede økonomiske konjunk-
turer påvirkes detailhandlen af nye forbrugertrends. 
Virksomhederne skal derfor være innovative, så de hele 
tiden er attraktive for forbrugerne. For nye iværksæt-
tere, der har en drøm om at starte en butik/salon/café 
eller andet i midtbyen, kan den seneste udvikling og nye 
trends i detailhandlen som f.eks. fusionsbutikker virke 
skræmmende og uoverskuelige. 

En iværksætterservice målrettet detailhandlen, hvor 
der udvikles startpakker med relevant information om 
kundegrundelag, kundesegmenter, konkurrenter og 
finansieringsmuligheder bør igangsættes. Foruden en 
startpakke bør der udvikles et egentligt og målrettet 
iværksætterrådgivningsforløb for fremtidige detail-
handlende samt konkret netværksdannelse. Ved at 
samle detail-iværksætterne i et netværk, vil der åbnes 
nye døre og veje. En oplagt mulighed er fusionsbutik-
ker, hvor iværksættere med produkter eller services, der 
henvender sig til samme kundesegmenter går sammen 
og åbner en fælles butik, café, salon mv. Ikke alene 
imødekommer dette den generelle trend og udvikling, i 
det der tilbydes en bredere, større og mere interessant 
butiksoplevelse. Fusionsbutikker kan for mange iværk-
sættere også være en rigtig god løsning i forhold til f.eks. 
bemanding og finansiering.

Handling:
Udarbejdelse af koncept for detail-iværksætterservice 
indeholdende såvel rådgivning og netværksdannelse som 
værkstøjskasse. 

Ansvarlig: 
Vækstrådet og Sønderborg Handel.

Kulturen skal være åben og synlig for turister

Trods sin størrelse er du altid sikret kulturel mangfol-
dighed i Sønderborg. Lokal passion er drivkraften for de 
ambitiøse musikscener, hvor både private og offentlige 
koncertarrangører, revyen, teaterforeningen og eget 
symfoniorkester leverer oplevelser af enhver slags og for 
enhver smag. De fleste borgere kender oplevelserne og 
de gode muligheder, men området gør ikke tilstrækkeligt 
for at synliggøre kulturtilbuddene overfor turisterne. 
Køb af koncert- og teaterbilletter på bookingportalen 
samt andre former for fælles markedsføring uden for 

Sønderjylland vil ikke kun gavne turismen men også 
være en fordel i indsatsen om at rekruttere arbejds-
kraft og tilflyttere til området. Samtidig står det klart, 
at turismeforbruget på kulturoplevelser og attraktioner 
i området har et stort potentiale, da det p.t. blot udgør 
3 %. Der er således plads til forbedringer, og derfor bør 
særligt de kommercielle kulturaktører fokuserer på 
nytiltag og markedsføring, der kan øge forbruget. Derfor 
anbefales det at etablere en interessegruppe for kommer-
cielle kulturaktører.

Handling: 
Etablering af interessegruppe for kommerciel kultur.

Ansvarlig
Vækstrådet og relevante kommercielle kulturaktører.

Et løft til de nuværende oplevelser  
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Børn og unge skaber liv i midtbyen

Midtbyen i Sønderborg skal være en oplevelse for hele 
familien. Et oplevelsesrum for børn og unge vil skabe 
liv og glæde for børnefamilierne – men også for dem, 
der ikke har børn med på rejsen. Om det skal være en 
skøjte-, skateboard-, eller rulleskøjtebane eller noget helt 
fjerde bør ikke bestemmes af hverken kommunale em-

bedsmænd, politikere, kommercielle turistaktører eller 
detailhandlen. I stedet skal vi spørge dem, det handler 
om: Børnene og de unge. Med udgangspunkt i denne 
målgruppe anbefales det, at vi iscenesætter en plads til 
børn og unge, som dækker deres netop behov og ønsker. 
Rønhaveplads kunne være en ideel plads i byrummet til 
udfoldelse og sjov, da specielt denne ende af gågaden 
mangler liv til daglig.

Handling:
Igangsættelse af tiltag for byliv, herunder en handlings-
plan, hvor børn og unge tages med på råd, inden initia-
tivet godkendes og igangsættes.

Ansvarlig:
Sønderborg Handel og Sønderborg Kommune.

Oplevelsespletten i midtbyen

Ifølge vores ferieturister er den gode ferieby en ”ikke-
tivoli-by”. Det vil sige en by, der ikke opleves som en 
kunstig by eller en kulisse. I en tivoli-by får man som tu-
rist indtryk af, at byen udelukkende er rettet mod turis-
ter, kun har til formål at tjene penge på turister, og kun 
består i kraft af turismen. Ferieturisten ønsker i stedet en 
ægte oplevelse af, at byen har en stærkt egen identitet og 
et spændende lokalt liv – også uden for turistsæsonen.

For mange er det oplevelsen af at kunne træde ind i 
byen, føle sig som en del af fællesskabet og tage del i 

byens liv, der gør byen til et hyggeligt og indbydende 
sted at være. Midtbyen skal således være en afspejling af 
et aktivt lokalt liv, som vi gerne deler med vores turister. 
En måde at gøre dette på, er at skabe en oplevelsesplet. 
Pletten (arealet) synliggør det lokale liv og skaber tilmed 
mere liv i byen i samarbejder med områdets rige for-
eningsliv. Pletten er deres, og de tilrettelægger og står for 
alle de aktiviteter, der er på Pletten. Det kan være fod-
boldklubben, der inviterer turisterne med til måltræning, 
dykkerklubben eller sejlsportsforeningen, der formidler 
deres tilbud og muligheder, det historiske arkiv, der 
åbner både borgere og turisters øjne for Sønderborg 
spændende historie, karateklubben, der lærer de for-

bipasserende de grundlæggende positioner og meget, 
meget mere. Essensen er, at hver uge er en ny forening 
på Pletten for at give en smagsprøve på og fortællingen 
om foreningens unikke aktivitet.

Handling:
En arbejdsgruppe bestående af offentlige og private ak-
tører fra foreninger samles og udarbejder et idékoncept 
til at realiserer indsatsen, hvor alle tilgodeses. 

Ansvarlig:
Sønderborg Handel og Sønderborg Kommune.

Nye produkttiltag 
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5.5 Det skal være let at være turist

Fra det øjeblik ferieturisterne overvejer Sønderborg som 
feriedestination, skal de have en følelse af, at vi tager 
dem i hånden, inspirer og guider dem hele vejen til den 
bedste ferie. Når vores turister ankommer til Sønder-
borg, fungerer værtskabet som en usynlig hjælper, så 
turisterne bliver inspireret til endnu flere oplevelser, har 
let ved at navigere i området, har mulighed for at trans-
portere sig rundt samt føler sig rigtig godt tilpas under 
hele ferien. Det skal kort og godt være nemt og rart at 
være turist i Sønderborg. Vi ønsker derfor at skabe den 
helt rigtige værtskabsramme, hvor vores turister altid 
føler sig velkomne. 

Når vores turister ankommer til 
Sønderborg, fungerer værtskabet som 
en usynlig hjælper, så turisterne bliver 
inspireret til endnu flere oplevelser
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Alt samlet ét sted 

Allerede nu oplever Destination Sønderjylland succes 
med den nylancerede fælles sønderjyske bookingportal. 
På bookingportalen er det muligt for turisten at sam-
mensætte egne feriepakker med f.eks. overnatning, 
attraktioner og madoplevelser. Det er også muligt at 
købe færdige pakkerejser, hvor områdets aktører har 
sammensat den bedste rejse med et centralt tema som 
omdrejningspunkt. For at turisten føler sig inspireret 
og beriget gennem mulighederne på bookingportalen, 
er det altafgørende, at aktørerne i området lægger deres 
produkter ind på portalen, og at aktørerne i fællesskab 
får skabt unikke pakkerejser. 

For at bookingportalen bliver en optimal salgsplatform 
for området, vil det kræve synlighed af selve portalen, 
og her opfordres alle aktører til at medtage linket 
www.visitsonderjylland.dk i alt materiale således, at 
vi skaber fælles synlighed, der gavner alle. 

Et segment, vi ikke må overse, er lejreskolesegmentet, 
som kan have betydning i skuldersæsoner. Områdets 
udbud appellerer og har potentiale til at tiltrække endnu 
flere lejerskoler. Det kræver dog fælles koordinering og 
styring af områdets tilbud og muligheder. Det vil være 
oplagt at tilføre bookingportalen et ekstra modul til 
gavn for skoler, der planlægger lejerskoleophold – et 
tiltag, der vil gavne hele Sønderjylland i skuldersæsoner. 
Ligeledes bør der udarbejdes en egentlig strategi for 
lejrskoleturisme under Destination Sønderjylland.

Handling:
En øget indsats for at få flere aktører fra Sønderborg med 
på den fælles bookingportal og tilmed inspirere dem til 
at udvikle gode og stærke pakkerejser til vores ferieturis-
ter. Det anbefales ydermere at bookingportalen investe-
rer i et ekstra modul, hvor målgruppen er lejrskoler samt 
at der udarbejdes en strategi for lejrskoleturisme.

Ansvarlig:
Destination Sønderjylland.

Et løft af den nuværende turistservice  
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Ferieturisten skal tages i hånden 

Bookingportalen giver ferieturisten mulighed for at
planlægge sin rejse ned til mindste detalje inden 
ferien og blive inspireret undervejs på selve ferien. 
Gennemgående træk på tværs af målgrupperne er dog, 
at ferieturisterne typisk ikke har planlagt alle feriens 
aktiviteter på forhånd. I stedet tager de ofte tingene, 
som de kommer - f.eks. når turisterne ser et opslag for 
et arrangement på en plakat eller planlægger afhængigt 
af vejret den pågældende dag. Vores turister lader sig 
inspirere af de muligheder, der viser sig undervejs og 
træffer beslutninger om aktiviteter spontant, mens de er 
på ferien. Muligheden for at lade sig inspirere og vælge 
til eller fra afhænger dog selvsagt af, om der er noget at 
vælge mellem. 

Et gennemgående ønske hos målgrupperne er en bedre 
og mere samlet information om, hvad der foregår i 
Sønderborg i det tidsrum, hvor de er her. Mange ferie-
turister opsøger ikke aktivt turistbureauet men lader sig 
inspirere af aktivitetstavler og opslag i området eller af 
det materiale, der er tilgængeligt ved overnatningsstedet. 
Det vil derfor være oplagt, at Turistbureauet agerer mere 
proaktivt og informativt om de aktuelle oplevelser den 
pågældende uge eller dag. Dette kan f.eks. gøres ved en 
sms eller mail, hvor vores turister har mulighed for at 
melde sig til en turistservice, hvor de får turistkontorets 
anbefaling til de gode oplevelser den pågældende uge. 
Denne service skal naturligvis synliggøres i gadebilledet 

og på overnatningsstederne. Servicen vil imødekomme 
vores turisters ønsker, hvor f.eks. 84 % af vores tyske 
turister forbinder det gode værtskab med at få anbefalet 
steder og aktiviteter, som de ikke allerede havde plan-
lagt.

Hvad der sker i Sønderborg burde tilmed være mere 
fremtrædende i bybilledet i form af større oversigtskort. 
Der er mange positive og attraktive kulturtilbud og at-
traktioner i området, men man skal vide, at de er der, 
og de kan ofte være svære at finde som turist. Synlige 
billboards med ugens aktuelle arrangementer rundt om-
kring i området vil give et godt overblik over de mange 
gode muligheder. Disse skal naturligvis understøttes af 
lystavlerne ved indgangene til området. Ligeledes kan 
mere generelle og store oversigtskort placeres strategisk 
i kommunen og skabe overblik over områdets ”faste” 
oplevelser og attraktioner. Dette vil være en god hjælp 
til vores turister og ydermere ved med til at højne deres 
forbrug på aktiviteter og oplevelser.  

Når ferieturisterne har besluttet sig for at besøge en 
attraktion eller lade sig berige af en oplevelse, er det 
selvfølgelig afgørende, at de kan finde stedet.  Skiltning 
på flere sprog (dansk og tysk), der hjælper vores turister 
til at navigere, er således også en del af det gode vært-
skab. En omfattende Gallup-undersøgelse konkluderer, 
at 93 % af vores tyske turister forventer god skiltning, 
når de er på ferie.

Handling:
Sms- og mail-service til vores turister vil kræve produk-
tion af skilte eller klistermærker, som områdets aktører 
opfordres til at sætte op for at dele budskabet og hjælpe 
turisterne til en god oplevelse. Herefter ligger en admini-
strativ opgave i at få udsendt stederne/oplevelserne, der 
anbefales den pågældende dag/uge afhængig af vejr mv.
Ugentlige oversigtsplakater skal produceres til områ-
dets bill-boards, og store permanente oversigtskort skal 
opsættes på strategiske udvalgte steder. Vurdering af 
skiltning skal foretages i samarbejde med Sønderborg 
Kommune.

Ansvarlig:
Vækstrådet (turisme), Sønderborg Handel og Sønder-
borg Kommune.
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Det gode værtskab – de hjælpsomme og service-
mindede sønderborgere

Vores turister er vores gæster, og de skal naturligvis have 
valuta for pengene under deres besøg i Sønderborg. 
Danske og i særdeleshed tyske turister har høje forvent-
ninger til service- og værtskabsniveauet under deres 
ferie, og de forventer således, at alle aktører er imøde-
kommende og gæstfrie. Derfor må vi i Sønderborg stå 
frem og tilbyde gæsten en uforglemmelig oplevelse, 

og her har værtskabet en afgørende betydning. Uan-
set om det er taxichaufføren, tjeneren, receptionisten, 
buschaufføren, kassedamen, embedsmanden eller 
medarbejdere på turistbureauet, er det vigtigt at være 
den gode vært. Destination Sønderjylland har skabt en 
værtskabsportal, hvor aktørerne guides og hjælpes til 
at styrke deres værtskabsrolle. Det foregår gennem e-
learning, så aktørerne har mulighed for at tage værtskab-
skurset, når det passer ind i deres planlægning. 

Handling:
Formidlingen omkring værtskabsportalen og dens mu-
ligheder skal øges, så aktørerne har kendskab til de gode 
muligheder, der vil gøre en forskel for aktøren og hele 
Sønderborg.

Ansvarlig:
Destination Sønderjylland.

Historierne skal fortælles

Den gennemslagskraft, kant og sammenhæng der er i 
vores styrkepositioner, skal formidles til vores turister. 
Det er en del af den gode oplevelse, hvor turisterne får 
kendskab til det autentiske og unikke ved vores om-
råde. Kernefortællingen om vores styrkepositioner skal 
være den grundlæggende DNA i vores kommunikation 
– uanset om det er i fortællingen om campingpladsen, 
salget af ringriderpølsen, servering af brødtorten eller 

billetten til Ringriderpladsen eller Sønderborg Slot. 
Kernefortællingen flytter kun noget, hvis vi bruger 
den aktivt og vedholdende. Den skal inspirere bredt 
fra campingpladsens flyer og virksomhedsportrættet 
til nye guidede ture og mærkatet på den lokale specia-
litet. Opgaven er derfor at få alle aktører til at bruge 
kernefortællingen, når der udvikles ny kommunikation 
samt inspirere aktørerne til at formidle vores gode histo-
rier til vores turister.

Handling:
Udvikling af en værktøjskasse med kernefortællingen og 
inspiration til, hvorledes denne kan bruges i sammen-
hæng med aktørernes oplevelser, produkter og markeds-
føring. Herefter en koordinerende og opfølgende indsats 
for at sikre, at aktørerne tager ejerskab.

Ansvarlig:
Vækstrådet (turisme).

Det skal være let at komme omkring

Mange attraktioner er vanskelige at komme hen til, hvis 
man ikke har bil eller cykel med på ferien. Situationer 
med trafikale problemer i forbindelse med større ar-
rangementer/oplevelser kan tilmed opstå, hvor turis-
terne har brug for bedre infrastruktur. 

Ferieshuttlebusser og bycykler vil være en mulighed for 
at få vores turister mere omkring – om dermed øge deres 
rækkevidde og forbrug. Det vil være oplagt, at stationer 
med bycykler og stoppersteder er placeret ved områdets
attraktioner, så turisterne inspireres og indirekte op-
fordres til at opleve mere på ferien.

Handling:
Udarbejdelse af en business-case for shuttlebus i midtby 
samt cykeludlejning.

Ansvarlig:
Vækstrådet.



Sønderborg kommunes styrke og 
position indenfor energi og miljø 
skal anvendes i kampen om at 
fremme og løfte erhvervsturismen
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6. Erhvervsturisme

Sønderborg områdets virksomheder har skabt en selv-
stændig, stærk og global position inden for nye teknolo-
gier, produkter og systemer til effektiv energihåndtering. 
Mere end halvdelen (60 %) af Sønderborgs industrivirk-
somheder beskæftiger sig med energiløsninger, og hver 
10. arbejdsplads i sønderborg findes inden for energi og 
miljø. Det er fire gange hyppigere end i Danmark som 
helhed, og halvdelen af alle landets virksomheder, der 
beskæftiger sig med effektive energiløsninger, findes i 
den syddanske region. 

I 2007 tog Sønderborg en vigtig beslutning om at gøre 
Sønderborg-området CO2-neutral inden 2029, baseret 
på bæredygtig vækst og samtidigt skabe mange nye 
grønne jobs. 

Med ProjectZero – visionen om at skabe et CO2-neutralt 
vækstområde – er Sønderborg ved at omdanne sig til 
landets største operationelle laboratorium for fremtidens 
energisystem. Alene i perioden fra 2007 til 2013 er 
CO2-udledningen reduceret med 23 % og har skabt 800 
grønne jobs. Det er konkrete resultater, der betyder, at 
Project Zero i dag er optaget i Clinton Climate Positive 
Development, fik EU’s energipris for bedste ”European 
Sustainable Energy Community”-projekt i april 2010, og 
i 2013 blev Sønderborg-områdets klimaplan frem mod 
2020 godkendt af C40 Climate Positive organisationen 
som international topmodel for klimaindsats.

Sønderborg kommunes styrke og position indenfor 
energi og miljø skal anvendes i kampen om at fremme og 
løfte erhvervsturismen. ProjektZero og områdets know 
how inden for cleantech og energieffektive løsninger har 

i erhvervsturismesammenhæng en tiltrækningskraft, og 
med den rette iscenesættelse og formidling af erhvervets 
styrker, kan vi tiltrække flere konferencer og virksom-
hedsbesøg.

Sønderborg kommune skal indenfor erhvervsturisme 
markedsføre sig som et effektiv og drivkraftigt erhvervs-
område med fokus på energiløsninger. Det kræver dog 
en koordinerende indsats med styring, synlighed og pro-
aktiv salgsfremstød for at gøre sig tilstrækkelig interes-
sant, så internationale og nationale konferencer vælger 
at satse på Sønderborg.

Såfremt Sønderborg ønsker at udbygge sine muligheder 
som konferenceby, er der behov for at udvide med yder-
ligere konferencefaciliteter. Her kan Sønderborg Kaserne 
ses som et nyt aktiv. Kaserne ligger i umiddelbar nærhed 
af det nye hotel på havnen, der forventes indviet i 2018. 
Hotellet er projekteret til 400 konferencegæster og med 
210 værelser til overnattende gæster. Med etablering 
af et konferencecenter på kasernen er der mulighed for 
at tiltrække større konferencer og dermed understøtte 
anvendelsen af hotellet på havnen samt byens øvrige ho-
teller. Konferencecenteret foreslås etableret i et samar-
bejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner 
og Sønderborg Kommune med det formål at understøtte 
positiv udvikling, vækst og nye arbejdspladser.

Handling:
Første skridt er at udarbejde en deltaljeret erhvervs-
turismestrategi, hvor brandprofilen formes, markedet 
kortlægges, go-to market strategien udarbejdes, og 
produktet samt mulighederne sammensættes. 

Det anbefales, at Sønderborg Kommune tildeler 
erhvervsturismen ressourcepersoner til proaktiv og 
opsøgende salgsfremstød. I salgsarbejdet skal en tydelig 
profil skabes, der målrettes erhvervsturisme og under-
støttet af de tidligere gode cases, hvor erhvervskonfe-
rencer har været en stor succes som f.eks. CSR Awarden 
i 2012. Det er ydermere essentielt, at ressourcepersoner 
dedikerer sig den koordinerede indsats med et højt 
serviceniveau, hvor planlægning af konferencer udføres 
til mindste detalje. Ikke mindst skal det være muligt at 
tilkøbe faste servicepakker med bl.a. opsætning af flag, 
mulighed for afspærringer, formidling via områdets 
information, digitalstandere mm.

Det gamle kaserneområde skal tænkes aktivt og attrak-
tivt ind i udviklingen af byens havn således, at Sønder-
borg får de optimale konferencefaciliteter. En gruppe 
sammensættes med repræsentanter fra det offentlige, 
private og uddannelsesmæssige erhverv. Denne gruppe 
udarbejder idéoplæg til den fremtidige anvendelse af 
Sønderborg Kaserne.

Ansvarlig: 
Vækstrådet og Sønderborg Kommune.
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7. Samlet overblik - Anbefalede tiltag

Madoplevelsen Et løft til nuværende  
madoplevelser

Sønderjysk kaffebord ruller ud i Sønderborg 1. Muligheder kortlægges
2. Koncept formidles

Vækstrådet (turisme), Destination Sønderjylland og aktører

Udbredelse af Gråsten-æbletræer til hele kommunen 1. Indtænkes i kommunalplan Sønderborg Kommune  

Gastronomiske events Gastronomiske events

Sønderjysk markedsdage med de gode råvarer 1. Udarbejdelse af handlingsplan Sønderborg Handel, producenter og Sønderborg Kommune

Sønderjysk kaffebord ved Sønderborg Slot 1. Udarbejde koncept Vækstrådet og Sønderborg Slot

Danmarks største kaffebord og sønderjysk mesterskab i Brødtorte 1. Udarbejde koncept Destination Sønderjylland og Vækstrådet (turisme

Gråsten Æblefestival skal stykes 1. Videreudvikling af koncept Gråsten Forum

Grænse-madfestival 1. Nedsæt arbejdsgruppe
2. Koncept udarbejdes

Vækstrådet (turisme) og Destination Sønderjylland

Indsatsområde Tiltag Handling Ansvarlig

Historien Et løft til nuværende  
historiske oplevelser

Skabe en mere åben invitation til Sønderborg Slot 1. Udarbejdelse af handlingsplan Sønderborg Slot, Sønderborg Kommune og Vækstrådet

Historiske attraktioner med overnatningsmuligheder 1. Nedsætte en arbejdsgruppe
2. Udarbejde konkrete overnatningsprodukter

Turismeaktører med overnatningspotentiale og Vækstrådet

En strækning med E Kleinbahn 1. Funding
2. Den fysiske genetablering 
3. Et oplevelsesprodukt skal udvikles 
4. Turen skal beskrives og kommunikeres

Integreret i Hvidbog for Nordals: Foreningen bag E Kleinbahn

Slotsgartneriet i Gråsten som besøgscenter 1. Nedsætte en arbejdsgruppe Styregruppen for Gråstens Masterplan samt Sønderborg Kommune

Historiske events Udvidelse af 1864-markedsdage og Overgangen til Als 1. Nedsæt arbejdsgruppe
2. Prioritering af historiske events
3. Handlings- og marketingsplan

Vækstrådet (turisme) og Sønderborg Kommune 

Lysshow på Sønderborg Slots facade gennem hele sommeren 1. Udarbejdelse af handlingsplan Vækstrådet (turisme) og udvalgte aktører

Ringrindning for turister 1. Nedsæt arbejdsgruppe
2. Kravspecifikation for ringrider-app
3. Budget 

Ringriderkomiteen og Vækstrådet

Historisk dag på Nordals 1. Kortlæg muligheden for udvidelse Integreret i Hvidbog for Nordals: Foreningen bag E Kleinbahn

Nye historiske produkttiltag Historiske vandreture 1. Nedsæt arbejdsgruppe
2. Kortlægning og udvikling

Vækstrådet (turisme) og udvalgte aktører

Nedslag i historien - teglbelægning 1. Nedsæt arbejdsgruppe
2. Mapping af historien
3. Udvælgelse af begivenheder
4. Indhentning af tilladelser

Sønderborg kommune og Vækstrådet

Sejlads med historiske både 1. Kortlæg muligheder
2. Udarbejdelse af handlingsplan

Vækstrådet (turisme) og udvalgte aktører

Fortidspark på Nordals 1. Nedsæt arbejdsgruppe
2. Kortlægning af muligheder

Integreret i Hvidbog for Nordals

Pakketering af historiske oplevelser i hele kommunen 1. Tildeling af ressourceperson
2. Kortlægning af historieprodukter
3. Koordinering med aktører
4. Udvikle færdige pakkerprodukter

Vækstrådet (turisme) og udvalgte aktører
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Indsatsområde Tiltag Handling Ansvarlig

Madoplevelsen Nye produkttiltag inden for  
madoplevelsen

Etablering af Det Sønderjyske Hus 1. Færdiggøre handlingsplan 
2. Eventprioritering
3. Budgetgodkendelse

Vækstrådet og Sønderborg Kommune

Sønderjyske specialiteter på områdets menukort 1. Udvikling af gastronomisk værktøjskasse Destination Sønderjylland samt Vækstrådet (turisme)

Øget formidling ved udslagsstederne 1. Workshop med aktørerne
2. Udvikling af inspirationsmateriale

Destination Sønderjylland

Oversigt over sønderjysk mad og drikkevarer 1. Udvikle koncept og retningslinjer 
2. Aktørkontakt

Vækstrådet (turisme) og aktører

Gastronomiske pakketurer 1. Pakketerings-workshop Vækstrådet (turisme) og Destination Sønderjylland

Natur Et løft til de nuværende  
oplevelser i naturen

Gendarmstien som europæisk kvalitetsvandrevej 1. Nedsætte arbejdsgruppe
2. Udvikling af pakketure
3. Løbende kvalitetskontrol

Sønderborg Kommune, turistaktører og Destination Sønderjylland

Turister skal cykle i Sønderborg 1. Nedsætte arbejdsgruppe
2. Udvikle cykelpakker

Vækstrådet (turisme) og aktører

Ud i det fri 1. Kvalitetskontrol af området Sønderborg Kommune

Events i naturen 1864-løbet 1. Udvikling af drejebog Vækstrådet (turisme)

Naturens dag på Gendarmstien 1. Udvikle eventkoncept Destination Sønderjylland 

Nye produkttiltag i naturen Aktiv i naturen 1. Potentialet kortlægges
2. Workshop med aktører
3. Pakketure udvikles

Sønderborg Kommune, Vækstrådet (turisme) og Destination Sønderjylland

Als-rundfart 1. Kortlægning af muligheder Vækstrådet (turisme)

Den gode lystfiskeoplevelse 1. Udarbejdelse af informationsmateriale Vækstrådet (turisme)

2. Udvikle oplevelsespakker

Mere liv i byen Et løft til de nuværende  
oplevelser  

Mere liv kræver flere butikker 1. Koncept for detail-iværksætterservice Vækstrådet og Sønderborg Handel.

Kulturen skal være åben og synlig for turister 1. Etablering af interessegruppe Vækstrådet og relevante kommercielle kulturaktører

Nye produkttiltag i byen Børn og unge skaber liv i midtbyen 1. Workshop med børn og unge
2. Udarbejdelse af handlingsplan

Sønderborg Handel og Sønderborg Kommune

Oplevelsespletten i midtbyen 1. Nedsæt arbejdsgruppe
2. Udarbejdelse af idékoncept

Sønderborg Handel og Sønderborg Kommune

Let at være turist Et løft af den nuværende 
turistservice

Alt samlet ét sted 1. Netværksmøder med aktører Destination Sønderjylland

Ferieturisten skal tages i hånden 1. Udvikling af sms-og mailservice
2. Layout og produktion af klistermærker
3. Produktion af oversigtskort
4. Produktion af ugentlige oversigtskort
5. Gennemgang af områdets skilte

Vækstrådet (turisme) og Sønderborg Handel

Det gode værtsskab 1. Formidling om værtskabsportalen Destination Sønderjylland

Historierne skal fortælles 1. Udvikling af værktøjskasse
2. Netværksmøder med aktører

Vækstrådet (turisme)

Det skal være let at komme omkring 1. Udarbejdelse af business-case Vækstrådet

Erhvervsturisme Fremme og løfte erhvervsturismen 1. Udvikle en detaljeret erhvervsstrategi
2. Ansættelse af ressourcepersoner
3. Idé-oplæg - kasernen

Vækstrådet
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Bilag 1 - GallupKompas segmentering

GallupKompas er et et segmenteringsværktøj, der ude-
lukkende på baggrund af holdningsspørgsmål giver en 
nuanceret indsigt i forbrugernes holdninger, værdier og 
livsstil. Med GallupKompas opnås en meget præcis profil 
af forbrugere, medier og brands, der ikke kun begrænser 
sig til demografiske målgrupper.

Den grundlæggende statistiske konstruktion er factor-
analysen. Baseret på denne analyse er der etableret to 
hoveddimensioner, som respondenten scorer point i:

• Moderne - Traditionel 
• Individ - Fællesskab

Resultatet af disse scorer placerer respondenten i en af 
modellens ni segmenter, hvor f.eks. personer med en høj 
individorienteret score og en neutral score i dimensionen 
Moderne - Traditionel tilhører segmentet Individorien-
terede.
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Højsæson

Højsæson

Moderne

Traditionelle

IndividorienteredeFællesskabsorienterede

Lavsæson

Men hvem er de så, vores tre målgrupper 
De Traditionelle Individorienterede, 
De Moderne Fællesskabsorienterede og 
De Traditionelle-Fællesskabsorienterede? 

På de næste sider, vil du møde tre forskel-
lige familier og arketyper, der hver især 
repræsenterer de tre målgrupper. 

Musik
20-49år   
Idealister  

Hotel  Kust  
Gastronomi  

Samfundsengagerede  
Helse og økologi

Politiken   Feriehuse
Berlingske Tidende  Information

Bed & Breakfast   Internet   
 Teater  Maritime oplevelser  Fagblade  
Vandre  EU og Erhvervsforhold  Kultur 
konsumenter  Smartphone  Kulturarv  

Weekendture   Miljøvenlighed   Bibliotek   Biograf     
Museum     Natur og strand     Lokale fødevarer    

Lokalhistorie

Økologi   Cykle   Skønlitteratur   
Ernæring   Feriehuse   Grænsehandel  

 Helsekost og økologi   Historie   Museumsbesøg  
 Aftenskole   Afslapning    

Velfærdssamfundsstøtter   Velfortjent otium       
Skrabespil   Naturoplevelser   

Regionale aviser   Kulturarv   Teater      
Skiltning   Socialdemokrater   

Bed & Breakfast   
Bibliotek       4 til 5 ferierejser   

God service   
Rejser med venner

Lokalstof   TV   
Camping   Børneaktiviteter

Loyale gæster   Gør-det-selv
Familie Journalen    Afslapning   

Havearbejde  Fædrelandskærlighed   
Grænsehandel    Se&Hør  

 Ringriderfest   Tilbudsaviser  
 Gæstfrihed  

Underholdning
Hjemmebag       Strand

Lejet feriehus  
 Lotto

BT og Ekstra Bladet
Natur
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Bilag 2 – Processen

Hvordan er Masterplan for Handel & Turisme 
produceret?

Masterplanen for Handel & Turisme er udarbejdet i tre 
steps med høj involvering af lokale aktører, beslutnings-
tagere og eksperter fra september 2014 til marts 2015.

Step 1: 
Involvering og idéudvikling med lokale aktører fra 
turismesektor og detailhandel.  
Denne forundersøgelse blev gennemført af Bindslev A/S.

Step 2: 
Research, koncept og endelig udarbejdelse af 
Masterplan for Handel & Turisme er gennemført 
af  Vækstrådet og den strategiske kommunikations-
virksomhed Commocean.

Step 3: 
Politisk behandling, høring og endelig godkendelse af 
Masterplan for Handel & Turisme.
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Bilag 3 - Idékatalog

Idéerne er udviklet på Kick off og strategiseminar for 
Sønderborg handel og turisme og kan igangsættes som 
supplement til aktioner i masterplanen.

Turisme
Naturrum Rene strande og naturområder

Tømte skraldespande, rene naturområder

Beskæring af vandrestier

Opfør toiletter, bænke, omklædningsfaciliteter flere steder

Byrum Mere attraktiv by efter butikkers åbningstid

Beplantning, belysning, legeredskaber, lysshow

Bydele skal forbindes

Gratis wifi alle steder

Ny belægning på gågaden med begivenheder, der gør folk klogere

Transport Ski-lift fra Dybbølmølle til slottet

Svævebane fra Idrætshøjskolen

Øget skiltning

Kunst og kultur Mere kunst og flere skulpturer (også indendørs inkl. Alsion)

Skab traditionsarrangementer, udnyt allerede skabte traditioner

Borgerinddragelse Gør borgere til ambassadører og værtskab. Inkl. ansatte i butikker og i restau-
ranter. mere aktive og gladere borgere

Indsats over for hotelreceptioner, bureauer m.v.

Fleksibel tilgang til turisten: mød dem på gaden, på hoteller osv.

Sprog Sprogniveauet skal højnes blandt alle turismeaktører

Skiltning bør i større grad være på gæsernes eget sprog, så de føler sig mere 
velkomne og serviceres nemmere

Handel
Byrum Legeområde for børn og familier

Synliggørelse af historiske steder og oplevelser i byrummet

Øget skiltning og vejvisning rundt i byen

Overdækning af gågaden

Kunstudstillinger i byrummet

Tomme butikker Tomme butikslokaler i gågaden udsmykkes

Transport Gratis shuttlebusser mellem byerne i Sønderborg-området

Motorvej mellem Sønderborg og Nordborg

Bro fra Als til Fyn

Bycykler

Gårdbutikker Mad og kunstudstillinger, oplevelser

Koordinerede aktiviteter på bl.a. Jollmanns gård og Hjortespring

Information Ask me people, der hjælper turister og handlende på gaden
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Bilag 4 - Fakta om turisme i Sønderborg-området

Ferieturister besøger primært Sønderborg kommune for:

• Historien og kulturen
• Madoplevelsen
• Naturen
• Sjov, leg og læring
• Erhvervsturisme

Flertallet af turister er danskere og tyskere. Højsæsonen 
er juni, juli og august. Skuldersæsonen er april-maj og 
september.

Nøgletal og fakta for turisme i  
Sønderborg kommune

• I 2013 havde Sønderborg kommune i alt 946.439 
registrerede overnatninger (PLUS stort mørketal for 
overnatninger på hoteller med mindre end 40 senge, 
B & B’er og private overnatninger samt endagsturis-
ter) 

• Det samlede antal turister i 2013 vurderes at ligge på 
2.8 mio 

• Det samlede turismeforbrug var i 2013 på ca. en  
milliard kroner 

• For hver milliard kroner turister forbruger, skabes 
1.500 arbejdspladser, og det giver 1.700 mia. kr. i 
offentlige indtægter 

• I Sønderborg kommune bruger en turist i gennem-
snit 414 kr om dagen (landsgennemsnittet er 443 kr) 

• 3/4 af de besøgende var ferieturister, hver fjerde 
besøgte kommunen i forretningsanliggende 

• 90% af turisterne i Sønderborg er enten tyskere eller 
dansker:

Nationaliteter Overnatninger  
(inkl sommerhuse)

År 2012

Danske 446.083

Tyske 447.458

Norske 8.731

Svenske 1.770

Hollandske 12.362

Kinesere 125

I alt  916.529
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Overnatninger i Sønderborg Kommunes sæson (minus feriehuse), 2013

Andel af overnatninger fordelt på branche 

12% Hoteller

9% Feriecentre

31% Camping

42% Feriehuse

6% Lystsejlere
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Nationale turismetendenser

Dansk turisme- og oplevelsesøkonomi står stærkt. 
Erhvervet omsætter årligt for omkring 82 mia. kr. og 
beskæftiger næsten 120.000 fuldtidsansatte fordelt i hele 
Danmark. Branchens styrke er bl.a. de stærke relationer 
og det tætte samarbejde mellem et stort antal offentlige 
og private aktører. Men Danmark taber internationale 
markedsandele og står ifølge Regeringens vækstteam for 
turisme over for nogle udfordringer: 

• Højt prisniveau
• Negativ produktivitetsudvikling
• Kvaliteten i produktet
• De traditionelle målgrupper fravælger Danmark som 

destination
 

For at tackle udfordringerne har Videnscenter for Kyst-
turisme udsendt konkrete anbefalinger for kystturisme i 
Danmark på baggrund af en række analyser:

• Mere hjælp og bedre rammer til at nyde naturen - 
den er det helt store trækplaster i Danmark

• Bedre bymiljø og bedre modtagelse - det skal være 
nemt at være turist

• Udvidelse af turistsæsonen - den er for kort og for 
trængt

• Opgradering af produkt og kvalitet - mange destina-
tioner er nedslidte

• Bedre differentiering - mange destinationer mangler 
en klar profil

Brancher Årsværk (2010) 
Alle brancher 1629

Overnatningssteder 229

Restauranter og værtshuse 192

Transportvirksomheder 51

Rejseservice 152

Forlystelsesparker, museer mv. 39

Detailhandel 522

Andre brancher Andre brancher

16%  Overnatning

10%  Restaurant

13%  Transport

3%  Kultur og forlystelser

17%  Føde-, drikkevarer og tobak

10%  Benzin og brændstof

31%  Andet (shopping mv.)

Turismeforbrug i Sønderborg Kommune, 2010 

14%  Overnatningssteder

12%  Restauranter og værtshuse

3%  Transportvirksomheder

9%  Rejseservice

2%  Forlystelsesparker, museer mv.

33%  Detailhandel 

27%  Andre brancher

Turismeafledt beskæftigelse i Sønderborg Kommune, 2010
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I Sønderborg kommune er der ca. 280 butikker.  
Detailhandelen foregår primært i følgende byer:

• Sønderborg ( 27.400 indbyggere, 62 % af butikkerne)
• Nordborg (6.200 indbyggere, 7 % af butikkerne)
• Gråsten (4.200 indbyggere, 13 % af butikkerne)
• Augustenborg (3.300 indbyggere, 3-4 % af butik-

kerne)
• Broager (3.300 indbyggere, 3-4 % af butikkerne)
• Guderup (2.600 indbyggere, 3-4 % af butikkerne)
 

Nøgletal for detailhandel i Sønderborg kommune

• Omsætningen i butikkerne i Sønderborg kommune 
var i 2013 ca. 3,15 mia. kr.  
55% var dagligvarer. 45% udsalgsvarer.

• Sønderborg kommune har et samlet butiksareal på 
ca. 181.000m2

• Siden 2007 er Sønderborg kommunes detailom-
sætning i faste priser faldet ca. 10%. I Sønderborg 
bymidte er der registreret 10 tomme lokaler

• Sønderborg kommune har et samlet handelsun-
derskud på ca. 130 mio. kr. svarende til det årlige 
forbrug hos ca. 3.000 indbyggere.

• Den samlede omsætning i butikkerne er ca. 5% lavere 
end forbruget blandt indbyggerne i Sønderborg kom-
mune.

• Dækningsgraden for Sønderborg kommune er be-
regnet til 96. Det betyder, at der er forholdsvis flere 
indbyggere fra Sønderborg kommune, der tager ud 
af kommunen for at handle, end der er indbyggere 
udefra, som kommer til Sønderborg kommune for at 
handle. Dette skyldes i høj grad, at mange handler i 
grænsebutikkerne.

• Butikslivet har udviklet sig mod færre men større 
butikker.

• Der er stort set balance i ind- og udpendling i 
Sønderborg kommune.

62%  Sønderborg

13%  Gråsten

7%  Nordborg

4%  Augustenborg

3%  Broager

3%  Guderup 

8%  Resten af kommunen

Andel af butikker i Sønderborg Kommune

Bilag 5 - Fakta om detailhandel i Sønderborg-området
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Omsætning 2012

Byområde Dagligvarer Beklædning Øvr. udv. varer Total Total Andel indbyggere
Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % %

Sønderborg 911 305 927 2.143 68% 36%

Nordborg 185 20 31 236 7% 8%

Gråsten 226 19 70 316 10% 6%

Augustenborg 61 - 7 72 2% 4%

Broager 67 - - 71 2% 4%

Guderup 73 - 28 104 3% 3%

Øvrige 200 - 11 211 7% 38%

I alt 1.723 352 1.078 3.153 100% 100%

Omsætningerne er anonymiseret, hvis der er 3 eller færre sammenlignelige butikker i kategorien. Beløbene er inkl. moms.
Omsætningen for byggemarkeder mv. er inkluderet i omsætningen for øvrige udvalgsvarer.
Byerne er afgrænset til bymæssig bebyggelse og dækker ikke oplande omkring byerne.
Omsætningen i varehuse som Føtex og Kvickly er opdelt på dagligvarer, beklædning og øvrige udvalgsvarer.

Befolkningsudvikling

• Ifølge Sønderborg kommunes befolkningsprognose 
for 2014-2026 forventes indbyggertallet at falde med 
yderligere ca. 5.300 personer svarende til en tilbage-
gang på 7% ift. 2014. Der forventes et fald i antallet 
af personer under 45 år og en stigning i antallet af 
personer over 45 år. 

• I 2026 forventes forbrugsgrundlaget i de fysiske  
butikker at være ca. 230 mio. kr. lavere end i dag.
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