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Resume 
Haderslev Erhvervsråd har i samarbejde med lokale aktører inden for 
oplevelsesøkonomien udviklet idéen om at skabe en ny virtuel oplevelsespark kaldet 
ACTURE PARK. Det nye koncept, vil kunne samle ca. 150 forskellige oplevelsestilbud og 
skabe et nyt fyrtårn for oplevelse og turisme i Syddanmark. 

ACTURE PARK skal være en oplevelsespark for familier og grupper, der søger 
involverende oplevelser baseret på sport og bevægelse i naturskønne omgivelser. 
Konceptet bygger på de unikke faciliteter og aktiviteter, der findes koncentreret i området 
fra Vojens til Haderslev langs med Tunneldalen – fra Skrydstrup i Vest til inderfjorden i øst. 

Turismeanalyserne viser, at den største udfordring for vækst i den danske kystturisme er 
mangel på spændende aktivitetsmuligheder. ACTURE PARK er et seriøst bud på, hvordan 
denne efterspørgsel kan efterkommes ved at videreudvikle allerede eksisterende tilbud. 

Haderslev Kommunes økonomiudvalg ansøges om i alt kr. 1.500.000 fra udviklingspuljen 
til en projektperiode på 2½ år med start i efteråret 2015. I denne periode skal udvikling og 
etablering af ACTURE PARK intensiveres samtidig med, at der med støtte fra kommunens 
fundraiser søges eksterne fonds- og projektmidler og etableres samarbejde med relevante 
private og offentlige aktører. 

Det er projektgruppens klare overbevisning, at udviklingen og realiseringen af ACTURE 
PARK som en virtuel oplevelsespark er en absolut forudsætning for områdets forsatte 
udvikling, og vil dermed være et signifikant bidrag til løsningen af de udfordringer som 
kystturismen står overfor.  

 

  

ACTURE PARK figuren er inspireret af tunneldalen, 
der indrammer træet med blå himmel foroven og 
vandet, der løber forneden. Tilsammen dannes 
billedet af den hjelm, som bruges i mange af 
aktiviteterne i parken. Samme med fartstriberne i 
logoteksten skabes billedet af et sted, der 
kombinerer naturen med fuld fart og action. 
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Projektet ACTURE PARK 

Udfordringen 
Udgangspunktet for projektet ACTURE PARK er at udnytte turismepotentialet i Haderslev 
Kommune stærkere og skabe grundlag for flere turister, overnatninger og virksomheder. 
Der mangler et fyrtårn, der får kommunen til at stå stærkest muligt i den sønderjyske 
destination, hvor aktiviteterne kan kommercialiseres, gøres salgbare og synlige. 

Haderslev Kommune har en udfordring i at sætte skub i udnyttelsen af det udviklings-
potentiale, kommunen rummer inden for oplevelsesøkonomien. Der er behov for at udvikle 
og markedsføre kommunens oplevelser via fortællinger og koncepter, der dyrker og 
formidler herlighedsværdierne og synliggør muligheder, så der kan tiltrækkes flere turister. 

 
VisitDenmarks statistik over turismeudviklingen i Haderslev1 viser, at højsæsonen i 
Haderslev strækker sig over en meget kort periode. Der er derfor stort udviklingspotentiale 
i at udvide højsæsonen og tiltrække flere turister i skuldersæsonerne. 

Haderslev Kommune har mange tyske turister, men antallet er de seneste år stagnerende 
og faldende2 og kommunens udfordring er her den samme som resten af landets. 
Danmark er et af de europæiske lande, der har været dårligst til at tiltrække udenlandske 
turister de seneste ti år, viser en kortlægning, som er lavet af Kommunernes 
Landsforenings nyhedsbrev, Momentum, på baggrund af tal fra VisitDenmark, Tourism 
Economics og de nordiske statistikbanker3. 

 

1 Bilag 1 
2 Bilag 1 
3 http://www.kl.dk/Momentum/momentum2015-7-1-id177609/?n=0 

ACTURE PARK skal løse en række udfordringer, kommunen står over for lokalt: 

• Mange af områdets store oplevestilbud er nye eller har kun eksistereret i deres nuværende form i 
få år. Fortællingerne om dem er derfor ikke vidt udbredt, og området har ikke manifesteret sig i 
befolkningens bevidsthed som attraktivt oplevelsessted. 

• Mange af områdets mindre oplevelsestilbud er ukendte selv blandt lokalbefolkningen. 

• Oplevelsesaktørerne har begrænset samarbejde og ikke et nuanceret kendskab til andre 
oplevelsestilbud i området. 

• De enkelte oplevelsestilbud har begrænset tiltrækningskraft, fordi de ikke appellerer til hele 
familien eller kun har karakter som endagsevent. 
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Alene antallet af tyske overnatninger er faldet fra ca. 20 mio. i 1995 til 12.3 mio. i 20134. 
Sammenholdes dette faktum med, at Tyskland stadig er et af de mest rejselystne 
folkefærd i verden5, står det klart, at faldet i overnattende turister skyldes et radikalt 
forventningsskifte hos de nye generationer af tyske turister.  

Den største udfordring er, at Kystturismen i Danmark typisk forbindes med ro og 
afslapning, socialt samvær og den urørte natur6. I takt med, at lignende rekreative områder 
i Tyskland er blevet udviklet, foretrækker netop dette turist-segment i højere grad at holde 
ferie i eget land7. Dette betyder, at turismebranchen i Danmark fremadrettet i højere grad 
skal henvende sig til yngre generationer af nye turister, der ikke har samme forestilling af 
Danmark som de tidligere generationer8 eller efterspørger ro, afslapning og naturen i 
samme grad, da de yngre generationer finder naturen monoton og kedelig. Den nye 
generation forestiller sig også, at de klassiske strandaktiviteter, som kystturisme typisk 
tilbyder, er i uoverensstemmelse med deres mere specifikke feriebehov9. Den typiske høje 
grad af selvstændighed i ferieplanlægning i Danmark betragtes også som en barriere nu, 
hvorimod tidligere generationer opfattede dette som en stor frihed10.    

Behovet hos de nye generationer af tyske turister er derfor generelt i langt højere grad 
centreret omkring underholdning og fysisk aktivitet11. Hvilket eksempelvis kan være 
planlagte udflugter, sports-og outdoor aktiviteter, hvor bevægelse og natur kombineres 
eller egentlige ”Adventure og Action” ferier, hvor formålet med hele ferien er at forlade ens 
”komfortzone”12.  

Rapporten ”Landdistrikternes potentiale for outdoor turisme” publiceret af Center for 
Landdistriktsforskning fra 2014 understøtter ligeledes de beskrevne udfordringer i forhold 
til synlighed af oplevelsestilbud. De typiske kommercielle outdoor-turisme oplevelser er 
ikke særlige tilgængelige for turister, da de typisk kommunikeres via kanaler, som turister 
typisk ikke benytter13. Rapporten fastslår også, at udenlandske turister i endnu højere grad 
er afgrænset grundet sprogbarrierer, og ved at de typisk kommer i mindre grupper, som 
ifølge rapporten ikke er rentable for oplevelseserhvervs-aktørerne14. 

Rapporterne understreger dels alvoren af de tidligere beskrevne udfordringer i 
oplevelsesøkonomien, men vidner i høj grad også om vækstpotentialet, hvis 
oplevelseserhvervet arbejder målrettet mod at imødekomme de nye behov. 

4 Ferie i Kystdanmark – warum nicht ? s. 11 sidste afsnit 
5 Ferie i Kystdanmark – warum nicht ? s. 11 top 
6 Ferie i Kystdanmark – warum nicht ? s. 71 
7 Ferie i Kystdanmark – warum nicht ? s. 49 
8 Ferie i Kystdanmark – warum nicht ? s. 59 
9 Ferie i Kystdanmark – warum nicht ? s. 71 
10 Ferie i Kystdanmark – warum nicht ? s. 57 
11 Ferie i Kystdanmark – warum nicht ? s. 71 
12 Ferie afsnit 3.2.2 fra s. 32 
13 Landdistrikternes potentiale for outdoor turisme side 6 
14 Landdistrikternes potentiale for outdoor turisme side 6 
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Formål 
Med udgangspunkt i disse beskrevne udfordringer er formålet med projektet ACTURE 
PARK at skabe nye vækstmuligheder hos områdets eksisterende og nye 
oplevelsesaktører og dermed optimere udnyttelsen af områdets potentiale inden for 
oplevelsesbranchen til gavn for den lokale og regionale turismeudvikling.  

 
Det sker ved, at vi i projektet arbejder med tre primære fokusområder og tre 
organisatoriske niveauer: 
 

Aktør 

Mikrodestination 

ACTURE PARK 
 

Mikrodestinationernes klare brandingprofil og sammenhæng i tilbud skal udvikles over en 
årrække til et egentligt oplevelsesfyrtårn med aktiv ferie og naturen som omdrejningspunkt, 
hvor både aktører og turister oplever summen større end de enkelte dele. Det er derfor 
absolut afgørende, at mikrodestinationernes fundament bygger på de bedste eksisterende 
oplevelsestilbud, og at aktørerne indgår i stærke netværk, hvor vidensdeling og cocreation 
er hjørnesten.  

ACTURE PARK projektet løser udfordringerne ved: 

• At give området en identitet som oplevelsessted via en tematisering, der binder området sammen 
om dets styrker/herlighedsværdier.  

• At synliggøre et stærkt udbud af attraktive aktiviteter, der er værd at køre efter, og som appellerer 
til tyskerne og det øvrige nordeuropæiske marked.  

• At understøtte udvikling af nye actionprægede oplevelser i området. 

• At forbinde mange store og mindre oplevelsestilbud og derved skabe en stor samlet attraktion 
med en vifte af oplevelser, som kan kombineres i pakketilbud, der er værd at køre langt efter og 
udforske over flere dage. Det vil tiltrække et bredere segment inden for aktiv ferie. Familier og 
venner kan være på aktiv ferie sammen med mulighed for at dyrke forskellige aktiviteter hver for 
sig. Hovedattraktionerne giver dermed spin-off effekter. 

• At skabe et netværk af oplevelsesaktører med stort kendskab til hinandens produkter, så de 
dermed giver gæsterne en høj service og god helhedsoplevelse af området. 

 

Produktudvikling 
Forretningsudvikling 

Markedsføring 
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Lykkedes dette vil effekten være stor, som det eksempelvis tydeligt ses i Klitmøller, der  
i dag markedsføres som Cold Hawaii, og betragtes som et af de bedste surferområder i 
Nord-Europa. Her er det lykkedes at videreudvikle og sammentænkte eksisterende 
oplevelsestilbud til en mikrodestination gennem tæt samarbejde mellem foreningslivet og 
forretningslivet. Vækst i områdets omsætning, bosætning og turisme er direkte effekter15.  

 

Baggrund 
Haderslev Erhvervsråd har i samarbejde med en gruppe lokale aktører inden for turisme, 
handel, forenings- og kulturliv fået øjnene op for potentialet i at samarbejde om udviklingen 
af en oplevelsesdestination i området, der strækker sig fra flyvestationen i Skrydstrup til 
Haderslev Havn. 

Rambøll udarbejdede i perioden november 2013 - januar 2014 foranalyse af 
udviklingsmulighederne for oplevelsesdestinationen. En række lokale aktører blev 
inddraget i to workshops om konceptudvikling, og Haderslev Erhvervsråd bistod med 
kortlægning og beskrivelse af 150 aktiver, som kan spille ind i det samlede koncept med 
aktiviteter, overnatning, beværtning, seværdigheder, events, specialbutikker og foreninger.  
Rambølls rapport indeholder anbefalinger om ACTURE PARKs koncept og profil, udvikling 
af mikrodestinationer samt organisering.  

Efterfølgende har Harderslev Erhvervsråd dannet en netværksgruppe med 20 lokale 
aktører, skabt en grafisk profil og en markedsføringsportal, der illustrerer hele 
konceptidéen. 
 

Området 
Det udpegede område er unikt ved en høj koncentration af actionprægede 
oplevelsestilbud inden for en lille geografisk afstand, og udmærker sig yderligere ved 
Haderslev Tunneldals skønne natur, som er ramme for oplevelserne. Med den store 
koncentration af aktiviteter vil det være realistisk at opnå opfattelsen af området som en 
samlet oplevelsespark med en fælles identitet.  

15 Oplevelses-zone Haderslev-Vojens Afrapportering. 

I Haderslev Kommunes satsning på oplevelsesområdet vurderes det, at ACTURE PARK kan blive den 
vigtigste vækstgenerator blandt de fire strategiske oplevelsessøjler, der i øjeblikket er under udvikling.  

ACTURE PARKs profil med fokus på sport og naturoplevelser er særligt kendetegnede for Haderslev 
Kommune og har potentiale til at blive et nyt stort fyrtårn i Syddanmark og blive Sønderjyllands største 
attraktion, når der måles på antal besøgende.  

Udviklingen og markedsføringen af ACTURE PARK støtter op om den samlede strategiske udvikling for 
Destination Sønderjylland og vil i dette samarbejde både være et løft til den lokale og regionale turisme. 
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Området er særegent ved sine mange etableringstunge sportsfaciliteter og en række 
unikke oplevelsestilbud. De mest markante er:  

 
Målet med ACTURE PARK 
Med sine mange og enestående oplevelsestilbud har området et potentiale for at tiltrække 
endnu flere gæster og dermed skabe vækst hos de erhvervsdrivende. Dette potentiale kan 
udfoldes ved at fokusere på området som en samlet oplevelsesdestination. 

Målet er - i tæt samarbejde med de stærkeste af de 150 oplevelsestilbud - at definere 
områdets eksisterende kerneydelser, som bliver centrum for dannelsen af 3 – 4 
mikrodestinationer, som de første bærende trækplastre for oplevelsesparken.  

• SteetDome – Danmark største skatepark og nordeuropas højeste klatretårn 
• Haderslev Dam - Et af Danmarks bedste naturlige roanlæg 
• Haderslev Tunneldal – Unikke naturområder med stort udbud af stianlæg og opholdsfaciliteter 
• Tørning Mølle – 1000 års kulturhistorie med naturskøn beliggenhed 
• Haderslev og Vojens Idrætscentre – Bredt udbud af idrætsfaciliteter og -aktiviteter 
• Sydbank Park – Stadion til 10.000 tilskuere og lounge til 325 gæster 
• SE Arena – Opvisningsarena til 5.000 tilskuere og parterre med mødefaciliteter til 400 gæster 
• Kart Racing Vojens – Danmarks største udendørs gokart-bane 
• Vojens Speedway Center – Stadion til 16.000 tilskuere samt en legendarisk fortælling inden for 

speedwaysporten 
• Fighter Wing Skrydstrup - Hjemsted for den danske styrke af F-16 jagere og afholdelse af Danish 

Air Show med 125.000 gæster 

Hvad er en mikrodestination? 
 

• En mikrodestination består af et antal oplevelsestilbud, som har en klar fælles profil i deres tilbud 
til besøgende 

• Et oplevelsestilbud kan indgå i flere mikrodestinationer 
• Idéen bag at danne mikrodestinationer er at synliggøre de samlede muligheder inden for zonen 
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Disse mikrodestinationer samles som en virtuel oplevelsespark med position som et af 
Nordeuropas mest attraktive steder for aktiv ferie. Destinationen får en tydelig 
gennemgående profil, som eksisterende og nye tilbud i oplevelsesparken er tematiseret og 
udvikles i forhold til, og den markedsføres via en fælles markedsføringsportal med 
mulighed for salg af pakkerejser. 

Det er tanken med dannelsen af mikrodestinationer, den fælles markedsføring og 
mulighed for pakketering, at både små og store aktører indgår i samarbejder og 
værdikæder for herved at skabe mersalg. 

ACTURE PARKs geografiske ramme er som udgangspunkt centreret om Vojens og 
området ind til Haderslev Havn, men vil på sigt kunne omfavne hele kommunen.  

Målgruppe 
Målgruppen for ACTURE PARK er familier og grupper af rejsende, som søger særlige 
ferieoplevelser baseret på aktive, actionprægede og udfordrende oplevelser i og med 
naturen. ACTURE PARKs rige udbud af unikke aktiviteter gør det til det ideelle sted for 
gæster, der rejser i gruppe eller som familie, at dyrke individuelle interesser og samtidig 
nyde samværet på en fælles ferie16. 

 
For at opnå effekt vil projektet ACTURE PARK ved hjælp af CSSSC-modellen iværksætte 
udvikling af en række mikrodestinationer, produktudvikling hos aktørerne samt aktiviteter, 

16 Målgrupper beskrives nærmere i bilag 2 

ACTURE PARKs koncept: 

• ACTURE PARK samler områdets oplevelsestilbud under én hat og markedsfører dem samlet 
som ACTURE PARK – kombinationen af action og nature.  

• ACTURE PARK får en tydelig gennemgående profil, som alle tilbud i oplevelsesparken er 
tematiseret i forhold til. 

• ACTURE PARK tilbyder aktive, actionprægede og udfordrende oplevelser i og med naturen 
• ACTURE PARK er en oplevelsespark for familier og grupper af rejsende, som søger særlige 

ferieoplevelser baseret på sport og bevægelse i unikke omgivelser. 
• ACTURE PARK består af flere mikrodestinationer med hvert deres tema. Mikrodestinationerne 

består af et antal oplevelsestilbud, som har en klar fælles profil i deres tilbud til besøgende.  

CSSSC modellen bruges i udviklingen af den enkelte attraktion, 
mikrodestinationerne og den samlede park: 
 

• Come: Hvordan får vi flere gæster? 
• Stay: Hvordan får vi gæsterne til at blive længere? 
• Spend: Hvordan får vi gæsterne til at købe mere? 
• Share: Hvordan får vi gæsterne til at anbefale oplevelserne til andre? 
• Come again: Hvordan får vi gæsterne til at komme igen? 
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der øger produktkendskabet både hos kunder, aktører og turoperatører. 
 

Realisering af mikrodestinationer  
For at gøre ACTURE PARKs oplevelsestilbud endnu stærkere kobles de sammen i 
mikrodestinationer som eksempelvis de seks oplagte mikrodestinationer, vi beskriver her.  

 
Temaerne er Rambølls forslag - under projektet involveres aktørerne i konceptudviklingen. 

Mikrodestinationer 
1 2 3 4 5 6 

Oplevelser med 
benzin i blodet 

Urban Action! 
Skate, klatring, 

disc golf, 
parkour… 

Tunneldalen 
Action-

oplevelser i pagt 
med naturen 

Træn og leg med 
familien 

 - Med skøjter 
eller sportssko 

Aktiviteter på og 
ved vandet 

Haderslev til 
Vojens  

- Til vands, til 
lands og i luften 

Ressourcer i området (ikke udtømmende liste) 
Fighter Wing 
Skrydstrup 
Kart Racing Vojens 
Vojens Speedway 
Center 
Skovbybanen 
Haderslev Motorsport 
Aquila Racing Cars 
PatrikMatthiesen.com 
Vojens Speedway 
Klub 

StreetDome 
Haderslev 
Golfklub 
Haderslev 
Idrætscenter 
Damparken 

Haderslev 
Tunneldal  
Tørningmølle 
Haderslev Dam 
Haderslev 
Dyrehave 
3D Bueskydning 
Rideklubben 
Hammelev & 
Omegn 
Vedsted Sø 
MBT rute i 
Pamhule 

Vojenshallerne 
SE Arena  
Vojens Bold og 
Idrætsklub 
Fægteklubben 
Vojens 
Vojens Gymnastik- 
og 
Idrætsefterskole 
Vojens 
Ishockeyklub 
Vojens Skøjteklub 
Sante fitness 

Haderslev Dam 
Dyringkær Put & 
Take   
Sønderjysk 
Sportsfiskerforening 
VisitHaderslev 
kanosejlads 
Deutscher 
Ruderverien 
Hadersleben 
Haderslev Roklub 
Haderslev 
Søsportcenter 
Haderslev TRI 2000 
Dambådsprojekt  
Regatta 
Dyrehaven 

Veterantogbanen 
Haderslev Dam 
Slesvigske 
vognsamling 
Hestevognskørsel 
Tunneldalens 
stianlæg 
Svæveflyveklub 
FSS  
Fighter Wing  
Skrydstrup 

Overnatning: Danhostel Haderslev, Hotel Harmonien, Hotel Norden, Hotel Vojens, Vojens Camping, Sportel HIC 
Spisesteder: Haderslev Golfrestaurant, Restaurant Damende, Det grønne forsamlingshus, Fuglsang, Slukefter Kro  
   

3 

4 

1 5
6

2 
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Prototype på mikrodestination  
Udviklingen af mikrodestinationerne eksemplificeres her med en projektbeskrivelse for en mikrodestination 
med temaet ”Oplevelser med benzin i blodet”. Der vil i udviklingen af hver mikrodestination være både 
specifikke og generelle udfordringer, som løses med aktiviteter rettet mod både den enkelte aktør, 
mikrodestinationerne og den samlede park. Denne grundmodel for udvikling af en mikrodestination beskriver 
både de specifikke udviklingstiltag og udviklingstiltag, der er gennemgående for alle mikrodestinationerne. 

Mikrodestination med temaet ”Oplevelser med benzin i blodet” 

Vision 
 

Mikrodestinationen med temaet ”Oplevelser med benzin i blodet” bliver en attraktion 
centreret om motorer, fart, kraft og spænding med en unik fortælling og sammensætning 
af motorløb, opvisninger og aktiviteter samt formidling på højde med steder som Auto & 
Technik museum Sinsheim i Tyskland og Royal Air Force Museum i England. 

Aktører 

Mikrodestinationen skabes i samarbejde mellem fx Fighter Wing Skrydstrup, Kart Racing 
Vojens og Vojens Speedway Center, hvor aktørerne udnytter den unikke mulighed for 
samspil, som deres fælles tema og beliggenhed giver dem. Det vil være oplagt at sluse 
andre lokale motorsportsaktiviteter så som Haderslev Motorsport og Skovbybanen, 
Aquila Racing Cars og PatrikMatthiesen.com ind i det. 

Udfordringer 
 

Fighter Wing Skrydstrup, Kart Racing Vojens og Vojens Speedway Center har i forvejen 
succes med at trække gæster til enkeltevents og -aktiviteter. Både deres faciliteter og 
aktiviteter har potentiale for at udvikles til helårsattraktioner og tiltrække turister fra ind- 
og udland. Nogle af aktiviteterne drives ikke kommercielt og kan ikke ”købes”. 

Formål 
Mikrodestinationen har til formål at skabe grundlag for produktudvikling hos aktørerne. 
Det er målet, at mikrodestinationen udvikler sig til en markant attraktion, der medvirker til 
at løse kommunens udfordringer med at tiltrække turister i skuldersæsonerne samt 
skabe grundlag for flere overnatninger. 

Målgruppe 
 

• Turister fra ind- og udland 
• ”Sjov, Leg og Læring” 
• Konceptrejser og aktive oplevelser 
• Erhvervsturisme 

Aktiviteter 
 

• Skaffe aktører 
• Skabe forståelse for mikrodestination-tankesættet 
• Uddannelse af aktørerne med fokus på værdikæden 
• Workshops/dialog med aktører om koncept for mikrodestinationen 
• Udvikle og etablere sammenhæng og nye faciliteter i mikrodestinationen 
• Produktudvikle hos aktørerne 
• Udvikle nye oplevelsestilbud – herunder et F16 oplevelsescenter 
• Skabe organisering, der sikrer fortsat drift efter projektafslutning 

Forventede resultater 
 

• Aktive og engagerede aktører med ejerskab for mikrodestinationen 
• Produktkendskab hos hinanden 
• Fælles brandingprofil 
• Fælles markedsføring fx hjemmeside og markedsføringsmateriale 
• Fælles visuel identitet og skiltning 
• Sammenkædning af parkering og adgangsforhold 
• Flere kommercielle og salgbare produkter - hele året 
• Produkter indgår i pakketilbud 
• Projektbeskrivelse af F16 oplevelsescenter 
• Organisering 

Forventede effekter 
 

• Styrket samarbejde 
• Mere synlighed 
• Bedre service 
• Nye, større, flere og bedre produkter 
• Fælles branding og markedsføring af mikrodestinationen fører til flere 

besøgende (Come) – herunder det tyske marked 
• Gæsterne bliver længere og køber mere, fx oplevelsespakker (Stay & Spend)  
• De store attraktioner/events giver spinoff-effekt (Spend & Come again) 
• Grundlag for etablering af nye aktører 
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Samlede resultater og effekter 
 

I følgende skemaer vises sammenhængen mellem ACTURE PARK projektets aktiviteter 
og de forventende resultater og effekter samt projektets succeskriterier: 

Aktiviteter Forventede resultater Forventede effekter 
Skabe samarbejde: 

• Kendskabet til ACTURE PARK 
udbredes hos potentielle aktører 

• Nye samarbejdsmuligheder 
undersøges 

• Projektdeltagere udvælges 
• Oplevelsestilbud kobles sammen i 

mikrodestinationer 
• Dannelse af netværk for alle 

aktive aktører i ACTURE PARK 
• Videndeling i netværket 
• Aktiviteter og materialer, der 

sikrer, at aktørerne har kendskab 
til hinandens produkter 

• Projektdeltagere i form af 
engagerede aktører 

• Aktørerne indgår i et netværk 
• Realisering af 

mikrodestinationer 
• Produktkendskab på tværs af 

netværket 
 

• Vækst i oplevelsesøkonomien. 
Dannelsen af mikrodestinationer og 
den samlede park skaber udvikling 
og vækst hos de enkelte 
oplevelsesaktører samt grundlag for 
nye aktører - herunder 
overnatningstilbud 

• Samarbejdet i mikrodestinationer og 
den samlede park vil medføre, at 
gæsterne, der tiltrækkes af de store 
attraktioner, også får øje på og 
benytter sig af de mindre tilbud 
(Stay & Spend) 

 
Involvere: 

• Workshops/dialog med aktører 
om dannelsen af koncepter for 
mikrodestinationer 

• Aktive mikrodestinations-
grupper med ejerskab 

• Levedygtige mikrodestinationer, 
der videreføres efter projektets 
afslutning 

• Tydelig tematisering 
 

• Kunderne oplever enestående 
oplevelsestilbud af høj kvalitet og 
med høj service, som fører til, at 
kunderne anbefaler ACTURE PARK 
og vender tilbage (Share & Come 
again) 

• ACTURE PARK giver hele området 
en wauv-faktor som feriedestination 
(Share) 

Opkvalificere: 
• Uddanne aktører i at samarbejde 

om mikrodestinationer 
• Uddannelse af aktørerne med 

fokus på værdikæden 
Implementere: 

• Mikrodestinationerne etableres 
• Realisering af 3-4 

mikrodestinationer med 
forskellige temaer 

• Det bliver attraktivt for gæsterne at 
forlænge deres ophold i forbindelse 
med endagsevents (Stay) 

Produktudvikle: 
• Vejlede aktører i at tænke deres 

aktiviteter og produkter ind i 
mikrodestinations-konceptet 

• Vejlede aktørerne i 
mikrodestinationerne i at 
samarbejde om nye produkter 

• Udvikle nye oplevelsestilbud til 
mikrodestinationerne 

• Kommercialisering af aktiviteter 
• Nye/flere aktiviteter/produkter 

hos aktørerne 
• Pakketilbud 
• Projektbeskrivelse af et F16 

center 

• Lettilgængelig salg/køb af ACTURE 
PARKs feriepakker fører til længere 
ophold og større forbrug (Stay & 
Spend) 

• De mange forskellige attraktioner i 
ACTURE PARK gør det attraktivt at 
holde ferie sammen som familie 
eller gruppe trods forskellige 
individuelle interesser. Fx: Skateren 
tager familien med og vennepar 
rejser sammen (Come & Spend) 

Synliggøre: 
• Udarbejde markedsføringsstrategi 
• Udarbejde 

markedsføringsmateriale 
• ACTURE PARK 

markedsføringsplatform klargøres 
• Annoncere 
• Opsøgende kontakt 
• Præsentationer  

• Markedsføringsplan  
• Visuelle materialer til investorer, 

kunder og turoperatører  
• Fælles branding 
• Fælles visuel identitet 
• Tydelig profil 

• Branding og markedsføring af 
ACTURE PARK og dens 
oplevelsestilbud fører til flere gæster 
(Come) – herunder det tyske 
marked 

• ACTURE PARK bliver et nyt fyrtårn i 
Sønderjylland 

 

Sælge: 
• Opsøge investorer/aktører med 

henblik på fremtidig drift 

• Projektorganisation 
• Organisation, der sikrer 

ACTURE PARKs fremtidige drift 
• ACTURE PARK konceptet 

drives videre af privat firma 

• ACTURE PARK kommercialiseres 

Organisere: 
• Nedsætte advisory board 
• Vælge tovholdere for 

mikrodestinationer 
 



 
 
 
 
 

13 
 

 

 
Succeskriterier 

 
• Aktører, der deltager aktivt, oplever vækst på min. 25 % gennem projektperioden 
• 20 % vækst i overnatning i skuldersæsonerne i 2018 
• Ekstra endagsgæster 
• Alle lokale aktører i værdikæden kender konceptet for ACTURE PARK (oplevelsesaktørerne, 

kommunen, VisitHaderslev og Destination Sønderjylland) ved udgangen af 2016  
• 30 faste oplevelsesaktører markedsfører oplevelsestilbud via en fælles portal17 per 1. juli 2016 
• 80 faste oplevelsesaktører markedsfører oplevelsestilbud via en fælles portal18 ved  

udgangen af 2018 
• Alle væsentlige turoperatører i Danmark er præsenteret for konceptet for ACTURE PARK i 

udgangen af 2018 
• 25 % af turisterne på overnatningssteder har hørt om ACTURE PARK ved udgangen af 2018 
• 10 % af de overnattende turister har besøgt én eller flere af aktiviteterne i ACTURE PARK og 

forbinder det med ACTURE PARK i 2018  
• 25 % vækst i udenlandske gæster i 2018 
• I løbet af projektperioden er der fundet aktører/investorer, der på kommerciel vis kan og vil 

realisere og videreføre ACTURE PARK 

 

Tidsplan 

 

17 Destination Sønderjyllands portal eller en selvstændig ACTURE PARK portal 
18 Destination Sønderjyllands portal eller en selvstændig ACTURE PARK portal 
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Økonomi 
 
Der ansøges om i alt kr. 1.500.000 fra Haderslev Kommunes udviklingspulje og det samlede grundbudget for 
projektets omkostninger udgør i alt kr. 2.300.000. 

Sideløbende skal der, i samarbejde med kommunens fundraiser, søges eksterne midler fra EU, region og 
private fonde – både til udviklingen af det samlede projekt og de enkelte delaktiviteter, faciliteter og aktører. 
Kommunens fundraiser vurderer, at der i projektet ligger gode muligheder for ekstern medfinansiering af 
både udviklingsaktiviteter og anlægsforbedringer, ikke mindst hvis ACTURE PARK konceptet tænkes ind 
som en hjørnesten i de samlede udviklingsaktiviteter i kommunen. Der arbejdes pt. på en konkret plan for 
fundraising-indsatsen i forbindelse med ACTURE PARK. 
 

Udgifter  2015 2016 2017 2018 

Projektmedarbejder(e) + projektledelse 150.000 575.000 575.000 150.000 

Konsulentbistand + advisory board  100.000 100.000 50.000 

Materialer, webportal, markedsføring 80.000 75.000 75.000 100.000 

Uddannelse, seminarer, rejseomk.  50.000 50.000 20.000 

Administration, revision og diverse 20.000 50.000 50.000 30.000 

I alt 250.000 850.000 850.000 350.000 

 

Finansiering 2015 2016 2017 2018 

Haderslev Kommune – udviklingspuljen 150.000 600.000 600.000 150.000 

Bidrag fra aktører og partnere  30.000 100.000 120.000 

HER timeforbrug og medfinansiering 100.000 220.000 150.000 80.000 

I alt 250.000 850.000 850.000 350.000 

 
Ovenstående budget skal ses som et grundbudget for de indtægter og omkostninger, der er nødvendige for 
at sætte gang i udviklingen og implementeringen af ACTURE PARK konceptet. Realisering og opnåelse af 
det fulde potentiale kræver langvarig indsats og prioritering, tilførsel af eksterne fondsmidler og opbygning af 
partnerskaber med stærke kommercielle partnere i løbet af de kommende år. Det har taget 15-20 år at gøre 
Horsens til et stærkt kulturbrand, og det vil også tage tid at gøre Haderslev Kommune til en af Nordeuropas 
stærkeste oplevelsessteder. Men udviklingen er allerede startet og ACTURE PARK har potentialet til at være 
lokomotivet på den fortsatte vej mod en stærk og nutidig oplevelsesprofil for kommunen.  
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BILAG 1 
Statistik over turismeudviklingen i Haderslev 
Kommercielle overnatninger i Haderslev efter marked         
  Marked 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
  Danmark    372.505     347.409     349.425     353.198     366.412     367.904     407.622  
  Tyskland    178.279     156.352     154.111     182.653     175.918     169.620     170.639  

  Norge         7.934          7.106          7.364  
        
9.222       10.479       12.352       16.605  

  Holland      16.909       12.895       13.663       12.610       16.203       12.938       12.676  

  Sverige         7.979          5.266          3.445  
        
3.821  

        
4.533  

        
7.639  

        
7.037  

  Øvrige lande      13.005       12.833          8.645       10.258       10.331       12.889       15.967  
Haderslev Total      596.611     541.861     536.653     571.762     583.876     583.342     630.545  
Kommercielle overnatninger i Haderslev efter overnatningsform       
Overnatningsform Nationalitet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Camping Danmark    292.214     273.029     272.848     270.987     274.802     270.394     297.966  
  Udlandet    136.855     117.776     102.927     103.502       95.342       86.985       85.398  
Camping Total      429.069     390.805     375.775     374.489     370.144     357.379     383.363  
Feriehus Danmark      18.420       15.028       16.085       19.557       23.257       21.570       28.605  
  Udlandet      61.267       57.505       67.765       96.252     100.612     108.211     114.249  
Feriehus Total        79.687       72.533       83.850     115.809     123.869     129.781     142.854  
Hotel og vandrerhjem Danmark      48.509       46.315       48.599       50.233       57.492       62.360       68.422  

  Udlandet      16.104       10.656  
        
6.827  

        
8.943       12.919       12.036       14.775  

Hotel og vandrerhjem Total      64.613       56.971       55.426       59.176       70.411       74.396       83.197  
Lystbådehavne Danmark      13.362       13.037       11.893       12.421       10.861       13.580       12.629  

  Udlandet 
        
9.880  

        
8.515  

        
9.709  

        
9.867          8.591          8.206          8.502  

Lystbådehavne Total      23.242       21.552       21.602       22.288       19.452       21.786       21.131  
Haderslev Total      596.611     541.861     536.653     571.762     583.876     583.342     630.545  
Kommercielle overnatninger (ekskl. feriehuse) i Haderslev pr. måned       
Måned 2013 2014 2013 2014         
1                2.603          3.165  1% 1%         
2                4.540          4.642  1% 1%         
3              17.520       21.863  4% 4%         
4              34.388       37.738  8% 8%         
5              54.972       51.580  12% 11%         
6              55.639       66.261  12% 14%         
7           141.580     154.099  31% 32%         
8              77.266       75.888  17% 16%         
9              30.887       35.326  7% 7%         
10                7.276          8.600  2% 2%         
11                6.368          7.598  1% 2%         
12              20.522       20.931  5% 4%         
I alt           453.561     487.691  100% 100%         
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Tabel 1.1. Turismeforbrug og turismeandel fordelt på kommuner, sorteret efter turismeforbrug, Region 
Syddanmark, 2012 

  Turismeforbruget     

  
Kommerciel 
overnatning 

Ikke-kommerciel 
overnatning og 

endagsrejsende I alt Samlet udbud 
Turismeandel af 

samlet udbud 

Danmark 45.596 41.638 87.234 4.897.133 1,8 

Region Syddanmark 10.549 7.198 17.747 963.022 1,8 

            

Varde 1.677 343 2.020 39.439 5,1 

Vejle 867 793 1.660 79.292 2,1 

Odense 805 834 1.639 134.344 1,2 

Kolding 732 622 1.354 78.301 1,7 

Sønderborg 614 664 1.278 61.861 2,1 

Tønder 761 441 1.202 31.437 3,8 

Billund 829 151 981 37.459 2,6 

Esbjerg 628 337 965 125.740 0,8 

Middelfart 501 358 859 26.444 3,3 

Haderslev 319 449 768 38.012 2,0 

Aabenraa 242 443 685 52.699 1,3 

Fredericia 303 318 621 57.438 1,1 

Svendborg 336 275 612 35.131 1,7 

Nyborg 317 277 593 19.631 3,0 

Langeland 470 89 560 9.862 5,7 

Faaborg-Midtfyn 210 194 404 31.840 1,3 

Fanø 301 101 402 4.155 9,7 

Assens 180 165 344 26.139 1,3 

Nordfyn 160 158 319 18.110 1,8 

Kerteminde 116 123 238 17.823 1,3 

Ærø 89 36 125 5.675 2,2 

Vejen 92 26 118 32.189 0,4 

Note: Kommercielle overnatningsformer: Hoteller, camping, vandrerhjem, feriecentre, lystbådehavne, festival, 
bondegårdsferie, krydstogt og lejet feriehus. Privat overnatning og endagsbesøg omfatter turister, der benytter eget 
sommerhus, overnatter privat hos familie og venner samt endagsgæster. 
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Tabel 2.3 Antal årsværk skabt af turismen, Region Syddanmark, 2012 

  
Turismeskabte 

årsværk 

Samlet antal  

beskæftigede i  

kommunen 

Turismeandel af samlet 
beskæftigelse  

pr. kommune 

  årsværk pct. 

Danmark 122.455 2.797.472 4,4 

Region Syddanmark 25.091 574.571 4,4 

        

Odense 3.114 100.502 3,1 

Vejle 2.660 54.687 4,9 

Kolding 2.010 49.306 4,1 

Varde 1.873 21.766 8,6 

Sønderborg 1.642 34.797 4,7 

Tønder 1.442 17.200 8,4 

Middelfart 1.363 16.450 8,3 

Billund 1.374 18.445 7,5 

Esbjerg 1.431 60.792 2,4 

Fredericia 1.270 27.110 4,7 

Nyborg 1.056 11.717 9,0 

Svendborg 952 24.479 3,9 

Haderslev 964 24.768 3,9 

Aabenraa 820 29.359 2,8 

Langeland 650 5.277 12,3 

Assens 571 15.558 3,7 

Faaborg-Midtfyn 600 20.285 3,0 

Fanø 340 1.024 33,2 

Nordfyn 368 9.819 3,7 

Kerteminde 310 9.438 3,3 

Vejen 152 19.296 0,8 

Ærø 128 2.497 5,1 
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BILAG 2 
Målgrupper og værdifaktorer 
ACTURE PARK henvender sig til tre målgrupper: 

1) Sjov, Leg og Læring 
• Oftest familier der kører i bil på ferie og bor i sommerhus eller på 

campingplads 
• Kommer for strandlivet og spændende attraktioner 

 
2) Konceptrejser og aktive oplevelser 

• Oftest venner, partner eller familie 
• Forbrugere, som har oplevet lidt af hvert, og som derfor, i stigende grad, 

søger det skarpt profilerede, det specialiserede og det grænseoverskridende 
• Søger i stigende grad mod koncepter frem for destinationer. Dermed ikke 

direkte landet, men derimod et koncept i form af en bestemt slags 
mountainbike-rejse eller en helt bestemt type speedway-ophold, der får 
forbrugerne til at vælge destination 

 
3) Erhvervsturisme 

• Større grupper, der kan indkvarteres samlet 
• Søger konference-og mødefaciliteter kombineret med muligheden for 

aktiviteter 
• Fokuseret mod teambuildingaktiviteter 

Værdifaktorer: 

For alle målgrupperne skaber ACTURE PARK følgende værdier: 

• Et bredt udvalg af særprægede oplevelser under aktive forhold i naturen 
• Let tilgængelig info om - og booking af oplevelser 
• Oplevelsespakker, der letter planlægningen 
• Helhedsoplevelse af høj kvalitet 
• En ferie med samvær og individuelle muligheder 

For de enkelte målgrupper skabes desuden følgende værdier: 

1) Sjov, Leg og Læring: Aktiviteter rettet mod større børn og unge 
2) Konceptrejser og aktive oplevelser: Selvrealisering 
3) Erhvervsturisme: Teambuildingaktiviteter 
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BILAG 3 
Oversigt over projektforarbejde 
 

Idéudviklingsforløb 2013-14 
Aktiviteter 

Nov. 2013 - jan. 2014 
• Foranalyse 
• Konceptudvikling 
• Kortlægning af aktiver 

 

Feb. – juni 2014 
• Udbredelse af konceptidé 
• Netværksdannelse 

 

Aug. – dec. 2014 • Udvikling af markedsføringsmaterialer:  
logo og markedsføringsportal 

Jan. - juli 2015 • Indsats i oplevelsesnetværket  
• Projektforberedelse 

 

Idéudviklingsfasen har ført til følgende: 

• Foranalyse af projektidéen 
• Koncept og profil – udviklet i samarbejde mellem Rambøll, Haderslev Erhvervsråd 

og lokale aktører 
• Anbefaling vedr. organisering 
• Kortlægning og beskrivelse af 140 aktiver  
• Netværksgruppe med 20 lokale aktører 
• Designmanual og logo 
• Markedsføringsportal, som håndgribeliggør idéen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 Markedsføringsportalen illustrerer og håndgribeliggør ACTURE 
PARK konceptet 

Figur 2 ACTURE PARK 
logo 


	Projektet ACTURE PARK
	Udfordringen
	Formål

	Baggrund
	Området

	Målet med ACTURE PARK
	Målgruppe

	Realisering af mikrodestinationer
	Prototype på mikrodestination

	Samlede resultater og effekter
	Tidsplan
	Økonomi
	BILAG 1
	Statistik over turismeudviklingen i Haderslev

	BILAG 2
	Målgrupper og værdifaktorer

	BILAG 3
	Oversigt over projektforarbejde


