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Side 2

Præsentation

§ Frederikshavn Kommune 
§ Baggrund for projektet ”Ej BLÅT til pynt”
§ Hvad har vi gjort?
§ Ambition og indsatsområder
§ Hvad er der sket indtil nu?
§ Fra ambition til handling…



Side 3

Frederikshavn Kommune - facts

§ 60.500 indbyggere
§ 100 km kystlinie
§ 3 erhvervshavne
§ 7 lystbådehavne
§ 1.8 mio. turister besøger hvert
år Grenen i Skagen



Baggrund

§ Politisk ønske om udvikling af kommunale lystbådehavne

§ Tilpasning til nutidens og fremtidens behov – nedgang i 
antallet af overnatninger i havnene, fald i traditionelle 
brugergrupper, men stigning hos nye brugergrupper

§ Flere havne – flere erfaringer – ønske om at skabe mere 
samarbejde på tværs af havnene

§ Udnyttet potentialet langt den 100 km kystlinie i forhold til 
at understøtte turismeudvikling  og bosætning i kommunen 
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Hvad er gjort?

§ Dialog med havnebestyrelser og 
rundtur til alle lystbådehavne i 
kommunen

§ Dialog med eksterne eks. FLID, 
Dansk sejlunion, DSRF, DKNT 

§ Afholdelse af konference
§ SWOT analyse
§ Rapport med anbefalinger
til de enkelte havne og til 
indsatsområder på tværs af 
havnene
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Ambition

Bæredygtigt liv, større 
tilgængelighed og bedre 

sammenhæng mellem og på 
havnene og langs kysten

Side 6

Struktur og 
samarbejde

Folk og 
Fællesskab

Faciliteter 
og service 

Forretning 
og 

Fortælling



Indsatsområder 1: Struktur og 
samarbejde
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Hvorfor:
• Fremme helhedstænkning og koordinering på 

tværs
• Styr på roller, ansvar og kompetencer
§ Frigive kræfter til at skabe aktiviteter på 

havnene

Hvordan:
• Blåt Råd
• ”Vild med vand” udvalg
• fremtidige struktur



Indsatsområde 2: Folk og Fællesskab
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Hvorfor:
• Understøtte foreninger i at lave blå aktiviteter og 

bruge kysten
• Aktivere flere målgrupper og nye aktører (særligt 

unge)

Hvordan:
• Dialogmøde med blå foreninger
• 10.000 kr. til opstart af aktiviteter i ”vild med vand” 

udvalg
• fælles udvikling af blå tilbud til skoler, unge mv
• tænk det blå som del af bosætningsstrategi



Indsatsområde 3: Faciliteter og 
service
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Hvorfor:
• Styrke adgang og tilgængelig til havne og kyster
• Sikre opgraderede basisfaciliteter både på land 

og vandsiden
• Service som ved andre turistattraktioner

Hvordan:
• Definer ”blå pakke” af basisfaciliteter
• afsæt midler til løbende investering i 

basisfaciliteter på havnene
• Fokus på service på havnen – for alle
• Afsøg fonde og partnerskaber



Indsatsområde 4: Forretning og 
fortælling
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Hvorfor:
• Skabe rammer og muligheder for at tiltrække nye 

aktører til overnatnings, oplevelses og 
opholdskoncepter

• større synlighed om eksisterende tilbud og ny blå 
produktudvikling

Hvordan:
• Udpeg arealer til afprøvning af nye anvendelser 

(overnatning, pop-up detail, cafe mv.)
• koordinering af markedsføringen
• strategisk partnerskaber om markedsføring og blå 

produktudvikling



Hvad er der sket?

§ 6 lystbådehavne søgte midler til oprettelse af ”Vild 
med vand” udvalg og deltog i ”Havnens dag 2017”

§ Foreninger på Sæby havn ønsker at etablere et 
fælles ”Vandsportens hus” og arbejder pt. med et 
forprojekt

§ På Voersaa havn er der netop stiftet en ny 
Kajakklub (igangsat til Havnens Dag 2017)

§ Ambitiøse planer om udvidelse af Sæby Havn med 
etablering af nye faciliteter til vandaktiviteter, 
forundersøgelse igangsatSide 11



Fra ambition til handling…

• Vær åben for fornyelse
• Sæt handling bag ambition
• Bred forankring
• Gå sammen om at skabe udvikling
• Differentieret udvikling
• Rammer og regler i fokus
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Tak for ordet!
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Gitte Hyttel
Frederikshavn Kommune
gihy@frederikshavn.dk


