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FORORD
VED UDVALGSFORMANDEN
Turismen har stor betydning for udvikling og vækst i
Guldborgsund Kommunes landdistrikter. Der er store
varierede landområder, og kommunen er samtidig en
attraktiv kyst- og naturdestination med 332 km smukke
kyststrækninger og strande, der kalder på aktivt udeliv
og gode oplevelser under åben himmel. Uanset hvor
man befinder sig i kommunen har man aldrig mere end
8,5 km til vandet.
Området er dermed unikt til alt fra kajak- og sejlture
til vandring, cykling eller en ridetur i skoven. Det nyder
både vores egne borgere og de mange danske og udenlandske turister godt af. Kombineret med en rig kulturog herregårdshistorie, spændende gallerier og museer,
hyggelige købstæder, lækre lokale fødevarer samt et
hav af engagerede foreninger og erhvervsdrivende, så
har de danske Sydhavsøer rigtig meget godt at tilbyde
gæstende turister.
Indsatsen omkring at fremme turismen på LollandFalster er et fælles anliggende for Lolland Kommune og
Guldborgsund Kommune i samarbejde med Business LF.
Fra 1. januar 2019 er der sat yderligere skub på samarbejdet med oprettelsen af det nye destinationsselskab Visit Lolland-Falster A/S (Visit LF). Det er derfor
afgørende at blive skarpere på, hvordan Guldborgsund
Kommune fremadrettet bedst støtter op om at udvikle
turismen på Lolland-Falster; både i fællesskab med
Visit LF og i sammenhæng med kommunens egne strategiske (udvalgs)mål og kerneopgaver.
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Den lille turisme er i kommunens forståelse alle de
mindre aktører – dvs. små erhverv, frivillige foreninger
og lokale ildsjæle - der direkte eller indirekte beskæftiger sig med turisme. Der er altså både tale om den lille
Bed & Breakfast såvel som det lokale fællesråd, der
bidrager til gæsteservice og autentiske turistoplevelser. Selve betegnelsen “den lille turisme” har kommunen taget til sig i respekt for det tidligere meget
aktive netværk af lokalt engagerede folk og (mindre)
erhvervsdrivende, der bidrager til at skabe de gode
oplevelser i området.
Ambitionen med rapporten ”Anbefalinger til udvikling
af den lille turisme” er dels at kvalificere fagudvalget
for Kultur, Fritid og Bosætning (KFB) i dets strategi om
at understøtte turismen og skabe øget aktivitet hos de
mindre turismeaktører, og dels at bidrage til afklaring
af snitflader til og samarbejde med Visit LF, som har til
opgave at udvikle og markedsføre Lolland-Falster som
turistdestination - både nationalt, regionalt og internationalt. Sidst men ikke mindst vil den viden og inspiration, som udvalget har fået i hhv. 2018 og 2019, danne
grundlag for det videre arbejde med landdistriktsudvikling, som udvalget (igen) kaster sig over i 2020.
Med venlig hilsen

Jens Erik Boesen
Udvalgsformand

INDLEDNING: ANBEFALINGER TIL
UDVIKLING AF DEN LILLE TURISME
§ 17 stk. 4-udvalget for Landdistrikter og Turisme
(LTU) fokuserer i 2019 på anbefalinger til udvikling
af den lille turisme i Guldborgsund Kommune. Med
udgangspunkt i udvalgets kommissorium har LTU set
nærmere på udfordringer og potentialer ift. at støtte
op om de mindre turismeaktører i kommunen – for
dermed blandt andet at sikre gode og synlige oplevelsestilbud og kvalificeret gæsteservice for områdets
turister.
LTU har i løbet af året afholdt syv møder. Flere af møderne har haft et særligt tema (se herunder). På hvert
møde har udvalget fået inspirationsoplæg fra lokale
aktører og eksterne eksperter. Udvalget har endvidere

TEMA2
SPORTSTURISME
Events:
cykelløb, sejlsport,
løb, fodbold,
håndbold, brydning,
bueskydning mm.
Hesteturisme
Lystfiskerturisme
Cykelturisme
mm.
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FEM TEMAER
LTU har arbejdet med den lille turisme som indsatsområde ved at rammesætte fem temaer, som lægger
sig tæt op ad Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets
strategi for 2019-2022; herunder udvalgets mål om at
turismen understøttes, at et rigt og tilgængeligt kulturliv er en del af hverdagen, samt at landdistrikterne
prioriteres og udvikles. Hvert enkelt tema er blevet
behandlet enkeltvis på udvalgets møder i løbet af året
og danner grundlag for LTU’s anbefalinger i denne
rapport.

FN’S VERDENSMÅL

1
TEMA1
FØDEVARETURISME
MULD –JORDENS
BEDSTE…
Frugt, øl, kutling,
quinoa, sukkerroer,
is, kartofler mm.
Restauranter, gårdbutikker, herregårde,
hoteller, B&B
Fødevare-ruter
Fødevare-NETVÆRK
Madens Folkemøde

været på en studietur til Odsherred Kommune med
særligt fokus på fødevareturisme.

TEMA 3
KYST, VAND
OG NATUR
Outdoor-turisme
Naturområder,
dyreliv. Sejlads,
kajak, roning, SUP,
windsurfing, badning
Cykel-, ride, og
vandreruter
Lystfiskeri
Havne
Færger, skibe mm.

TEMA 4
KULTUR &
DANNELSE
Museer
Kulturarv
Fortidsminder
Gallerier
Teatre
Zoos
Internationale
samarbejder
mm.

TEMA 5
Samarbejde & fællesskaber
KOBLINGER ml.:
Erhvervsaktører,
frivillige foreninger,
turistinformationer
Klynger, netværk –fx
hoteller og gårde
Visit Lolland-Falster
Samskabelse, dialog
”Det gode værtskab”
Strategiudv. mm.

KOMMUNIKATION & MARKEDSFØRING
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2 TVÆRGÅENDE EMNER
De fem temaer suppleres af to tværgående emner,
som udvalget har drøftet og behandlet i relation til alle
fem temaer. De to emner er:

1
1. FN’S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG
UDVIKLING
Guldborgsund Kommune arbejder med bæredygtighed
i udviklingen af kommunen. FN’s verdensmål udgør det
værdimæssige bagtæppe, som også er yderst relevant,
når det gælder turismen på Lolland-Falster, idet mange
af områdets aktive ferieoplevelser er bæredygtige i sig
selv; herunder fx cykelturisme, vandreturisme, hesteturisme, kano, kajak og Stand-Up Paddling (SUP) samt
windsurfing og sejlads.
FN’s 17 verdensmål indgår som pejlemærker og værdigrundlag i kommunens arbejde. Derudover er et af
de tolv tværpolitiske mål i kommunens planstrategi, at
vi vil være en bæredygtig kommune for at lykkes med
vores kerneopgave. LTU har via en prioritering valgt
at tage udgangspunkt i verdensmål 8, 11 og 12, hvis
delmål handler om bæredygtig turisme og beskyttelse
af natur- og kulturarv.
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DE TRE UDVALGTE VERDENSMÅL HAR
BL.A. FØLGENDE DELMÅL:
• Forbedring af ressourceudnyttelse inden for forbrug
og produktion (delmål 8.4)
• Inden 2030 skal der udformes og gennemføres politikker, der fremmer bæredygtig turisme, som skaber
arbejdspladser og fremmer lokal kultur og produkter
(delmål 8.9).
• Byudvikling og boligplanlægning skal gøres mere
inkluderende og bæredygtig (delmål 11.3).
• Styrke indsatsen for at beskytte og bevare verdens
kultur- og naturarv (delmål 11.4).
• Udvikle og indføre værktøjer til at overvåge indvirkningerne af bæredygtig udvikling på bæredygtig
turisme, der skaber arbejdspladser og fremmer lokal
kultur og produkter (delmål 12.b).
LTU MENER OVERORDNET, AT KOMMUNES
ARBEJDE MED FN’S VERDENSMÅL SK AL GØRES SÅ
KONKRET SOM MULIGT, SÅ FORMÅL OG BUDSK AB
STÅR KL ART FOR BÅDE TURISTER OG BORGERE.

1

1

2

VED
HAJKUTTER
GÅBENSE
FESTIVAL & REGATTA
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2
2. KOMMUNIKATION & MARKEDSFØRING
Mange af udvalgets drøftelser og denne rapports anbefalinger berører emnet kommunikation og markedsføring. Udvalget ser et grundlæggende behov for at
koble små og store oplevelser og seværdigheder bedre
sammen, samt at blive bedre til at ”dele” turisterne
og tale hinanden gode. Hvad end det drejer sig om
markedsføring af cykelruter og lokale fødevarer, eller
formidling af diverse events og (lokale) arrangementer
på Lolland-Falster. Derfor fremhæver LTU nogle særlige behov ift. kommunikation og markedsføring inden
for hvert tema.
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Helt overordnet har udvalgets drøftelser kredset omkring følgende forhold, når det gælder ekstern kommunikation med og markedsføring til turister (se figur
til højre):
Emnet er endvidere meget relevant i forhold til temaet
om samarbejde og fællesskaber, og LTU’s særlige anbefalinger hertil kan læses under tema 5 (se side 20).

2

Fælles
kernefortælling om
Lolland-Falster/
Sydhavsøerne

Turistinformation og
det gode værtskab

Kommunikation
& markedsføring

Trykt formidling:
Brochurer, kort,
skilte mv.

NATURLANDET LOLLAND-FALSTER

Digital formidling:
hjemmesider, apps,
fælles kalender, mv.

Målgrupper: turister
vs. borgere mv.
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TEMA 1:
FØDEVARETURISME
Sydhavsøerne har Danmarks bedste og dyreste landbrugsjord og fødevareprodukter af meget høj kvalitet.
Det skal vi gøre mere ved og udbrede kendskabet til.
Både Lolland og Guldborgsund Kommune og Business
LF er i fuld gang med at opdyrke fortællingen og lokale
samarbejder omkring ”jordens bedste fødevarer” fra
Lolland-Falster – i sammenhæng med områdets historie, kultur og natur. Det kommer bl.a. til udtryk ved
større markedsføringsindsatser i København, under
Madens Folkemøde, ved Frugtfestivalen i Sakskøbing
og i forbindelse med Sydhavsøernes Food Week.
Indsatser som disse bygger videre på en tidligere
kortlægning og analyse af potentiale og udviklingsmuligheder for landbrugs- og fødevareproduktion på
Lolland-Falster (GEMBA Innovation, 2017); bl.a. på
foranledning af det daværende Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg i Guldborgsund Kommune.
LTU var i maj 2019 på studietur til Odsherred Kommune, som i en årrække har arbejdet med at øge salg
og markedsføring af lokale fødevarer. Dette sker bl.a.
ved at koble jord, mennesker og erhverv i fødevarebranchen – med hjælp fra Nationalt Center for Lokale
Fødevarer (NCLF) - og ved at koble fødevareprodukter
som fx gulerødder, kål og kartofler med en fælles fortælling, som tager udgangspunkt i de egnsspecifikke
og stedbundne kvaliteter; særligt det indvundne havareal Lammefjorden, der er en vigtig del af områdets
kernefortælling ifm. UNESCO Global Geopark Odsherred, som blev indviet i 2015.
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HIGHLIGHTS (fødevareturisme)
Guldborgsund Kommune skal først og fremmest
bidrage til at udbrede historiefortællingen om
de gode lokale råvarer og fødevarenetværket
omkring Muld; herunder koblingen til Madens
Folkemøde, Sydhavsøernes Frugtfestival og
det fremadrettede arbejde med at skabe og
formidle fødevareoplevelser og -ruter, der fx
spiller sammen med aktive ferieaktiviteter (bl.a.
på cykel, til fods og på hesteryg) i Naturlandet
Lolland-Falster.

MADENS FOLKEMØDE, ENGESTOFTE GODS

ANBEFALINGER
1.

2.

3.

4.

5.

6.

LTU anbefaler grundlæggende, at Guldborgsund
Kommune bidrager til at løfte fødevareturismen –
herunder oplevelser, der inkluderer lokale fødevarer – i et regionalt perspektiv. Dette bør ske i
samarbejde med Lolland Kommune og gerne også
andre kommuner med et stærkt fokus på lokale
fødevarer som et centralt turisme- og erhvervsfremmeområde; fx Odsherred og Sønderborg
Kommune.
Det anbefales, at kommunen fortsat deltager
aktivt i Business LF’s indsats for at udvikle Muldnetværket. Sammen med de lokale producenter,
restaurationer og herregårde, der udtrykker stor
interesse i at udvikle samarbejdet og koordineringen af fælles initiativer i netværket.
Muld-netværket bør endvidere styrkes ved at
inkludere større lokale og regionale erhvervsaktører; fx Nordic Sugar.
Distribution er en stor udfordring, som kræver nye
løsninger i samarbejde med en række relevante
erhverv og Business LF.
Samarbejd med Business LF om at støtte de lokale
fødevareproducenter ifm. etablering og drift af
et centralt placeret lager og distributionssted for
lokale fødevarer.
En større markedsføring af fødevareturismen på
Lolland-Falster forudsætter, at indholdet er på
plads. Dvs. et kvalificeret udvalg af produkter,
oplevelsesture, fødevareruter mv.

7.

Madens Folkemøde bør udbygges til at være en
tilbagevendende årlig event, som kan understøtte
og udvikle den lokale fødevarepolitiske dagsorden.
8. Gæster og turister skal vide, når de spiser lokale
fødevarer. Det anbefales derfor, at der arbejdes
videre på at udvikle den fælles Muld-fortælling om
”jorden bedste…”, samt øge synligheden af Muldlogoet på flere lokale produkter, fx på restauranters menukort.
9. Det anbefales endvidere, at der fokuseres på at
styrke synligheden af særlig kvalitetsbevidste
restauranter, hvilket (indirekte) kan være med
til at løfte standarden og tiltrække flere mad- og
gastroturister til området.
10. Der bør arbejdes på, at producenter, restauratører
m.fl. bliver bedre til at henvise til og synliggøre
hinanden. Det har man fx gode erfaringer med i
Odsherred Kommune.
11. Brug Østersøruten (den national cykelrute, N8)
som ramme for udvikling af fødevareoplevelser og
til markedsføring af lokale fødevarer i området.
12. Sørg for at koble Naturlandet (app) med nye fødevareruter og – oplevelser. Dette kan fx afprøves i
regi af Interreg-projektet TOUR-BO (2019-2022),
som har fokus på udvikling af bæredygtig turisme i
danske og tyske landdistrikter.
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TEMA 2:
SPORTSTURISME
Temaet fokuserer på potentialer og barrierer i udviklingen af eksisterende og nye sportsevents på LollandFalster. Guldborgsund Kommune har de seneste år
haft succes med at tiltrække og afholde store cykelløb
(DM i landevejscykling) i tæt samarbejde med sportsaktører og frivillige borgere i flere lokalområder. Der
er ligeledes kommet god vind i sejlene for den internationale kapsejlads Vegvisir Race, og derudover gør
kommunens mange frivillige sig i den grad bemærket
under store årlige sportsevents som fx Thor Masters,
Pinsecup og den nye Belt-Cup. Samtidig er der brug for
at løfte indsatsen yderligere, så der bliver skabt flere
gode synergieffekter mellem forskellige sportsbegivenheder.
Med KFB’s udvalgsstrategi for 2019-2022 er der sat
fokus på begivenhedsbaseret sportsturisme, gerne af
international karakter, som udover at styrke turismen
og kommunens image også ses at styrke foreningslivet. Indsatsen er således blevet et af omdrejningspunkterne for kommunens nye oplevelseskoordinator,
der bidrager til at understøtte foreninger og samarbejdspartnere. Ikke kun ifm. større sportsevents, men
i lige så høj grad mindre, lokale friluftsaktiviteter rundt
omkring i kommunens naturskønne landdistrikter.
Kigger man rundt i andre af landets kommuner, har
man ligeledes gode erfaringer med at bruge sportsevents til at styrke branding af og samarbejde i
lokalområder, også uden for højsæsonen; fx VM i cykelcross på Nordfyn (i Bogense) – arrangeret af Sport
Event Fyn i februar måned 2019. Det forestående
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Europamesterskab i fodbold 2020, hvor der bl.a. spilles
kampe i København, er desuden et godt eksempel på
en stor sportsbegivenhed, hvor der direkte arbejdes på
at få gæstende (fodbold)turister ud i landet under deres ophold. LTU ser spændende muligheder i at koble
sig på et sådan eller lignende tiltag, så Lolland-Falster
for alvor kan blive en kyst- og naturdestination, som
spiller bold med storbyturismen i København.

HIGHLIGHTS (sportsturisme)
Guldborgsund Kommune skal især støtte op
om at opdyrke sideaktiviteter til større sportsevents. Dette for at tiltrække medrejsende og
kommunens egne borgere til de større sportsevents og holde på sportsturister længere; i
samarbejde med relevante erhverv, foreninger
og aktør-netværk.

VEGVISIR RACE

ANBEFALINGER
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Afhold idéforum/seminar én gang årligt for frivillige, foreninger og mindre erhvervsaktører, der
arbejder med sportsturisme og med aktive oplevelsestilbud på Lolland-Falster. Kommunen kan
understøtte og facilitere dette idéforum, som kan
bidrage til ejerskab og samarbejde ml. foreninger
og (mindre) erhverv.
Kommunen skal sammen med Visit LF støtte
op om at fremme SIT-turisme (Special Interest
Tourism); herunder service/tilbud til turister, der
holder aktiv ferie. Fx Bed & Breakfasts og andre
mindre overnatningssteder, der servicerer cykelturister, private feriehuse med særlige faciliteter
for lystfiskere (som lever op til Fishing Zealands
kriterier), eller høhoteller for hesteturister.
SIT-turismen kan endvidere understøttes ved, at
kommunen faciliterer lokale aktør-netværk, der
arbejder med specialiserede oplevelsestilbud til
turister (og borgere); fx inden for hesteturisme,
vinterbadning og bæredygtigt lystfiskeri.
Der bør skabes tilbud, eventuelt pakkeløsninger,
med aktiviteter på tværs af landdistrikter og kommuner, hvor man binder områder sammen geografisk eller tematisk. Fx MTB-ruter, vandreruter, sejlruter, autocamper-spots med mulighed for aktive
oplevelser, smag på og viden om lokale fødevarer,
osv.
Sats på kontrastfyldte aktiviteter. Fx yoga versus trailløb (dvs. ro/afslapning vs. aktiv ferie).
Støt op om at skabe attraktive overnatningsmuligheder, service og faciliteter langs kysterne til
sportsfiskere, vinterbadere m.fl. samt skabe at-

traktive overnatningsmuligheder i forbindelse med
store sportsevents.
7. Det anbefales at udvikle sideevents til større
sportsarrangementer, hvor det giver mening. Fx
i forbindelse med strategisk prioriterede temaer
som bæredygtighed og klimatilpasning, fremme
af grøn energi samt mad og lokale fødevarer.
Ligeledes kan sideevents bidrage til at fremme, at
ægtefæller/familier ønsker at deltage eller opleve
andre ting i området under sportsevents.
8. Støt op om at tiltrække og igangsætte nye sportsevents, som har lokal forankring. Fx etapecykelløb
Lolland-Falster (flerdagesløb), Mud Race, vinterbadefestival, mv. Inkluder gerne turoperatører,
der kan transportere bagage for cyklister, kajak/
kanoroerne m.fl.
9. Bak op om at tilbyde særlig service og faciliteter
for gæster, der rejser og/eller deltager i events
sammen med deres dyr; fx campingpladser der
tilbyder gode forhold for turisternes medbragte
hunde.
10. Øg brugen af shelters og naturlegepladser ved
sportsevents. Fx i forhold til målgrupperne kanokajaksejlere, lystfiskere og cyklister.
11. Understøt arbejdet med at skabe (nye) sammensatte rejsearrangementer eller pakkeløsninger
med busselskaber og hoteller i København. Fx til
endagsture, hvor udvalgte herligheder på LollandFalster vises frem.
12. Udnyt generelt kommunens unikke kyststrækninger og farvandene omkring Lolland-Falster til aktive ferieoplevelser og flere maritime sportsevents.
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TEMA 3:
KYST, VAND &
NATURTURISME

Guldborgsund Kommune er kendetegnet ved de lange
kyststrækninger og mange strande – med fred og ro
samt gode muligheder for CO2-neutrale oplevelser.
Derudover er der flere større og mindre naturområder – herunder Natura 2000-områder. Disse formidles
primært gennem app’en Naturlandet Lolland-Falster,
hvor Naturområde Guldborgsund og Naturpark Maribosøerne har særlig naturværdi og potentiale for friluftsaktiviteter. I app’en formidles ud over naturområder
også ruter (for vandring, cykling, ridning og kano/
kajak), overnatning etc. Kommunens naturvejleder gør
et stort stykke arbejde med at formidle natur og give
gode og lærerige oplevelser i naturen. Især om sommeren deltager en del både danske og udenlandske
turister på ture og aktiviteter i naturen.
I udvalgsstrategien for Kultur, Fritid- og Bosætningsudvalget er ét af fokusområderne Vand, kyst og natur.
Her er det bl.a. udvalgets intention, at naturen skal
bruges i brandingen af Guldborgsund Kommune som
turistdestination. I udvalgsstrategien for Teknik-,
Miljø- og Ejendomsudvalget er et af fokusområderne
at understøtte et mangfoldigt friluftsliv herunder bl.a.
cykelturisme, de store naturprojekter som fx Bøtøskoven og Naturlandet og at tiltrække nye målgrupper til
aktivt friluftsliv og naturoplevelser.
LTU ser muligheder i vand-, kyst- og naturturismen
ift. at udnytte efterspørgslen på bæredygtig ferie, at
skabe fortællinger, der binder oplevelser og steder
sammen samt at støtte op om lokalbefolkningen som
formidler af disse fortællinger. Udvalget ser desuden

14

klare koblinger til de udvalgte Verdensmål, fx:
• Kyst, vand og naturturisme taler godt ind i FN’s
verdensmål om at fremme bæredygtig turisme, som
skaber beskæftigelse ifm. lokale seværdigheder (verdensmål 8.9 og 12.b) og at få unge i arbejde inden
for turismeerhvervet (verdensmål 8.b).
• I verdensmål 12.8 skal det sikres, at mennesker har
den relevante information og viden om bæredygtig
udvikling og livstil i harmoni med naturen. Dette går
fint i spænd med den formidling, der allerede findes
eller kan udarbejdes på turiststeder/natur- og kulturområder med fokus på hvordan vi passer godt på
naturen (dannelse).
• I verdensmål 11.3 skal byudvikling og boligplanlægning gøres inkluderende og bæredygtig. Her kan indtænkes bæredygtig boligplanlægning i forbindelse
med byggeri af feriehuse og bæredygtig planlægning
og etablering af fx servicefaciliteter til en stor del af
kyst- og naturturisterne; fx cykel- og lystfiskerturister.

HIGHLIGHTS (kyst, vand og naturturisme)
Lolland-Falster byder på mange gode oplevelsesmuligheder i naturen, men der er i høj grad
behov for at forbinde tingene bedre og formidle
oplevelsestilbuddene på et overskueligt kort online, men også på print. Der ligger særligt
store potentialer i at udvikle turismen hele året
– bl.a. vinterbadning og lystfiskerturisme. Eller
fx hesteturisme og lystfiskerturisme kombineret, da det typisk er kvinder, der sætter sig i
sadlen - og mænd, der hopper i et par waders
med fiskestangen under armen.

ANBEFALINGER
1.

2.

3.

4.

5.

6.

For at turister bliver bedst hjulpet til at finde de
gode naturoplevelser, er det en anbefaling at ruter,
faciliteter og oplevelser i naturen fortsat udvikles
og formidles via Naturlandets app og på Visit LF’s
hjemmeside, men at man i en vis udstrækning
også formidler til turister, der ikke er så digitale, fx
gennem foldere og printede kort.
Gør mere brug af frivillige naturvejledere/-guider
til formidling af de mange unikke naturoplevelser
samt Naturlandets beskrevne ture for outdoor-turisme (cykel-, vandre, ride- og kajakruter). Fx ved
Maribosøerne, i Horreby Lyng samt i og omkring
Bøtøskoven.
Det er vigtigt, at der skabes større sammenhæng i
turisttilbuddene, og at der arbejdes for flere typer
pakkeløsninger med kombinationer af aktiviteter
for turister. Det kunne fx være vandring langs
kysten under Vegvisir Race eller vinterbadning og
lokale madoplevelser i forbindelse med en cykelferie.
Der bør støttes op om turoperatører, der vil transportere bagage for fx vandrere, cykel- og hesteturister, som går, cykler eller rider mellem overnatningssteder. Der er i den forbindelse behov for at
afklare de juridiske forhold vedrørende transport
af bagage ift. rejsegarantifondsloven.
Da naturen giver mulighed for oplevelser hele året,
anbefales det, at der udvikles flere turisttilbud for
fx lystfiskere, hesteturister og vinterbadere.
Udvalget ser et stort potentiale i at udvikle bæredygtig lystfiskerturisme på Lolland-Falster i samarbejde med Fishing Zealand og Visit LF. Der findes

i forvejen oversigter over gode fiskesteder, men
der er behov for at koble det bedre sammen med
diverse lystfiskerevents (fx DM i hornfisk i Stubbekøbing), ture på havet med lystfiskerkuttere,
muligheder for lån/leje af fiskegrej, osv. Desuden
bør overnatningssteder og andre relevante turistaktører tilbydes mere viden om eller uddannelse
i, hvad lystfiskere har af særlige behov, så de kan
yde en målrettet service og tilbyde de rette faciliteter og tilbud til målgruppen.
7. Der skal arbejdes for at udvide turistsæsonen mod
helårsturisme ved at få flere sommerhusudlejere
til at udleje sommerhuse uden for højsæsonen
og ligeledes med mulighed for udlejning i kortere
perioder, fx weekendophold.
8. Det anbefales at inddrage borgerne mere i formidling af lokalområdet og den lokale natur, så borgerne bliver en større del af det gode værtskab og
dermed giver bedre formidling af lokale oplevelser
og de små steder.
9. Kommunens havne og lystbådehavne bør udnyttes
bedre til at skabe kystnære og maritime kultur- og
naturoplevelser ved kysten og på vandet. Dette
kræver både visioner og rettidige investeringer.
10. Det anbefales, at Visit LF fortsætter udviklingen
omkring et oplevelseskort, som evt. kan sammenkædes med Naturlandet og CulturePoint.
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TEMA 4:
KULTUR &
DANNELSESTURISME
Turisme er en indtægtskilde, men også en mulighed for
at vise hvem vi er på Lolland-Falster. På den måde kan
kulturturisme bidrage til at skabe identitet og stolthed,
og bidrage til at synliggøre egnens kulturhistorie.
Guldborgsund Kommune har et varieret udbud af
kultursteder og -oplevelser. Mange af Lolland-Falsters
kultursteder henvender sig direkte til turister, mens
andre har potentiale til at kunne tiltrække flere og
andre end kommunens egne borgere. Dette står klart i
kommunens nye kulturpolitik for perioden 2019-2022.
Her sættes der bl.a. fokus på dannelse og nem adgang
til kultur (og natur). Desuden lægges der i kulturpolitikkens ”spor 3” vægt på frivillighed og kulturoplevelser, der vokser nedefra. Dette taler direkte ind i den
lille turisme og de mange forskellige oplevelser, der
igangsættes af mindre aktører.
For mindre specialmuseer og større kulturinstitutioner
er netop kulturturisterne en attraktiv målgruppe; de
er aktive, selvhjulpne og de bruger penge. Analyser
fra VisitDenmark viser desuden, at (internationale)
kulturturister på kyst- og naturferie i høj grad ønsker at kombinere gå- og vandreture ved vandet med
kulturelle oplevelser og shopping i bymiljøer. Dette
understøttes af lokale gæsteanalyser i hhv. Marielyst
og Nykøbing F.
Vores byers fremtoning har også betydning for den oplevelse og det helhedsindtryk, som turisterne får af de
steder, de besøger på deres ferie. Derfor er det vigtigt,
at lokalområderne er præsentable, og at vi får signaleret – eller direkte skiltet med – at vi byder gæster
hjerteligt velkommen i Guldborgsund Kommune.
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HIGHLIGHTS (kultur og dannelse)
Der er brug for, at Guldborgsund Kommune
støtter op om at opdyrke frugtbare partnerskaber og netværk mellem de større og mindre
aktører og kultursteder, så de kan spille hinanden gode og skabe sammenhæng i de mange
oplevelsestilbud. Kommunens satsning på dannelsesturisme kan potentielt blive et varemærke
for områdets tilgang til kulturoplevelser og
dannelsesanledninger for alle.

GADETEATERFESTIVAL PÅ MARIELYST

ANBEFALINGER
1.

2.

3.

LTU anbefaler, at kommunen og Visit LF sammen
gør en indsats for at fremme samarbejdet mellem større og mindre kultursteder og –aktører; fx
ved at understøtte aktørnetværk og workshops,
der fokuserer på at skabe konkrete resultater. I
den forbindelse er det vigtigt at tage højde for de
enkelte aktørers behov og evt. dele dem op i netværksgrupper, hvortil der kan tilbydes målrettet
læring, og de kan udvikle sig sammen.
Kommunens kulturaktører er meget forskellige; prioriter støtte til dem, der ikke kan arbejde
professionelt med markedsføring over for turister.
Fx omhandler Spor 3 i kommunens nye kulturpolitik de frivillige ildsjæle (”cannonballs”), som bør
understøttes ift. markedsføring; fx ved at stille
midler til rådighed ifm. formidling af events og
arrangementer på kommunens digitale skilte (pyloner).
Udvalget anbefaler, at kommunen fremadrettet
støtter op om arbejdet med at udvikle og sikre et
nyt Museum LF (i Nykøbing F), som kan blive en
”reason to go” for kulturturister i hele regionen.
Her bør inddrages gode erfaringer fra andre succesfulde kulturinstitutioner i Danmark og i udlandet.

4.

5.

6.

7.

8.

Lolland-Falster har en rig kulturarv i de gamle
købstæder og områdets mange herregårde.
Herregårdsturisme bør opdyrkes yderligere; fx i
sammenhæng med lokale fødevarer, hesteturisme,
cykelturisme og (sports)events. Museum LF bør
inddrages som en central aktør, der bl.a. har viden
og erfaring fra herregårds-turismeprojektet South
Baltic Manors.
Visit LF bør (fortsat) indgå i udviklingen af CulturePoint appen – som Museum LF er projektleder på
– med henblik på at styrke online markedsføring
af kulturoplevelser på Lolland-Falster.
Mange kultursteder har behov for hjælp til at
behandle tal og data; hvad virker ift. at tiltrække
og målrette sig imod turister? Det kan især Visit LF
bidrage til.
LTU anser dannelse som en vigtig del af kulturturismen. Dannelse er pt. primært målrettet kommunens egne borgere, særligt børn og unge, men
kan også bruges til at berige og servicere vores
tilrejsende gæster. Fx med en ”ferie-dannelsesrygsæk” med udvalgte natur- og kulturoplevelser
for turister, hvilket bl.a. kan formidles i feriehusenes velkomstmapper.
Kommunen og Visit LF skal stille klare krav til
aktørerne; fx når det gælder formidling af turistrettede aktiviteter på en bestemt digital platform,
nødvendig brug af kommunens Tilskuds- og Foreningsportal, forventet deltagelse i aktørnetværk,
workshops mv.
Fortsættes >
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ANBEFALINGER (FORTS.)
KULTUR &
DANNELSESTURISME

9.

Det anbefales at undersøge muligheder for at
”dele” kulturturister med København; fx ved dialog
og kontakt med receptionister, frontpersonale mv.
på hoteller, kultursteder, seværdigheder og på
Lolland-Falsters egen ”LF-ambassade” i hovedstaden.
10. LTU anbefaler desuden at undersøge muligheden
for at etablere et korps af frivillige kulturguider, fx
til byvandringer, i samarbejde med relevante kulturinstitutioner. Og eventuelt i sammenhæng med
de naturguider, som er tilknyttet Naturlandet.
11. Lolland-Falster skal fremtidssikres som cykelferieland ved fx at lave et netværk af knudepunker, der
forbinder forskellige oplevelser på kryds og tværs
i et område. Dette arbejder Foreningen Dansk
Cykelturisme fx med på Bornholm; i erkendelse af
at mange turister i dag selv ønsker at planlægge
deres cykelture, som ofte er mindre rundture - ud
og hjem på samme dag.
12. Sidst men ikke mindst; anerkend og fremhæv både
de store og de mange små oplevelser. Det er ikke
nødvendigvis kultursteder med flest penge, der
giver den bedste oplevelse!
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LYS OVER LOLLAND
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TEMA 5:
SAMARBEJDE &
FÆLLESSKABER

Det 5. og sidste tema om samarbejde og fællesskaber
er meget bredt og berører i høj grad det tværgående
emne om kommunikation og markedsføring. Dette
afsnit giver derfor først en række indledende betragtninger fra udvalget vedrørende værtskab og turistinformation, som nu er forankret hos destinationsselskabet Visit LF, og dernæst mere specifikke anbefalinger i
forhold til temaet og det tværgående emne.

VÆRTSKAB OG TURISTINFORMATION
LTU peger på nødvendigheden af, at kommunen
fortsat understøtter det gode værtskab, så turisterne
er tilfredse, bliver længere og har lyst til at besøge
vores område igen. Dette gælder også i international
sammenhæng, hvor kommunen understøtter dansktysk turistinformation, markedsføring via EU-projekter
samt kulturelle aktiviteter hen over Østersøen; dvs.
samarbejder mellem lokale turismeaktører i fx Nysted,
Marielyst og Gedser, samt ditto i og omkring Rostock.
Guldborgsund Kommunes igangværende arbejde med
en ny Bosætningsstrategi med arbejdstitlen ”En del af
fællesskabet” kan desuden være med til at sikre, at
nuværende borgere og tilflyttere bliver gode ambassadører for Lolland-Falster.
For at fastholde og udvikle det gode værtskab er der
behov for at skabe en god sammenhæng mellem destinationsselskabet (Visit LF), de to turistkontorer og
de fire Infocaféer i Guldborgsund Kommune. Udvalget
mener grundlæggende, at gæsteservice og værtskab
bør ske der, hvor turisterne er. Det kan både være
online, før ferien er købt eller før ankomst, eller offline
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når gæsten er på destinationen og har brug for turistinformation. Dvs. at den personlige service bør foregå
på udvalgte og let tilgængelige steder, der ligger strategisk godt ift. turisternes færden i det pågældende
område.
Der er bl.a. indhentet inspiration fra VisitSydsjællandMøn (VISM), som er gået fra 9 turistbureauer til 58
turistinformationer på fire år. Turistinformationerne
findes nu fx på hoteller, slotte og campingpladser, og
VISM tilbyder løbende uddannelsestilbud, rådgivning,
produktkendskabsture mm. til stedernes ansatte. LTU
finder denne tilgang interessant og ser den som en
mulig model for fremtidens gæsteservice på LollandFalster. En sådan model vil (naturligvis) skulle tilpasses
lokale forhold, og kunne fx bestå af en række “infopunkter” på udvalgte steder i lokalområderne. Og med
mulighed for såvel digital turistinformation (interaktive
og selvbetjente infoskærme) samt personlig betjening
og gæsteservice alt efter behov.
LTU mener, at der er behov for at bibeholde et turistkontor og personlig gæsteservice på Marielyst. Med
baggrund i det tværpolitiske mål om at Nykøbing F er
en stærk hovedby, anbefales det endvidere at styrke
turistinformation og gæsteservice i hjertet af Guldborgsund. Værtskab og turistinformation bør endvidere tænkes ind i (større) events, fx i form af mobil
turistformidling - i samarbejde mellem flere partnere
og (lokale) aktører. Desuden er det oplagt og relevant
at lave tilpassede former for infopunkter ved relevante
turistlokationer.

SYDHAVSØERNES FRUGTFESTIVAL

ANBEFALINGER
KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING:
Markedsføring til lokale borgere og markedsføring
til turister er ofte to vidt forskellige ting og kræver
forskellige kanaler og pengepuljer. Når vi markedsfører
os over for turister, kræver det et samarbejde og en
fælles fortælling. Anbefalingerne lyder:
1. Undersøg potentialer og behov for oprettelse af
lokale ambassadørkorps, der kan promovere gode
historier (herunder fotos, videoer mm.) fra deres
lokalområde på sociale medier. Fx sommerhusejere, unge/studerende eller i regi af Lolland-Falster
Lovestorm.
2. Der skal satses målrettet på (professionel) digital/
online markedsføring, og i mindre grad på trykte
materialer i den brede markedsføring af LollandFalster som turistdestination.
3. Digital markedsføring virker, men det kræver tid
og en dedikeret indsats. Her er der behov for at
Visit LF støtter op om de lokale indsatser.
4. Den trykte markedsføring bør målrettes særlige
behov. Fx i form af gode vandre- og cykelrutekort.
Eller trykt materiale ved deltagelse i messer og
lignende. Der er endvidere behov for et godt fysisk
oplevelseskort med en oversigt over centrale natur- og kultursteder.
5. Det anbefales at gøre en indsats for bedre skiltning til seværdigheder; fx blå henvisningsskilte,
som aktører kan anmode om at få sat op. Generelt
er der behov for at udarbejde mere klare retningslinjer for turistrettet skiltning i kommunen.
6. Styrkerne ved trykt markedsføringsmateriale skal
overvejes ift. aktivitetstype og eventuelle udfordringer på landet/i naturen, hvor der kan være

dårlig netadgang, hvilket gør fysiske kort og lign.
mere attraktive og anvendelige. Disse overvejelser
kan endvidere spille ind i eventuelle satsninger på
”offline-turisme” med vægt på fred, ro og tiltrængte pauser fra elektronisk ”støj”.
7. LF kataloget bør videreudvikles: Et årligt trykt turismemagasin for hele destination Lolland-Falster
kan stadig være relevant i en årrække fremover,
men en fuld digitalisering af et sådant eller tilpasset produkt må på sigt forventes at være vejen
frem.
8. Undersøg og afklar den bedste løsning og platform
for en online aktivitets-kalender for hele LollandFalster, som de mindre aktører har let adgang
til. En fælles aktivitets- og kalenderløsning skal
være med til at skabe ejerskab, sammenhæng og
synlighed på de mange unikke oplevelsestilbud.
Relaterede kalenderløsninger i fx Min Landsby app,
LF kalenderen og Kultunaut bør tages med i overvejelserne ift. brug og behov.
9. Støt op om at afholde kurser om digital markedsføring og sociale medier for mindre turismeaktører/netværk for at disse kommer ud over rampen.
10. Udnyt stedsspecifikke og historiske elementer i
markedsføringen af de forskellige områder. Fx ”det
inddæmmede land” i og omkring Marielyst.
11. Østersøruten og cykelruten Berlin-København bør
prioriteres højt ift. national og international markedsføring.
12. Afprøv og find de bedste slogans. Fx ”Alle har
ret til en kold/våd ferie”, ”Fem flade øer”, ”Sydhavsøerne – det Kolde Caribien”, mv.
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SAMARBEJDE &
FÆLLESSKABER
(INTERNT)

Koordinering af turismeindsatsen kræver en fælles
fortælling og målrettet branding, hvor det er fortællingen, der sætter retningen. Der er desuden brug for
et generationsskifte blandt frivillige (turist)aktører, så
vi får de unge med – fx som lokale ambassadører eller
aktive medspillere i oplevelser målrettet turister (og
borgere). Anbefalingerne lyder:
1.

2.

3.
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For at få den lille turisme til at blomstre, så er
der behov for bedre organisering, samarbejde
og kendskab aktørerne imellem. Det anbefales således at fremme netværk, oplevelses- og
klyngesamarbejder blandt de mindre aktører;
med understøttelse fra kommunens oplevelsesog turismekonsulenter. Og i tæt samarbejde med
Visit LF og Lolland Kommune. Husk at inkludere de
unge.
Koordination ml. aktører, Visit LF og kommuner
skal øges. Bl.a. med henblik på at styrke fællesskabet og øge synlighed og god markedsføring,
som er baseret på en fælles fortælling om destinationen Lolland-Falster.
Det anbefales, at man i fællesskab arbejder hen
imod en fælles forståelse af den lille turismes styrkepositioner og udviklingspotentialer; fx i relation
til det man kan kalde ”hverdags-turisme” eller
”nærheds-turisme”, hvilket tager udgangspunkt i
lokale (autentiske) oplevelser og specialiteter inden for kultur, natur- eller fødevareområdet. Husk
at lokal stolthed er en vigtig drivkraft for mange
aktører.

4.

5.

Brug den årlige turismekonference, eller et andet
fælles turisme-arrangement på LF, til at fremme
netværk og samarbejde mellem lokale turismeaktører; fx i form af tematiske og/eller geografiske
arbejdsgrupper. Husk at invitere og inkludere
yngre kræfter.
Samarbejde og udvikling bliver kun bæredygtigt,
hvis aktørerne kan se en mening og (ofte) økonomi
i det. Aktørerne skal ville investere i det. Samtidig
skal kommunen og Visit LF sørge for at stille klare
krav til aktørerne.

HIGHLIGHTS (Kommunikation, markedsføring, samarbejde og fællesskaber)
Netværk og samarbejde mellem større og mindre aktører er alfa og omega for at udvikle turismen på LollandFalster, så vi kan sikre kvalitetsoplevelser og service, som vores gæster er villige til at rejse efter og vende
tilbage til. Det skal kommunen støtte op om, ligesom det er afgørende at få prioriteret og udviklet en fælles
platform – herunder aktivitetskalender – som også de mindre aktører og lokalområderne kan få gavn af.

HESTETURISME
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SAMARBEJDE OM
TURISMEINDSATSEN MED VISIT LF
LTU’s arbejde med anbefalinger til udvikling af den lille
turisme har rejst spørgsmål og drøftelser ift. snitflader
og samarbejde om turismefremmeindsatsen mellem
kommunen og det nye destinationsselskab, Visit LF.
Udvalget ser generelt et behov for mere klarhed over,
hvordan der bedst muligt skabes synergieffekter mellem mindre, ofte frivillige, turismeaktører, og de større
turistattraktioner og erhverv.
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UDVALGET ANBEFALER MERE SPECIFIKT,
AT PARTERNE DRØFTER TILGANGE TIL
FØLGENDE INDSATSOMRÅDER:
1.

Distribution af lokale fødevarer: Hvad gør hhv.
Visit LF og Business LF – og hvordan støtter Guldborgsund Kommune bedst op herom fremadrettet?

2.

Den videre markedsføring af Muld, herunder
synliggørelse af lokale producenter, restauratører m.fl.: Hvordan samarbejder kommunen bedst
med Visit LF, Business LF og Lolland Kommune om
dette fremadrettet?

3.

Hvad skal der til for at udarbejde pakkeløsninger,
sammensatte rejsearrangementer eller lignende
”pakketering” sammen med busselskaber og hoteller i København?

4.

Hvordan kan der udvikles samarbejde og aftaler med turoperatører, der fx kan transportere
bagage for vandrere, cykel- og hesteturister? Og
hvordan skaber vi et stærkt samarbejde med de
lokale (inkl. frivillige) aktører herom?

5.

Naturen er en værdifuld og vigtig del af målet om
at udvide sæsonen og udvikle helårsturisme på
Lolland-Falster; Hvad gør parterne fremadrettet for at skabe flere (outdoor) turisttilbud, fx for
vinterbadere, lystfiskere og sejlere?

CYKELTURISME
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LITTERATURHENVISNINGER
FRA UDVALGETS ARBEJDE
Udvalget har kvalificeret sit arbejde gennem følgende
notater, rapporter, analyser, mv.:
• LTU kommissorium 2019
• LTU notat – grafisk oversigt: 5 temaer til LTU’s
arbejde med den lille turisme
• LTU notat - grafisk oversigt: Organisering af turismefremmeindsatsen i Guldborgsund Kommune, primo
2019.
• LTU notat: Introduktion til turismen på
Lolland-Falster.
• LTU notat: Oversigt med ex. på steder, erhverv og
attraktioner i Guldborgsund Kommune.
• Notat fra KL og Erhvervsministeriet: Implementering
af den politiske aftale mellem regeringen og KL på
turismeområdet.
• Rammeplan for Guldborgsund Kommunes internationale samarbejde 2019-2022.
• LTU notat: Sportsevents i Guldborgsund Kommune i
2019.
• Gæsteanalyser i Nykøbing F og Marielyst (af DKNT
og Wilke, 2018).
• Digitalisering i Turismeerhvervet: Inspiration og
anbefalinger til turismevirksomheder og -organisationer (af Seismonaut, Tourism, 2016).
• Brochure: Muld (#jordensbedste fødevarer).
• Potentiale og udviklingsmuligheder for landbrugs- og
fødevareproduktion på Lolland-Falster (GEMBA
Innovation, 2017).
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• Strategi for fødevareproduktion og fødevareturisme
på Lolland-Falster (af Guldborgsund Kommune,
Lolland Kommune, Business LF og GEMBA Innovation, 2017).
• Grundfortælling om Madens Folkemøde på LollandFalster (af Foreningen Madens Folkemøde, 2019).
• Opsamling på dialogmøde og workshop om den lille
turisme (af kommunens oplevelseskonsulent)
• Opfølgning på studietur: Præsentation af turismestrategi i Odsherred 2019-2024 (af Visit Odsherred).
• Vidensgrundlag til en fælles retning for Sjællandsturismen (af Eskild Hansen Strategi Bureau, 2017).
• Brochure om Naturlandet.
• Rapport: Kyst- og Naturturister i Danmark (af
VisitDenmark, 2018).
• LTU notat: Formidling af aktive naturoplevelser i
Guldborgsund Kommune.
• Status fra Visit Lolland-Falster (september 2019).
• Opsamling på aktør- og debatmiddag om den lille
turisme (af kommunens oplevelseskonsulent).
• Rapport: Internationale kulturturister i Danmark
(af VisitDenmark, 2019).
• Udkast til Guldborgsund Kommunes kulturpolitik
2019-2022.
• LTU notat: Kulturturisme i Guldborgsund Kommune
– steder og events.
• LTU notat: FN’s Verdensmål
(www.verdensmaalene.dk).
• Rapport: Turisme og bæredygtighed
(VisitDenmark, 2019).

FAKTA OM §17, STK. 4-UDVALGET FOR
LANDDISTRIKTER OG TURISME
Opgaveudvalget for Landdistrikter og Turisme (LTU) er nedsat af byrådet og refererer til fagudvalget for Kultur,
Fritid og Bosætning.
Udvalget arbejder i byrådsperioden 2018-2021 med årlige temaer vedrørende udvikling af landdistrikter og den
lokale turisme i Guldborgsund Kommune.
I 2018 fokuserede LTU på landdistriktsudvikling og i 2019 på ”den lille turisme”.
Udvalget består af byrådsmedlemmer og borgerrepræsentanter med særlig viden og kendskab til det pågældende
arbejdstema. I 2019 består udvalget af følgende 11 medlemmer:
Jens Erik Boesen (udvalgsformand) (G), Dorthe Sølling (G), Britta Lange (A), Henrik Høegh-Andersen (V),
Katrine Folmann von Arenstorff Christiansen (O), Maibritt Mathiasen (G), Anne-Mette Lysgaard Breiting (Idas Venner),
Birgitt Bjerre (Nykøbing F Turistforening), Merethe Kepp (FerieRytter), Morten Andersen (Golf & Fun Park) og
Anette Navne (Hotel Saxkjøbing).
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