
Opsamling – BLDR om turisme
Tekster – august 2016 - november 2018

BLDR 26-11-2018.

Referatet, pkt. 5 .Turisme.

Fra sidste referat: ”Landdistrikterne ønsker et langt mere målrettet kommunalt arbejde for udvikling af turisme. 
Dette ser vi bedst sat i værk gennem etablering af et kommunalt § 17, stk. 4 udvalg. Vi ønsker fokus på egnens 
brand som marketingsprodukt, indtjeningsmuligheder for aktører indenfor turisme, samspilsdynamik, bosætning 
og meget andet.”

Skriftligt oplæg fra Holger Villumsen 21-11-2018 om turisme i landdistrikterne blev diskuteret. Oplægget 
fokuserede på samspillet mellem fem hovedfaktorer. Kun den femte og sidste faktor handler om attraktioner, der 
kan udstyres med kasseapparater. Problemet er de fire første punkter, hvor turisme ikke fungerer som andre 
typer projekter for erhvervsudvikling.

• Punkt 1 handler om se opgaven i øjnene og ansætte en fagperson til løsning af denne særlige type 
erhvervsudvikling. 

• Punkterne 2-3-4 er forudsætninger for turisternes lyst til at være i vort område. 

Landdistrikterne og BLDRs behov er:

1. En turistchef, der samarbejder med både landdistrikterne og de private aktører.

2. Tilgængelig natur for alle   – det er overskriften, for der er natur, som bør være nemmere tilgængelig, eller
hvor tilgængeligheden skal sikres. 

Målgruppen er mennesker, der vil opleve natur og frisk luft, eller som anvender naturen til dyrkelse af en
fritidsaktivitet. 

Mulighederne er mange: motionscykling, tourcykling, mountainbike, gåmotion med eller uden hund (op 
til ca. 10 km), vandring ad længere ruter (med eller uden afmærkning i landskabet), motionsløb, 
orienteringsløb, kano, kajak, lystfiskeri, jagt, modelflyvning, droneflyvning, geocaching, ridning, mad-i-
naturen, opholdssteder med eller uden bålplads og shelter, naturfitness, dogmeatletik (kast, løb og 
spring uden medbragte rekvisitter), træklatring, rollespil, naturlegepladser, osv.

3. Infrastruktur  , der kan benyttes af langsomt rejsende turister på cykel og til fods.

◦ Cykelstier   i et sammenhængende net over hele kommunen og med kobling til stier i 
nabokommunerne. 

◦ Vandreruter   i engbøndernes land (langs åerne) og andre steder. 

4. Formidling af viden om natur- og kulturhistorie.   
Historie og natur er et råstof, der anvendes til at skabe spændende oplevelser af. 

Fælles for alle landdistrikter i Billund Kommune er naturgrundlag og historien om opdyrkningen af heden
med fokus på enten åerne og engene eller bakkøerne. På begge typer landskab opdyrkedes heden til 
agre og plantager. 
De fleste landdistrikter fik stationsbyer, der var lokale centre for opdyrkning af hede og opbygning af 
bysamfund, der ikke kun levede af landbrug.

Variation: Historien om erhvervsudviklingen og det levede liv er ikke ens i de otte landdistrikter. Hvor 
kom inspirationen til udvikling fra? 

Punkterne 2-3-4 vil være nyttige for såvel kommunens egne indbyggere som for turisterne. 
De kan ikke udvikles og finansieres af private. Et stærkt kommunalt engagement er nødvendigt. 
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5. Privatejede turistinitiativer kan etableres med de ovenfor nævnte fire punkter som fundament. 
Eksempler:

• Traditionelle tiltag: ture med hestevogn, guidede vandre- eller cykelture med fokus på natur, 
historien om landskabet, naturen, menneskets brug af landskabet, nutidige aktiviteter i landskabet, 
sundhed med løb, cykling og megen anden brug af naturen. 

• Originale nye attraktioner udvikles fra bunden af privatpersoner, der prøver sig frem – gerne med 
sparring fra en turistchef. Denne opgave kan ikke løses af myndigheder. Med kendskab til lokale 
borgere vil BLDR medvirke til at stimulere udviklingen. Her har de otte landdistrikter en stor 
hjemmeopgave. 

Emnet turisme sættes på BLDRs dagsordenen til næste møde.

OPLÆG: Turisme i landdistrikterne – Billund Kommune

Holger Villumsen 21-11-2018

INTRO – citat af pkt. 1 fra BLDRs dialogmøde med ØK, Billund 16-06-2018.

1. Drøftelse af kommunens fremtidige turismeindsats, herunder prioriteringer for området i denne 
byrådsperiode

Landdistriktsrådet vil gerne bidrage til udviklingen af turismeområdet.
Når den nye udviklingsstrategi er vedtaget i løbet af 2019, skal der forventeligt herefter udarbejdes en ny
turismestrategi, hvor arbejdet med turisme skal integreres i øvrige udviklingstiltag, både på rådhuset og 
hos Billund Erhvervsfremme.
Det er landdistrikterne der er de bedste til at skabe og eksekvere på ideerne.

Økonomiudvalget drøfter de ideer der kom frem og vender tilbage til landdistriktsrådet.

EGNE NOTER fra mødet med ØK

IK: ØK ønsker fokus på udvikling. 
Hvordan gøres landdistrikterne forskellige? – så er I mest interessante.

JA: Legoland er stor og altdominerende, hvilket giver landdistrikterne en særlig udfordring.
Vi mangler sparringspartnere – navnlig en turistchef.

OB: Fokus er på småskalaturisme jf. landdistriktsplanen. 
Hvad ønsker BLDR af os?

JA: En turistchef.
Afsmittende effekt af Legoland.

OB: Først skal BK have en udviklingsstrategi i 2019. Derefter ser vi på turismestrategi.

TANKER om udvikling af turisme i Billund Kommunes landdistrikter

Fokus på samspil mellem 4-5 hovedfaktorer:

1. Billund Erhvervsfremme med en turistchef, der samarbejder med landdistrikterne og de private aktører.

2. Tilgængelig natur for alle – det er overskriften.
Målgruppen er mennesker, der vil opleve natur og frisk luft.

3. Vi har behov for en infrastruktur, der kan benyttes af langsomt rejsende turister på cykel og til fods. 
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a) Cykelstier 
i et sammenhængende net over hele kommunen 
med kobling til nabokommuners cykelstier.

b) Vandreruter i engbøndernes land 
(enggårde er hovedtema i museumsprojekt Karensminde): 

 Omme Å-ruten:
A) Måske et stort projekt på tværs af Jylland fra Vejle Station til Skjern Station eller 
Ringkøbing Fjord med et tørt stykke mellem Jelling/Gadbjerg og Ommes Ås udspring ved 
Møllebjerg.
B) Eller mindre rute fra Filskov Fiskesø til Sønder Omme, men gerne over kommunegrænsen
(den interesserer ikke turister) til Ørbæk, Borris Sønderland eller Skjern. Bemærk at ruten 
må følge hedens sydkant langs Borris Sønderland som er lukket land for civile.

 Ansager Å-ruten:
Stort anlagt projekt med start fra vikingelandsbyen Vorbasse (!) til Nebel Sønderbæk og 
landsbyerne Nebel, Donslund, Stenderup plus Ansager til Varde Å. Her er vi i Danmarks 
fjerdestørste åsystem.

 Måske: Grindsted Å-rute – samme model, men: 
af landdistrikterne får kun Eg gavn af et sådant projekt. 

c) Vandreruter lokalt – fx kløverstier som i Filskov: 
Anlagt med fælles udgangspunkt for fire stier på 3, 5, 8 og 10 km. 
Eller efter et andet koncept med henblik på sikring af variation.

d) Kanosejlads og eventuelt campingpladser – naturplads eller med stjerner.

4. Formidling af viden om kulturhistorie og natur. 
Dette er råstoffet til de oplevelser ud over selve naturen, som vi har at tilbyde turister.

Historie og natur har både et fælles tema (hedelandskab) og lokale variationer. 
Ådalene, hedelandskaberne og bakkeøerne er det særligt jyske.

Landsbyerne ved åerne har én historie, medens landsbyerne på bakkeøerne og heden har andre 
historier. Stationsbyernes effekt er vigtig næsten alle steder, men med forskellige resultater.

Ovenstående fire punkter kan ikke udvikles og finansieres af private. 
Et stærkt kommunalt engagement er nødvendigt!
Bemærk at de ovennævntye tiltag er nyttige for såvel kommunens egne indbyggere som turister.

Når de fire første punkter er på plads, når vi omsider frem til:

5. Oplevelsessteder med kasseapparater som udvikles og drives af private mod betaling.
Ingen idé er for ringe – intet giver økonomisk livsgrundlag fra dag ét:

◦ Drypstenshuler et eller andet sted i nærheden af Vesterhede? – Ikke særlig realistisk.

◦ Reservat for udrydningstruede jyske ord, eventuelt danske ord. En anderledes have med et 
plantetema og formidling af sprog i skulpturer af ord i jern eller andre materialer? – Svær at 
forestille sig – men trods alt mulig med den rette ildsjæl foran.

◦ Mere realistiske – og traditionelle – idéer: ture med hestevogn, guidede vandre- eller cykelture med 
fokus på natur, historien om landskabet, naturen, menneskets brug af landskabet, nutidige 
aktiviteter i landskabet, sundhed med løb, cykling osv. Overnatning i bivuak, telt eller mere mageligt,
men med transport af privat bagage fra sovested til sovested.
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◦ De originale idéer skal gøres til virkelighed af private, og de vil begynde i det små, hvor 
initiativtageren prøver sig frem uden særlig stort budget. Det, der vokser langsomt frem, bliver i 
reglen det stærkeste.

BLDR 28-08-2018

Referatet, pkt. 6. Turisme – muligheden for nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalg.

Emnet nåede ikke at blive behandlet på aftenens møde og sættes derfor på dagsorden til næste møde, da 
dagsordenens punkt 2 tog ganske megen taletid.

Landdistrikterne ønsker et langt mere målrettet kommunalt arbejde for udvikling af turisme. Dette ser vi bedst 
sat i værk gennem etablering af et kommunalt § 17, stk. 4 udvalg.

Vi ønsker fokus på egnens brand som marketingsprodukt, indtjeningsmuligheder for aktører indenfor turisme, 
samspilsdynamik, bosætning og meget andet.

TEKST på http://bldr.dk/institutioner/turisme-2/

Turisme 2 (2016-)
Nyt turismeprojekt til debat
I foråret 2016 begyndte BLDR påny at diskutere udvikling af turisme.
Et udvalg diskuterede mulighederne. Referat af møde 22-08-2016 kan ses her.
Der var fuld enighed om et FUNDAMENT. BLDRs arbejde med fremme af turisme i Billund Kommunes 
landdistrikter bygger på disse to grundpiller:

A) Unikke lokalområder.De otte landdistrikter har deres fulde frihed til at udvikle og formidle sig, som de hver 
især finder rigtigt. 
BLDR er forum for udveksling af information og aktiviteter af fælles interesse til fremme af turisme i 
landdistrikterne.

B) Samarbejde med Billund Erhvervsfremme (BE).
BLDR er landdistrikternes fælles talerør for samarbejde med Billund Kommune og andre fælles 
samarbejdspartnere om turisme, herunder BE. 
Efter behov formidler BLDR samarbejde mellem BE og lokalområdernes udbydere af overnatning, spise steder og 
oplevelser af enhver art om udvikling af udbydernes forretninger.

Det første ildsjæleværksted
Afholdt 06-12-2016 i Multicenter Sønder Omme.
Dokumenter:
1) Program og oplæg fra LandLab
2) Erhvervschefens oplæg
3) Opsamlingsdokument
4) Lær af andre

Det andet ildsjæleværksted
Blev ikke gennemført som planlagt i 2017, da antallet af tilmeldte var for lille.
BLDR konstaterer, at andre midler skal tages i brug med henblik på udvikling af turisme i landdistrikterne ved 
siden af megaattraktionerne i Billund by.

TEKST på http://bldr.dk/institutioner/turisme/
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Turisme 1 (2014-2015)
Iværksætternes primære samarbejdspartner om udvikling er Billund Erhvervsfremme (BE).

BE arbejder også med turisme, der i hovedoverskrifter handler om to ting: overnatning og oplevelser.
BE informerer om begge dele på www.visitbillund.dk.

Legoland, Lalandia og lufthavnen trækker mange mennesker til Billund Kommune. Gæsterne efterspørger så 
megen plads til overnatning, at der i landdistrikterne er behov for Bed&Breakfasts, naturcamping og andre tiltag, 
der kan give turisterne tag over hovedet og en seng at sove i.

Når turisterne har set de store attraktioner, har de ofte behov for frisk luft og naturoplevelser. Begge dele har er 
der rigeligt af i landdistrikterne.

Viden om lokalsamfundene får BE og VisitBillund i vid udstrækning fra de otte lokalråd i BLDR. De har fingeren på 
pulsen og kan fortælle BE om det, der kan interessere turisterne.

BLDRs turismeprojekt 2014-2015
Landdistrikterne i Billund Kommune har ikke tidligere været turistmål i så stort et omfang, at indbyggerne har 
opbygget erfaringer med udvikling af attraktioner eller tradition for at leve af turisme. Her er en håndfuld private 
Bed&Breakfasts og andre muligheder for indkvartering. Ud over den kommunalt ejede Museumsgården 
Karensminde, der i vid udstrækning drives af frivillige, er det småt med aktiviteter og seværdigheder, som ejes og
drives af private borgere.

Når tradition og erfaring ikke er til stede, så må landdistrikterne skabe et fælles grundlag for at arbejde med 
turismeudvikling i landdistrikterne. Det første initiativ til udvikling af viden om turisme tog BLDR derfor med et 
udviklingsprojekt for at få et overblik over fakta og udviklingsmuligheder.

I årene 2014-2015 var BLDR deltager i et undersøgende projekt, der forsøgte at skabe overblik over 
mulighederne i landdistrikterne i Billund Kommune.
I 2016 kom den afsluttende statusrapport, som kan læses her.

Projektforløbet og rapporten var meget inspirerende læsning for deltagerne.
Nu er BLDR interesseret i projekter, der skaber viden, idéer og udvikling.

BLDR – Turismeudvalget

REFERAT Møde i BLDR, Turismeudvalget,
mandag den 22. august 2016 i Filskov

Deltagere: 
Birgit Schäfer Mortensen, Sønder Omme.
Laila Toudal, Nollund.
Ole Gram, Vorbasse.
Holger Villumsen, Filskov (referent).

Mødet var det første i en ny afsøgning af BLDRs muligheder for stimulering og udvikling af turisme i Billund 
Kommunes landdistrikter. Mødet afholdtes som fri diskussion uden dagsorden. Der forelå mails fra 
udviklingskonsulent i Billund Kommune, Malene Brandt Winther og Henning Sejer Madsen, Vesterhede.

Fuld enighed om FUNDAMENT.
BLDRs arbejde med fremme af turisme i Billund Kommunes landdistrikter bygger på disse to grundpiller:

A) Unikke lokalområder.

De otte landdistrikter har deres fulde frihed til at udvikle og formidle sig, som de hver især finder rigtigt.

BLDR er forum for udveksling af information og aktiviteter af fælles interesse til fremme af turisme i 
landdistrikterne. 
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B) Samarbejde med Billund Erhvervsfremme (BE).

BLDR er landdistrikternes fælles talerør for samarbejde med Billund Kommune og andre fælles 
samarbejdspartnere om turisme, herunder BE.

Efter behov formidler BLDR samarbejde mellem BE og lokalområdernes udbydere af overnatning, spisesteder og 
oplevelser af enhver art om udvikling af udbydernes forretninger.

Mødet foregik som en samtale med disse fire hovedpunkter:

1. Dyrk det unikke i lokalområdernes egenart.

a) Landdistrikterne skal bevare deres egenart, og de skal vise den tydeligere frem til interesserede.

b) Der kan fremstilles lokale turistbrochurer.

Det er allerede sket i fx Vorbasse og Sønder Omme, der i én brochure har samlet informationer om alle 
tilbud (A4-ark kan foldes flere måder). Trykning betales af annoncører (begrænset antal).

To nabodistrikter kan også fremstilles en fælles brochure.

Brochurerne lægges på overnatningssteder, attraktioner, spisesteder og relevante dagligvarebutikker.

Dette sker både i eget landdistrikt og i andre landdistrikter indenfor Billund Kommune.

Vi må imødekomme turisternes behov for mini-turistbureauer, hvilket kan være på de nævnte steder. En 
hylde med fremlagte brochurer er nok. Der er næppe behov for et større reolsystem, men på den anden 
side: Det styrer den enkelte udbyder selv.

c) Vi kan allerede nu spørge ud BLDRs medlemskreds:

Hvordan vil I promovere jeres by og landdistrikt? – hvordan vil I gøre det på et A4-ark?

Eller hvis I ikke kan eller vil selv: Hvem vil I alliere jer med?

Måske skal vi arrangere en turismeaften, hvor lokalrådene indenfor BLDR viser hinanden vore forslag

og tager dem som grundlag for en diskussion om produktudvikling.

d) Ved siden af de lokale turistbrochurer kan der fremstilles en pjece med titlen:
Gratis aktiviteter i Billund Kommune. Opdatering og udgivelse sker årligt.

e) Byg op med realisme og tålmodighed.

Det er næppe lokalrådene, der udvikler nye overnatningssteder, spisesteder og attraktioner til turisterne,
men vi skal bane vejen for de borgere, der gør en indsats for at skaffe sig nye indtægtskilder på dette 
område.

Unikke landdistrikter med unikke tilbud gror almindeligvis ret langsomt frem.

Ignorér derfor ikke uden videre det, der i dag ser småt og ligegyldigt ud.

Det, der er interessant for en lille kreds af familie og venner i dag, kan udvikle sig til at blive 
interessantfor alverden i morgen – med realisme og tålmodighed.

f) f) Vi tror ikke på, at der på kort sigt skal gøres mere for at udvikle en fælles identitet for landdistrikterne i
Billund Kommune.

Vi har det ret nye slogan FAMILIENS BEDSTE VALG, som understøtter BØRNENES HOVEDSTAD.

I den overskuelige fremtid må vi holde os til det.

Levende landdistrikter er netop familiernes bedste valg.

2. BEs tilbud til BLDR – (jf bilag 1 nedenfor).

a) Vi bidrager gerne til formidling af kontakt mellem BE og turismeaktører i landdistrikterne.
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b) Forslag: Til BLDRs Turistudvalg skriver hvert af BLDRs lokalråd en liste over lokale turismeaktører 
indenfor overnatning, attraktioner, spisesteder og de dagligvarebutikker, der er relevante for turister i 
landdistrikterne. Listerne samler Turistudvalget sammen (så får vi også et overblik), hvorefter vi 
formidler dem videre til BE.

Antagelig kender BE allerede en god del af navnene, men denne fremgangsmåde ses som den sikreste 
vej frem til at få de nyeste aktører med.

c) Lokalrådene kan arrangere samtalemøder med udbyderne indenfor eget lokalområde for at indsamle 
viden om deres behov, og derpå formidle den indsamlede viden til BLDRs Turistudvalg og BE.

d) Lokalrådene kan også arrangere bredere møder i lokalområderne om turisme med henblik på udvikling 
af idéer, konkrete tilbud til turister eller bare synliggørelse af ting, der fortjener en større 
opmærksomhed (primært fra turister, forstås).

e) Vi er lidt tøvende overfor airbnb, der er en online markedsplads for udlejning og booking af 
overnatningsmuligheder.
Vi formoder, at udbydernes forretning og deres ambitioner er ganske små, og at de derfor ikke så 
interesserede i samarbejde med lokale netværk som BLDR og BE, men måske tager vi fejl. Måske skal 
udbydere på airbnb snarere ses som en variant af B&B, hvis udbyderne blot ser det digitale airbnb som 
én blandt flere veje til forretningsudvikling.

3. Har vi forstået turisternes behov rigtigt ?

a) De fleste turister kommer til vort område for at besøge Legoland, Lalandia eller bare for at benytte 
lufthavnen på gennemrejse. Disse megaattraktioner tilbyder oplevelser, som turisterne efter nøje 
planlægning og ikke ubetydelig betaling rejser målrettet efter at opleve.

Megaattraktionerne er den store bølge, som udviklingen af landdistriktsturisme rider på. Her er 
turisternes behov nemt at forstå. De forlader hjemstavnen, fordi de har købt et masseprodukt, der mere 
eller mindre tilfældigt bringer dem til vor lille plet i verden.

Mindre bølger af turister med andre tankegange findes også. Eksempelvis kommer turister fra andre 
kulturer til Museumsgården Karensminde for at se autentisk landbrug i lille skala.

Andre turister kommer her på cykel, som vandrere, i bil eller med offentlig transport for at opleve et 
tyndt befolket og fredeligt landskab. På den anden side: Det er nok de færreste, der af sig selv får den 
tanke, at fred og ro i smuk natur bedst opleves lige her hos os. Billund Kommune er ikke kendt for at 
have et veludviklet net af nemt tilgængelige stier til gående og cyklister med banestierne som mulige 
undtagelser – men det bør vor kommune kunne blive inden for en kort tidshorisont.

Potentialet er der, men anlæggelsen af stier må fremskyndes betydeligt af Billund Kommune som 
ansvarlig entreprenør.

b) Når vore megaattraktioner er besøgt, har turisterne ofte ledig tid til overs. Den anvender de til en 
blanding af afslapning og oplevelser, der ikke nødvendigvis er planlagt på forhånd. Det er her, de har 
mulighed for være kreative og udvikle deres egne opdagelser.

De fleste mennesker vil gerne gå på opdagelse og gøre interessante fund af steder, mad og oplevelser.

De vil gerne have mulighed for at være kreative og skabe deres egne oplevelser.

Følelsen af at have gjort en god opdagelse, som de kan fortælle om derhjemme, skal ikke undervurderes.

Her kommer lokaldistrikternes tilbud ind i billedet. Vore tilbud skal være nemme at finde.

c) Turister uden bil har behov for offentlig transport, der bringer dem nemt og hurtigt rundt i kommunen.

I sommerferien kan skolebussen måske anvendes, men ellers må en anden busløsning findes.

Et rutesystem med tidsintervaller må udvikles, så der bliver mulighed for at komme nemt rundt i 
kommunen. Busserne kan eventuelt køre i ottetaller med Billund og Grindsted som krydspunkter.

Bussen kunne anvende navnet Jorden Rundt, der vil være et smilfremkaldende navn hos turister, hvis det
anvendes på en tilsvarende morsom eller meningsfuld måde. – Fx Jorden Rundt Ekspressen med 
holdested ved rådhuset, hvor der er oversigtskort, adgang til toiletter og andet nyttige ting.

4. Hvor er der aktuel information til turisterne ?
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a) Turisterne finder primært informationer på indkvarteringssteder, attraktioner, visse dagligvarebutikker 
og på spisesteder. De kan godt lide brochurer på papir, hvilket kan overraske i en digital tid.

b) VisitBillund benyttes i ringe grad af besøgende.

Det opleves tydeligt på de ovennævnte steder, hvor der efterspørges informationer på papir.

Papirbåren information er turisterne afhængige af, da mængden af aktuel digital information er 
sparsom, utilstrækkelig og ofte så forældet, at den er ligegyldig eller uanvendelig.

c) Af de ovennævnte grunde benyttes de digitale infoskærme, som er fordelt ud over kommunen, i ret 
begrænset omfang.

d) VisitBillunds webside opdateres for sjældent.

End ikke datoer på årlige begivenheder opdateres.

Den til landdistrikterne og de mindre attraktionerne tilbudte vej til opdatering af websiden opleves som 
bureaukratisk og ineffektiv. De data, vi leverer, kommer ikke altid på, eller de kommer på i ændret form. 
Vi oplever ikke, at BE gør en selvstændig indsats med prioritering af VisitBillund.

e) Det er ikke så nemt at være unik indenfor VisitBillunds rammer på de givne vilkår.

Det ville være nemmere at holde Visitbillund opdateret, hvis vi havde mulighed for selv at indtaste 
direkte, men her er vi indtil videre blev mødt af blank afvisning.

Hvordan kommer vi igennem på Visitbillund?

f) Find eventuelt andre alternativer til Visitbillunds samarbejdsmodel. 

I landdistrikterne bør kendskabet til kultunaut.dk udbredes.

Her og nu bør vi som minimum informere alle udbydere af kulturoplevelser om kultunaut.

Kultunaut er landsdækkende, gratis, velfungerende, nyder stor udbredelse og har fungeret i mange år 
(siden 1996) som formidler af kulturoplevelser. Kultunauts søgemekanisme kan justeres fra det helt 
brede til det meget smalle interesseområde, hvilket gælder såvel geografi som emne og tidspunkt.

Brugerne lægger selv data ind. Det er også muligt for eksempelvis Billund Kommune at oprette sin helt 
egen kalender på anden platform, og derpå koble den sammen med kultunaut.

Bilag 1, mail 20-06-2016 fra udviklingskonsulent Malene Brandt Winther til formand Johan Andersen.

Jeg har på baggrund af vores møde talt med Billund Erhvervsfremme om, hvordan de kan understøtte 
den fortsatte – og differentierede – udvikling af landdistriktsturisme. Billund Erhvervsfremme byder ind 
med det, som jeg skriver nedenfor. Du må meget gerne melde tilbage til mig, om det svarer til det behov,
som Landdistriktsrådet oplever, eller om I har yderligere ønsker.

Hvis I har yderligere ønsker, må du meget gerne specificere dem, så tager vi en dialog om det.

Hvis det, som Billund Erhvervsfremme byder ind med, svarer til det, som Landdistriktsrådet ønsker, så er 
det herefter jer, der informerer turismeaktørerne om tilbuddet, og jeg vil foreslå, at I/lokalrådene 
hjælper med at få etableret det første møde.

Billund Erhvervsfremme byder ind med følgende:

Billund Erhvervsfremme har eksisterende ydelser, som også er åbne for turismeaktørerne i 
landdistrikterne.

Ydelserne tæller individuel sparring, vejledning og markedsføring samt to årlige informationsmøder for 
turismeaktører i hele kommunen. Billund Erhvervsfremme vil derudover gerne gå i dialog med 
turismeaktørerne i landdistrikterne om, hvilke særlige behov de har herunder behovet for 
netværksmøder med videndeling og vidensudvikling, det forudsætter blot, at en håndfuld 
turismeaktører henvender sig til Billund Erhvervsfremme

Bilag 2, mail 21-08-2016 fra Henning Sejer Madsen, Vesterhede (let forkortet).

Hvis jeg kort skal beskrive min tro på fremtidens lokalområde må det være følgende:
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1. Hvert lokalområde skal udvikle sin unikke identitet / tema.

2. Samarbejde imellem alle byer også de to centerbyer. (f.eks. oplevelses expressen gør holdt 1 
time i Grindsted indkøbsmekka hvor Hedens første overdækkede storcenter netop er åbnet.) (vi 
skal nok tænke meget overdækning / inden døre så turist sæsonen kan forlænges)

3. Sælg oplevelsesture med Kloden Rundt expressen der når ud til planlagte destinationer.

4. Turismeudvikling på tværs. (Fælles identitet så alle er klar over når de kører ind i Billund 
Kommune, at her er der noget for alle)

5. Synliggørelse af hele området igennem fælles salg`s / reklame fremstød.

6. Samarbejde med BE omkring det at komme i gang, herunder kontakter til finansiering, 
rådgivning mm.

7. Der må være meget viden at hente omkring Legoland, La Landia og Givskud Zoo der alle har 
været med i udviklingen af turist attraktioner og som bør have en stor interesse i at vi alle 
forsøger at udvikle nye attraktioner og på denne måde fastholde turisterne i flere dage i 
lokalområdet.

8. Udbyg B&B / spisesteder og alternative overnatningssteder i hele kommunen.

9. Vi skal hele tiden have for øje at vi skal tjene penge på turisterne, blandt andet ved at skaffe 
arbejdspladser i attraktionerne, arbejde til underleverandører og derved øget bosætning i 
lokalområderne.
Men… Vi skal også have for øje at alle turisterne skal have værdi for deres penge, så kommer de 
igen.

10. Udvikle / undervise og lære ALLE til på en eller anden måde at være turist ambassadører, f.eks. 
blot ved venlig optræden, hjælp til at finde vej, osv.

P.S. Jeg mener at vi alle skal kaste så mange sjove, skøre, fornuftige, ufornuftige, realistiske eller komplet 
urealistiske meninger og synspunkter ind i ”manegen” hvorefter vi så sammen kan plukke de frugter som
hænger lavest og få lavet et oplæg til drøftelse bredt.
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