
Hvad kommer 

der til at ske. 
   

Landdistriktsrådet for 

Billund kommune 

nedsætter i januar en 

styregruppe, med 

repræsentanter fra hele 

kommunen. 

Styregruppen tilrettelægger 

en række workshops i 

lokalområderne og på 

tværs i kommunen, hvor 

man, med turisternes 

briller på, kan beslutte, 

hvad der kan gøres for at 

opfylde turisternes behov 

bedre, så flere af dem 

havner i lokalområderne 

mens de ferierer i Billund. 

Landdistrikternes Hus i 

Vingsted vil forestå den 

praktiske projektledelse 

sammen med 

Landdistriksrådet. 

Dette er gratis at deltage! 

Projektet forventes afsluttet 

i efteråret 2015.  

Yderligere oplysninger hos 

dit lokalråd ! 

 

Penge til turismeudvikling på landet.  
Alle med turismeinteresser bliver involveret.   

Landdistriktsrådet i Billund kommune har fået 355.000 kr. i 

støtte til at gennemføre et projekt, der gerne skal øge 

turismeudviklingen i landsbyer og landdistrikter i Billund 

kommune. 266.000 kr. kommer fra Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter, 89.000 kr. kommer fra Billund kommune. 

Flere børnefamilieturister skal overnatte 

på landet. 

 

 

En undersøgelse fra Sdr. 

Omme peger på nogle af de 

ting, man i lokalområdet selv 

kan gøre bedre, set gennem 

turistens briller. Det gælder 

om at skabe en god 

helhedsoplevelse, når 

børnefamilierne vil holde 

ferie i Billund kommune. 

Det skal f.eks. være let at 

finde frem og få øje på 

mulighederne, at få en god 

service, herunder god mad 

og mulighed for indkøb, og 

så ikke mindst nogle dejlige 

omgivelser med små og 

Turisme i landsbyer og landdistrikter i Billund 

kommune. 
Landdistriktsrådet i Billund 

kommune 

03-12-2013       

 

Ca. 3 mio. turister besøger hvert år Billund 

kommune. 1.2 mio. overnatninger bliver det til 

årligt. Heraf foregår 40-50.000 i landområderne. 

Der er stigende interesse for at blive længere 

end bare for få år siden. Og der er plads til 

endnu flere gæster og endnu flere oplevelser – 

De skal bare vide, hvor velkomne de er, og hvor 

meget de kan få ud af, at besøge 

lokalområderne i Billund kommune. 



større oplevelser, som tæller 

på positivsiden – Og så skal 

det selvfølgelig være til den 

helt rigtige pris! 

Landdistriktsrådet vil gerne 

overføre erfaringerne fra Sdr. 

Omme til hele kommunen og 

alle lokalområder, sådan at 

der kan komme endnu flere 

børnefamilieturister, der vil 

overnatte på landet. 

Projektet handler om at gøre 

landområderne mere 

interessante for 

børnefamilieturisterne at 

besøge. Det kan ske ved at 

udvikle både lokalområder 

og landområderne på tværs i 

kommunen, så de i højere 

grad kan tilbyde børnefa-

milieturisterne det, de 

efterspørger. 

Alle der har en aktie i 

turismeudviklingen skal 

involveres – dvs. 

overnatningssteder ( kroer, 

ferielejligheder, 

campingpladser og B&B), 

detailhandel, attraktioner 

oplevelsessteder, forenings-

liv, lokalråd og borgere.  

Det er vigtigt, at det bliver en 

fælles dagsorden i 

lokalområdet, at tage 

turisternes briller på og 

komme med forslag til, hvad 

der kan gøres bedre. 

Der er gode erfaringer med 

lokalområdernes arbejde 

med udviklingsplaner, som 

der kan bygges videre på.  

Det er også vigtigt, at der på 

tværs af kommunen kommer 

nogle forslag frem, som 

samlet set kan synliggøre og 

forbedre forholdene og 

oplevelserne for turisterne. 

Det gælder også, selv om der 

er en vis konkurrence 

mellem de forskellige 

lokalsamfund. For med den 

gode beliggenhed i forhold 

til Legoland Billund Resort, 

så vil Billund kommune altid 

have et fortrin i turisternes 

valg af overnatning, og det 

skal selvfølgelig udnyttes. 

Det forventes, at projektet vil  

kunne rejse mindst 2-3 gode 

ideer i hvert lokalområde til, 

hvordan forholdene for 

børnefamilieturisterne kan 

forbedres.  

Desuden ventes det, at der 

let kan fremlægge 2-3 gode 

ideer til, hvordan man på 

tværs af kommunens 

landområder kan arbejde 

sammen på at tiltrække flere 

børnefamilieturister til 

området. 

Flere turister skaber mere 

omsætning og flere lokale  

arbejdspladser. Og så giver 

det liv i lokalområderne. 

Den lokale glæde ved at vise 

frem, hvad man er stolte 

over, vil utvivlsomt smitte, 

så den besøgende kan 

fornemme, at her er det rart 

at være!  

 

 

 
 

 


