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Med denne rapport fremlægges et overblik over BLDRs tiltag og viden opbygget siden 2014 til 
udvikling af turisme i landområderne i Billund Kommune. 

Baggrunden for rapportens tilblivelse er, at BLDR efter coronaepidemien har behov for en aktuel 
status og et detaljeret overblik før genstart af Turisme i landområderne i Billund Kommune – 
projekt 2. 

Rapporten afsluttes med et oplæg til diskussion og beslutning i BLDR om genstart af projektet.
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Status i oktober 2021

Siden afslutningsrapporten fra 2016 om projekt 1 til Udvikling af turisme i landdistrikterne, har 
BLDR arbejdet med opbygning af et opfølgende projekt, der skal gøre udviklingen af turisme i vore 
otte landdistrikter mere konkret. Efter corona og et resultatløst samarbejde med en ekstern konsu-
lent søger vi her i efteråret 2021 efter en ny vej, der konstruktivt skal føre projekt 2 frem til et re-
sultat med vision, handlingsplan og en strategi, der forbinder vision med målrettet handling. 

BLDR ønsker udvikling af turismen i landdistrikterne inden for Billund Kommune. Landsbyerne og 
det åbne land er ikke kun overnatningssteder for gæster til megaattraktionerne i byen Billund. De 
rummer landskabelige og kulturhistoriske værdier, der kan opleves direkte eller være ramme om 
såvel friluftsaktiviteter som afslapning med familie og venner. 

Grundlag 2016

I 2016 antog BLDR et meget kortfattet arbejdsgrundlag efter forslag fra BLDRs turismeudvalg. 

• Landdistrikterne skulle fokusere på det unikke i deres lokalområde. 
På kort sigt så vi ikke noget behov for at beskrive en fælles identitet for alle otte landdi-
strikter. BLDR understøttede dermed Billund Kommunes nye slogan Familiens bedste valg i 
forlængelse af kommuneprofilen Børnenes Hovedstad. 

• BLDR stillede sig til rådighed som landdistrikternes fælles talerør mellem Billund Kommune 
og andre fælles samarbejdspartnere om turisme, herunder Billund Erhvervsfremme.

Ildsjæle 2016

I 2016 tog Billund Kommune initiativ til såkaldte ildsjæleværksteder i samarbejde med BLDR. 
Det første værksted gennemførtes i december 2016 med mange deltagere og det forløb godt. 
Et planlagt ildsjæleværksted i 2017 blev derimod aflyst, da antallet af tilmeldte var for lille. 

BLDR konstaterede derefter, at andre metoder måtte tages i brug med henblik på udvikling af turis-
me i landdistrikterne ved siden af megaattraktionerne i Billund by. Iværksættere ser næppe sig selv 
som ildsjæle, slet ikke frivillige ildsjæle, men som erhvervsdrivende. De fleste frivillige i landdi-
strikternes civilsamfund sær næppe heller sig selv som frivillige ildsjæle, men snarere som almin-
delige borgere i civilsamfundet, hvor vi udfylder en retmæssig plads i et demokratisk samfund.

Kursskifte 2017

Set i bakspejlet viste 2016-grundlaget og samarbejdet med Billund kommune sig at være utilstræk-
keligt trods velvilje fra politikerne og personalet på rådhuset. Fra Billund Erhvervsfremmes side, og 
dermed VisitBillund, så vi derimod ikke et engagement, der kunne være til nytte for landdistrikter-
ne i overskuelig fremtid. Erhvervskonsulenter ser iværksættere med smalle behov, men landdi-
strikterne har behov for et bredere fokus. Turisme er ikke kun overnatningssteder og spisesteder. 

Turisme er et mere komplekst erhverv end andre erhverv og omhandler hele samfundet. Ikke alt, 
hvad der tiltrækker en turist, står der en iværksætter med cvr-nummer og kasseapparat bagved:
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• Hvem betaler for at skabe adgang til landdistrikternes værdier? 
Det gør kommunen med cykelstier, vandrestier, sikring af adgang til naturen og andre tiltag, 
som der ikke direkte kan opkræves betaling for, men som samlet set tiltrækker mennesker. 

• Hvad får en turist til at føle sig hjemme og blive i længere tid? 
Det gør helheden af oplevelser med naturadgang, kulturhistorie, kulturoplevelser, mulighe-
den for at udfolde sig eller blive underholdt samt naturligvis indkvarteringen og maden.

Her må vi også nævne, at tiltag til glæde for turister også er til glæde for indbyggerne i kommunen.
De bliver oftere i hjemkommunen, hvor de bruger flere penge – dog sjældent til overnatning.

Hos kommunen savnede BLDR forståelse for nødvendigheden af et helhedsblik på turisme. Derfor 
måtte vi skabe vort eget projekt med gentænkning af, hvad vi kan tilbyde turister – om nødvendigt 
med bistand fra frie rådgivere og konsulenter. Ved siden af det lokalt unikke har landdistrikterne 
behov for en beskrivelse af et fælles grundlag og for iværksættere, som blandt andet beskriver 
landdistrikternes egenart og mulighederne for udvikling af turisme. Vi mangler naturligvis også 
iværksættere med tilbud, der tiltrækker såvel besøgende udefra som kommunens egne borgere.

Civilt initiativ 2017

I årene 2017-2019 søgte BLDR nye indfaldsvinkler til fremme af turisme i landdistrikterne. 
En kontrakt blev indgået med en ekstern konsulent om gennemførelse af et udviklingsprojekt, der 
bar titlen Turistudvikling med udgangspunkt i lokalområderne i Billund Kommune. 

Konsulentens projekt forventedes at blive gennemført som BLDRs projekt 2, men sådan gik det 
ikke. Det praktiske arbejde indledtes i efteråret 2019, hvor BLDR gennemførte to møder med kon-
sulenten. Under coronaepidemien gik konsulentens arbejde imidlertid helt i stå. BLDR modtog ikke 
et produkt. I august 2021 opgav BLDR troen på, at der ville komme et produkt fra den eksterne 
konsulent. 

a) 2019-09-17. Første møde med konsulenten gennemført.
b) 2019-11-22. Andet møde med konsulenten gennemført.
c) 2020-02-20. Afbud fra konsulenten til aftalt møde (før coronaepidemien).
d) 2020-05-20. Afbud fra konsulenten til aftalt møde.
e) 2020-08-10. Afbud fra konsulenten til aftalt møde.
f) 2020-09-22. Afbud fra konsulenten til aftalt møde .
g) 2020-11-26. Konsulenten udeblev fra aftalt møde.
h) 2021-03-17. Konsulenten oplyste, at han ikke kan levere før sommerferien.
i) 2021-08-25. BLDR opgav at vente på et produkt fra konsulenten.

Civilt initiativ 2021

Efter coronaepidemien søger BLDR nu en ny vej til udvikling af turisme i landområderne i Billund 
Kommune. Grundlaget for genstart af projekt 2 begynder med skabelse af overblik over den forløb-
ne udvikling og ikke mindst vore ressourcedokumenter. Dermed får vi samtidig en status over vore 
aktiver og grundlaget for at finde en ny vej til udvikling af turisme Billund Kommunes landdistrikter.

Efter dokumentgennemgangen følger en opsamling, som med overblik, anbefalinger og spørgsmål 
danner grundlag for diskussion i BLDR med henblik på genstart af projekt 2. 
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Dokumentliste 2016-2021

Grundlaget for denne rapport er nedenstående række af dokumenter.

1. 2016-02-15. Tove Baisgaard, Turisme i landdistrikterne – Udvikling 2014-2015. Evaluering af
projekt Turisme i Landdistrikterne i Billund Kommune 2014-2015 (17 sider = projekt 1).

2. 2016-12-06. Ildsjæleværksted om turisme. Program og oplæg fra Land Lab (25 s.).

3. 2016-12-06. Ildsjæleværksted. Erhvervschefens oplæg, Billund erhvervsfremme (27 s.).

4. 2016-12-06. Ildsjæleværksted. Opsamlingsdokument (7 s.).

5. 2016-12-06. Ildsjæleværksted. Drejebog for lokale udviklingsplaner i landdistrikter (32 s.)

6. 2016-12-06. Ildsjæleværksted. Billund Kommunes invitation med HFV noter (5 s.).

7. 2016-08-22. BLDRs turismeudvalg, mødereferat og oplæg (4 s.).

8. 2018-11-12. KL, Turister elsker danske landdistrikter. Nyhedsartikel (3 s.).

9. 2018-11-21. BLDRs dialogmøde med Økonomiudvalget, Billund Kommune. HFV noter (2 s.).

10. 2019-03-04. Opsamling v/ HFV – BLDR om turisme (9 s.). 

11. 2019-04-30. Tilbud fra Pro-Vins v/ konsulent Henrik Willadsen (HW). Projekt: 
Turistudvikling med udgangspunkt i lokalområderne i Billund Kommune v/ BLDR (2 s.).

12. 2019-05-05. BLDRs imødekomne ansøgning til landdistriktspuljen (3 s.).

13. 2019-09-17. Første møde gennemført med konsulenten. HFV noter (1 s.).

14. 2019-10-12. BLDRs ekskursion til Rødding, æblets by. Powerpoint fra Rødding (16 s.). 
Ekskursionen var foreslået af konsulenten, der havde boet og været virksom i denne by. 

15. 2019-11-22. Andet møde gennemført med konsulenten. HFV noter (1 s.).

16. 2021-10-05. Noter fra vælgermøde til kommunalvalget 2021. HFV noter (2 s.).
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Gennemgang af dokumenter

Gennemgangen beskriver, hvad de bevarede dokumenter indeholder. Undervejs er ofte tilføjet 
uddybende kommentarer. Teksten afsluttes med en opsamling, der indeholder anbefalinger og 
fundament for fortsat behandling af emnet i BLDR ved genstart af projekt 2.

1. 2016-02-15. Rapport fra Projekt 1, v/ fhv. kommunaldirektør Tove Baisgaard (1949-2020).

Udgangspunktet for projekt 1 var denne erkendelse: Vi er privilegerede i Billund Kommune. 
Turisterne – navnlig børnefamilier – er her allerede. Deres mål er megaattraktionerne, men 
mange overnatter i landdistrikterne. Hvordan får vi dem til at blive her noget længere?

Projektrapportens konklusion pegede på resultater fra to indsatsområder:

A) Overnatningserhvervet

• Mængden af overnatninger steg betydeligt med 7,3 % i perioden 2013-2015. 

• Udenlandske borgeres overnatninger alene steg med hele 9,9 %. 

• Tallet er reelt højere, da målesystemet ikke muliggjorde registrering af alle 
overnatninger fra de små overnatningssteder. 

• Et fuldt dækkende målesystem for overnatninger forventedes i 2016.

• Ud fra VisitDenmarks beregningsmodel var omsætningen godt 21 mio. DKK 
med en afledt beskæftigelseseffekt på ca. 25 fuldtidsstillinger fordelt over 
hele værdikæden.

• I undersøgelsesperioden er der sket en positiv udvikling hos turismeaktører-
ne, der har udviklet mere moderne rammer for overnatning og flere oplevel-
sestilbud især til børnefamilier.

HFV bemærkning 2021:

Nogen nærmere beskrivelse af selve oplevelserne indeholder projektrapportens 
konklusion ikke. Det er derfor uklart, om rapporten fokuserer på oplevelser i land-
distrikterne i bred forstand eller mere snævert på overnatningsstederne. 
Uanset svaret på dette spørgsmål er det givet, at tilfredse gæster skaber mere om-
sætning og flere positive fortællinger, som er blandt de virkemidler, der udvikler og 
vedligeholder turisme. 

B) Netværksdannelse

• I forbindelse med projektets gennemførelse dannedes et netværk af 
turismeaktører, lokalråd, lokale borgere og BLDR. 
Netværket anvendes til erfaringsudveksling, idéudvikling og generel 
udveksling af information på tværs af landdistrikterne og de to centerbyer.

• Aktørerne har anerkendt BLDR som den politiske aktør, der står i spidsen for 
skabelse af interesse, sammenhold og koordineret indsats på tværs af 
kommunen.
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• BLDR arbejder for udvikling af stinet, bedre transport, bedre rammevilkår for
at drive virksomhed på landet og for sikring af midler til udvikling i 
landdistrikterne. 

• Turismen vil blive forankret i de enkelte landdistrikters udviklingsplaner.

• Billund Erhvervsfremme (BE) er for bordenden i de mere forretningsprægede
netværk.

C) Udfordringer for netværk

• Udviklingen af netværk skal på sigt omfatte turismeaktører, lokalbefolkning 
og øvrige erhverv i landdistrikterne, fx detailhandel, spisesteder og 
aktivitetssteder. Golfbane og idrætscentre har været med, men det kniber 
med de øvrige erhverv. Detailhandel og spisesteder skal med i netværket.

• De frivilliges indsats er ikke givet, da lokalsamfundene også er optaget af 
andre emner end turisme. Måske kan aktiviteterne gøres bedre?

HFV bemærkning 2021:

På grundlag af rapportens positive ord om BLDRs centrale placering i netværk bør vi 
spørge os selv: 

a) Er indsats for turisme kommet ind i alle otte landdistrikters udviklingsplaner?

b) Efter 5-6 år med begrænset udadvendthed: 

• Ser netværksdeltagerne stadig BLDR som en central aktør? 

• Har vi en akut kommunikationsopgave?

2. 2016-12-06. Ildsjæleværksted. Oplæg fra Land Lab v/ konsulent Suzanne Eben Ditlevsen.

• Oplæg fra konsulentfirmaet  Land Lab viser tre eksempler på turismeudviklings-
projekter: Nissum Fjord netværk, Stadil Mejeriby (privat aktør) og Thyborøn Kultur 
og Fritidscenter.

• Oplæg og afrunding af samtalesaloner, det vil sige samtaler i mindre grupper om 
aktuelle udfordringer og mulige løsninger.

• HFV, notabene: Arkitekt Suzanne Eben Ditlevsen drev Land Lab i årene 2012-2018.

• Af dokumentet ses desuden, at Billund Kommune i 2016 havde en aktiv 
landdistriktskoordinator, som samarbejdede aktivt med BLDR.

3. 2016-12-06. Ildsjæleværksted. Erhvervschefens oplæg, Billund Erhvervsfremme.

• I en powerpoint på 27 sider handlede de første 23 sider om megaattraktionerne i 
Billund, Givskud Zoo og afstanden til omkringliggende købstæder og Vejen – samt 
om markedsføring, websiden VisitBillund, statistik over overnatninger og turisternes
forbrug af penge samt en side om muligheder for cykling nær Billund by. 

• På side 24 vistes Sdr. Omme på VisitBillund som eksempel på en landsby.
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• Powerpointens tre sidste sider handlede om landdistrikterne. 
Emnerne var:

a) Ønske om udvidelse af plads til overnatninger 
– flere Bed & Breakfast især.

b) Ønske om højere kvalitet på overnatningssteder 
– med renoveringen af kroerne i Filskov og Sdr. Omme som eksempler. 

c) Anbefalinger til landdistrikterne: 
Sats på børnefamilier, udnyt LLBR (dvs. Legoland = LegoLand Billund Resort), 
udnyt områdets styrker, vis det unikke. 

d) Muligheder: Flere aktiviteter. Flere overnatningssteder. Lokalt samarbejde. 
Digital markedsføring. Billund Erhvervsfremme er altid klar til sparring.

HFV bemærkning 2021:

• For landdistrikterne er den korte konklusion, at Billund Erhvervsfremme kun har 
erfaring i samarbejde med enkeltvirksomheder med kasseapparater. 

• BE ser kun Legoland som leverandør til landdistrikterne og synes derfor, at 
landsbyernes tilbud bør baseres på kunderne i Legoland. 

• Landsbyernes lokalråd bør fremme udvikling af enkeltvirksomheder med egne 
kasseapparater. 

• Landsbyerne bør vise det unikke og arrangere aktiviteter.
Dvs. find selv ud af, hvad der er unikt, og hvad der kan opstilles kasseapparater ved.

• BEs tilbud om sparring har på dette smalle grundlag for ringe værdi for BLDR.

• BE har ikke et helhedsoverblik, der ud over overnatningsstederne og det lokalt 
unikke forbinder samfundet omkring Legoland med Legoland.

• Med andre ord: BE viser ikke blik for hverken turismens infrastruktur eller den 
effekt, der er af en infrastruktur, der reelt er til glæde for såvel turister som lokale 
indbyggere.

4. 2016-12-06. Ildsjæleværksted. Opsamlingsdokument fra fire salondiskussioner.

1. Konstaterede udfordringer: Synliggørelse ift. Legoland; være interessante. Transport.
Cykelinfrastruktur. Skabe noget interessant. Miljøudfordringer ift. fiskeri. Midler: 
penge, frivilligt arbejde, drift. Er der en kommunal strategi? Udgang til VisitBillund. 
Finde partnerskaber. Hente LAG-midler (omstændelig ansøgningsprices), Fiskeri ved 
handicap fiskeplads i Sdr. Omme.

Løsningsforslag: Find modpol til forlystelser, fx sundhed, natur, fiskeri, kano, klatring,
aktiviteter som fx mountainbike, hesteridning. Opdateret VisitBillund. Transport.

2. Konstaterede udfordringer: Hvordan bliver vi et supplement til de store Billund 
attraktioner? Hvordan sikrer vi sammenhængskraft ift. målgruppen Børnefamilier? 
Få det bedst mulige ud af potentialet ”De mange turismer”? Sikre attraktive tilbud 
og udvikling af tilbud. Synliggørelse af tilbud. At få kommunal støtte og velvillighed.
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Løsningsforslag: Udvikling af attraktive tilbud til børnefamilier. Omtale af hvad vi 
gerne vil vise frem lokalt. Koordinere og samle kommunikation omkring vores tilbud.
Smuk natur flere steder. Mange B&B etc. Videndeling mellem lokalsamfund omkring
ideudvikling mm. Synliggørelse af vores tilbud. Proaktiv fælles markedsføring fra 
lokalsamfund. Synlighed via VisitBillund. Skriftlig marketingmateriale på sprog. 
Online marketing, Underudvalg i landdistriktsrådet omkring turisme.

3. Konstaterede udfordringer: Vi mangler infrastruktur med cykelstier, bus mm. Vi 
mangler lokale aktiviteter og attraktioner. Udvikling af ideer. Lokal opbakning.

Løsningsforslag: Mangel på originale iværksættere. Definere en målsætning for 
lokalområderne. Information, fx koble infotavler sammen med internet og 
hjemmeside mm. Den overordnede struktur er fejlslagen og topstyret. Lokalt 
samarbejde på tværs om ”den røde tråd”. Idegenerering.

4. Konstaterede udfordringer: 1. Intern transport i kommunen i forhold til turister og 
lokale. Det er lige nu ikke nemt at komme fra Billund Airport. Herunder udvikling af 
et stisystem med fælles mærkning og systematisk vedligehold. 2. Fælles kommunal 
overordnet turismepolitik med tilstrækkelige ressourcer til at lede og gennemføre 
politikken. 3. Viden omkring udvikling og koordinering af småskalaturisme på landet 
i forhold til de store turistaktører i Billund Resort. 4. Synliggørelse af lokalområderne
i forhold til Billund Resort. 5. At have tilstrækkelig høje ambitioner i forhold til 
ovenstående.

Løsningsforslag: 
A) Transport: Brug af skolebusser i ferien. Shuttlebusser i hele kommunen med faste 
intervaller. Fællesbillet til transport i hele kommunen kombineret m. andre billetter. 
B) Fællesprojekt: Politisk opmærksomhed på den fælles udfordring omkring turisme.
Lokalsamfundene skal være idé-skabere og referencegruppe. Satsning på 
tilstrækkelig ressource til at udvikle området. Eksempel ansættelse af en turistchef. 
Undersøgelse hos besøgende turister, som kommer og benytter området på 
forskellige områder. Udgangspunkt i de turister som allerede kommer til området. 
Synlige mål for udvikling af udveksling af relationer mellem turist og lokalsamfund. 
Samarbejde med Billund Resort og Billund Kommune. Fælles projekt i forhold til 
udviklingen, markedsføring og koordinering af lokale småskalaturismeaktiviteter. 
C) Synliggørelse: Bevidst pressestrategi om projektet. Udvikling af lokale events

5. Land Labs opsamling og anbefalinger:

Det fremgår af både salon-diskussioner og efterfølgende fælles diskussion, at der er 
masser af virke- og arbejdslyst samt ide-potentiale i lokalrådene og Landdistriktsrå-
det i Billund Kommune.

Men det står også tydeligt, at der ikke er en fælles plan til at guide indsatsen inden 
for småskalaturismen i landdistrikterne. 

Ligeledes fremgår det af opsamlingerne fra de fire saloner, at der generelt helst hop-
pes til løsningsforslagene; ”hvordan gør vi det”, inden man har afklaret hvilken hi-
storie og hvilket indhold, man vil samarbejde om.
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Men fortvivl ikke – for det er I ikke ene om; det er nemlig en naturlig lystdreven ar-
bejdsiver for de fleste ildsjæle, der jo gerne ser resultater af deres indsats – og det 
hellere i dag end i morgen. Det er ganske forståeligt. Men når der arbejdes med stra-
tegiske indsatser er en vis bremseklods i den lystdrevne og spontane indsats nød-
vendig, hvis resultaterne af jeres store indsats skal stå mål med arbejdsindsatsen.

I al lokalsamfundsudvikling gælder det nemlig, at der skal skabes synergi, således 
kalorierne og de øvrige ressourcer anvendes intelligent, og så jeres indsats slutteligt 
har effekt på flere indsatsområder på én gang.

I bør i bund og grund få skabt en proces med arbejdsplan for lokalrådenes fælles 
indsats, så I sikrer jer enighed, strategisk gennemslagskraft og at I ikke bruger 
kræfterne forkert.

Derudover bør I forsøge at få etableret midler til en ressourceperson, der kan hjæl-
pe jer med processtyring; eventuelt samfinansiering af en kommunal ansat. 
I større strategiske indsatser bør de frivillige fungere som en arbejdende bestyrelse, 
der i det mindste har sekretariatsfunktion til rådighed, og i bedste fald også strate-
giske kompetencer til såvel proces som til indhold.

I det følgende opsummerer jeg i punktform mit første bud på de overordnede anbe-
falinger for arbejdet med jeres videre realisering af en skalerbar småskalaturisme, 
der både læner sig op af de kommunale strategier og de større turismeaktører, sam-
tidig med at indsatsen også gerne skal indfri en lokal effekt på bosætning og den øv-
rige lokalsamfundsudvikling.

I kan endvidere orientere jer i den vedlagte ”LUP – Drejebog for lokale udviklingspla-
ner”, som også vil kunne anvendes som guide til strategiske enkeltindsatser; eks. 
Småskalaturisme.

PROCES – ”keep it simple” – det vigtige er, at I er systematiske.

1) Hvad skal vi samarbejde om?

• Etablering af indhold: den fælles historie / den røde tråd / 
Én historie – mange aktiviteter.

• Analyse af de lokale ressourcer og potentialer / hvem er kunderne osv.

• Hvordan forløser vi de kommunale politikker og strategier lokalt? 
(eks. Børnenes Hovedstad) 

2) Hvem skal vi samarbejde med? 

• Afsøgning og analyse af potentielle lokale eller nationale samarbejdspartne-
re og lokale aktører samt entreprenører.

• Hvordan bruger vi mega-aktøren, Legoland Billund Resort, i vores favør?
også selvom de opererer i en anden liga og måske ikke er indstillet på aktivt 
at understøtte en lokal småskalaturisme. 

3) Hvordan skal vi samarbejde?

• Udarbejdelse af en fælles strategi med plads til fleksibilitet og 
stor diversitet i lokale aktiviteter og tilbud. 
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• Hvilke faciliteter og konkrete tiltag kan understøtte strategien?

• Hvordan får vi synergi i de forskellige tiltag, så de ikke bare understøtter en 
småskalaturisme, men så de også understøtter bosætning, erhvervsudvikling 
og det gode familieliv?

• Etablering af en fælles organisation til henhold udviklingsarbejdet og til den 
efterfølgende udmøntnings- og driftsperiode.

4) Hvem gør hvad, hvornår?

• Etablering af en fælles handlingsplan med plads til forskellige tempi i de lo-
kale indsatser. 

5) Hvordan finansierer vi indsatsen?

• Strategiplan, handlingsplan og tidsplan udarbejdes. 
De kan anvendes til fundraising for henholdsvis udvikling, etablering og drift 
af fælles proces og efterfølgende etablering af understøttende konkrete loka-
le indsatser.

6) Hvordan markedsfører vi den lokale småskalaturisme i Billund Kommune?

• Udarbejdelse af en fælles markedsføringsplan, med mulighed for lokal til-
pasning.

5. 2016-12-06. Drejebog. Lokale Udviklingsplaner for landdistrikterne.

• Udsendt til deltagerne i ildsjæleværkstedet, men ikke gennemgået på mødet.

• Kan anvendes til inspiration og som håndbog.

• Fx anbefales det ved udarbejdelse af en fælles vision at sikre sig følgende:
◦ Alle deltagere skal kunne genkende sig selv i en fælles vision. 
◦ En vision skal være kort og fremadrettet.
◦ En vision skal være autentisk og lokalt forankret.
◦ Visionens overskrift skal være kort og fængende. 

6. 2016-12-06 Ildsjæleværksted i Sdr. Omme. HFV noter.

Overskriften var: Turisme – inspiration, synergier og den røde tråd.

Program:
1. BE om markedsføring og formidling af turisme.
2. Synergi i landdistrikter
3. Hvordan forbindes BLDRs turismeindsats med Børnenes Hovedstad med en rød tråd?
4. Hvordan skal de lokale frivillige organiseres?

Noter fra oplæg:

a) Hvilken udfordring står landdistrikterne overfor, når de i lyset af den kommunale 
strategi strategi for Børnenes Hovedstad og megaattraktionerne i Billund by vil 
udvikle egen turisme – der af oplægsholderen betegnedes småskalaturisme.
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b) Vælg 1-2 centrale udfordringer.

HFV tanker og noter fra debat – hvor vil vi hen:

A) Turismeudvikling er baseret på en sammenhængende infrastruktur med stier til 
vandrere og cyklister samt transport til gæster uden eget transportmiddel. 

B) Landområdernes små attraktioner har plads til både 
a) brug af personlige færdigheder = her er plads til personlig udfoldelse,
b) kreativ udvikling i fredelige rammer, og 
c) rekreerende ”plads-til-at-være” ved siden af megaattraktioner og hverdagens sus.

C) Kritik: Landdistrikterne er ikke otte tandhjul i den kommunale strategimaskine. 
Vi er os selv. Landdistrikterne er modpolen til megaattraktionerne. 

Vi vil udvikle os indefra og ud med originale tiltag. Det vil tage tid.

◦ Landdistrikternes attraktioner er natur, kulturlandskab, fred og ro.
De harmonerer alle fint med Børnenes Hovedstad. 
Alt på landet er for børn, barnlige sjæle og andre interesserede. 

◦ Til par uden børn og enkeltpersoner tilbyder vi også rolige rammer for ophold.
Vi tilbyder det såkaldt autentiske landliv og frirum, som er modpolen til hektisk 
hverdagsliv i storbyerne. Vi har stilheden til dem, der ønsker den. 

◦ Mange turister beskæftiger sig selv, så de skal ikke nødvendigvis underholdes. 
De skal kunne vælge overnatninger, hvor de kan gøre andet end at sove og spise 
morgenmad, hvis de ønsker det. De kan nyde naturen, de kan udfolde sig med 
aktiviteter i naturen, eller de kan opsøge andre byers tilbud i dagtimerne.

◦ Landdistrikterne bør være have flere aktivitetstilbud til turister.
Kald det bare småskalaturisme – Al idéudvikling begynder i det små med noget, 
der er lidt famlende og søgende.

D) Vil landdistrikterne markedsføre sig sammen gennem samarbejde i BLDR?

NB: Billund Kommunes statsanerkendte museum bør med sine faglige specialer inden for 
landbohistorie, landskabshistorie og stationsbyer være en perfekt samarbejdspartner til 
understøttelse af turisme i landdistrikterne. 

HFV bemærkning 2021:

Det statsanerkendte museum har netop fået nye vedtægter, som gælder fra 2022. 
Museets faglige ansvarsområde er nu landbohistorie, industrihistorie og … turisme! 
Barndommens historie er gledet ud efter få år i vedtægterne.

• Landskabshistorie er en del af landbohistorien og derfor stadig med inden for 
museets faglige viden. 

• Stationsbyerne er fortsat en del af både egnens landbohistorie og industrihistorie. 

• Turisme er derimod et nyt område for forskning og formidling. 
Baggrunden er megaattraktionerne i Billund. 
Det bliver spændende at se, om BLDR her – på sigt – får en samarbejdspartner.
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7. 2016-08-22. BLDRs turismeudvalg.

Fundament for turisme i landdistrikterne:

A) Unikke lokalområder.
Dyrk det unikke. 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 til fremme af turisme i landdistrikterne.
Desuden citat af pkt 1f: 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. 

B) Samarbejde med Billund Erhvervsfremme (BE).
BLDR er landdistrikternes fælles talerør overfor alle samarbejdspartnere, også BE.

HFV bemærkning 2021 om fundament: 
Betoningen af landdistrikternes frihed til egenart har borgmester og kommunaldirektør 
måske læst og set sig lidt blinde på. Vi er ikke kun otte forskellige landdistrikter. 
Vi er også otte landdistrikter med en fælles natur- og kulturhistorie. 
Inden for den fælles historie har vi naturligvis vore egne lokale historier. 
BLDR er ikke kun et fælles talerør for landdistrikterne.

2016-papiret fortsat.

Metoder til dyrkelse af det unikke:

1. Lokale turistbrochurer på papir – solo eller sammen med nabodistriktet.

2. Brochurerne placeres på overnatningssteder, attraktioner, spisesteder og relevante 
dagligvarebutikker. 

3. Turisterne har behov for fysiske mini-turistbureauer, hvilket kan være på de nævnte 
steder. 

4. Spørg i BLDRs medlemskreds: Hvordan vil I promovere jeres by og landdistrikt?

5. Byg op med realisme og tålmodighed. 
Det er næppe lokalrådene, der udvikler nye overnatningssteder, spisesteder og 
attraktioner til turisterne, men vi kan 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.

6. Vi troede – i 2016 – ikke på, at der på kort sigt skulle arbejdes med en fælles 
identitet for landdistrikterne i Billund Kommune. Det nye slogan var FAMILIENS 
BEDSTE VALG, som understøtter BØRNENES HOVEDSTAD. I den overskuelige fremtid 
må vi holde os til det. Levende landdistrikter er netop familiernes bedste valg.

HFV bemærkning 2021: 

• FAMILIENS BEDSTE VALG er stadig et udmærket slogan, men hvem bruger det i 
2021? Nu bør BLDR arbejder med kombination af fælles identitet og lokal identitet.
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• Indsamling af data om forhold i de otte landdistrikter bør ske målrettet og 
systematisk med fokus på historie, natur samt ikke mindst aktivitetstilbud, 
spisesteder og overnatningssteder. 

• Digital markedsføring er nødvendig ved siden af printet papir.

8. 2018-11-12. Turister elsker danske landdistrikter.

Nyhedsartikel om forskningsresultater fra professor Anne-Mette Hjalager, SDU.

A) Danske landdistrikter tiltrækker flere turister end storbyer og forstæder. 
Tallene er henholdsvis 54 % på landet, 35 % i storbyer og 11 % i forstæder. 
Indenfor EU overgås Danmark kun af Østrig, Kroatien og Grækenland. 

B) Der er to grunde til disse fire landes gode resultater:
• Kysterne, naturen i øvrigt og sommerhusene.
• Mange mennesker undgår bevidst storbyerne.

C) Det enkelte landområdes succes bygger på evnen til at fastholde områdets værdier,
en kernefortælling om området og det faktum, at turisten ligesom indbyggerne i 
lokalområdet er tæt på det meste. De kan nyde naturen, aktivitetstilbuddene og i 
regnvejr det lokale museum. Fra et lokalomåde er det nemt at besøge større 
attraktioner indenfor en vis køretid.

Opgaver udpeget: 

1. Det enkelte landdistrikt kan gøres mere attraktivt, hvilket kommer både turisterne 
og den fastboende befolkning til gode. Større attraktivitet kan også føre til mere 
turisme udenfor højsæsonen. 

2. Kommunerne har to store opgaveområder:

• Landsbyernes kvalitet som oplevelsessted. 
Mange kommuner har forsømt de gamle byer, hvilket skal ophøre. 
I stedet må kommunerne tage ordentligt vare på byer og deres kvaliteter.

• Sikring af gode adgangsforhold til naturen. 

3. Markedsføring bæres i høj grad af sociale netværk og tillid. 
Turister er ikke så interesserede i tryksager og offentlige websider. 
Turister er helt ligeglade med kommunegrænser. 
Turister vil have pålidelige informationer og et sammenhængende destinations-
område med et bredt udbud af store og små oplevelser. En simpel gåtur efter 
rundstykker kan være en oplevelse. Det lokale skal bringes mere i spil. Fx er 
vandreture og lystfiskeri ikke så påvirket af vejret.

4. Udvikl lokale produkter med egen branding som lokale. 
Udover branding giver de generel omsætning og mere liv i lokalsamfundet. 
Turisme alene kan isoleret set næppe skabe nogen større udvikling, men med et 
bredere perspektiv medvirker den til at skabe en udvikling, som lokalbefolkningen er
glad for. 
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9. 2018-11-21. Dialogmøde med Økonomiudvalget.

Dokumentet indeholder:

1. Uddrag af det kommunale referat af dialogmødet. 

Udvikling af Billund Kommunes strategi for turismeudvikling afventer færdiggørelsen
af kommunens samlede udviklingsstrategi 2019. 

HFV bemærkning 2021: 

• BKs strategi førte til etablering af Destination Trekantsområdet med virkning 
fra den 1. januar 2021. Bag destinationen står Billund, Vejle og Kolding 
kommuner. Destinationschef er Martin Perregaard-Bitsch fra Legoland.

• Fra destinationens webside tdto.dk kan linkes videre til VisitBillund.
Denne side er udvidet en hel del i de senere år med mange nye punkter, fx:

◦ Unik natur: Grene Sande, Gyttegård Plantage, Randbøl Hede og 
Frederikshåb Plantage med Kirstinelyst, Rækkebjerge, Grindsted Engsø, 
Baldersbæk Plantage med Villa Baldersbæk, Kvie Sø og Kløverstierne i 
Filskov.

◦ Cykelruter: Den skæve bane, Grene Sande, Grindsteds perler, Billund-
Vandel, Naturruten til Rækkebjerge, Engelsholm Slot og skov.

◦ Vandreture: Grene Sande, Sundhedsstien i Gyttegård Plantage, Rundtur i 
Filskov og Hjertestier i Filskov, Hejnsvig, Sdr. Omme og Vorbasse samt 
Billund og Grindsted. 

◦ Aktiviteter: Golf, minigolf, fodboldgolf og lystfiskeri.

◦ Gratis oplevelser: Legepladser, biblioteker, mm.

2. HFV, egne noter fra dialogmødet.

Vedrørende turisme spurgte kommunaldirektøren: Hvad ønsker BLDR af BK? 
BLDRs formand svarede: En turistchef – vi mangler frem for alt en sparringspartner.

3. HFV, egne tanker om udvikling af turisme efter dialogmødet.

Fokus på fem hovedfaktorer:

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

2. Tilgængelig natur for mennesker, der vil opleve naturen.
Det er et problem, at visse jordejere lukker af for adgang.

3. Infrastruktur: Cykelstier, vandrestier og -ruter. 
Herunder lange vandreruter som fx udvikling af Omme Åruten Jylland på 
tværs og Ansagerruten fra Vorbasse til Varde Å, samt korte vandreruter efter 
Kløverstikonceptet. 

4. Formidling af viden om kulturhistorie og naturhistorie.
Viden om historie og natur er råstoffet til udvikling af oplevelser.

Det fælles tema er hedelandskab med ådalene og bakkeøerne som et unikt 
landskab vest for Højderyggen i Jylland. Til den fælles historie hører også 
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stationsbyerne, der både formede de fleste af landsbyerne i landdistrikterne 
og gav dem plads som små oplandsbyer under den større oplandsby 
Grindsted. 

På dette grundlag kan landdistrikternes forskellighed beskrives.

• Landsbyerne ved åerne har en historie, medens landsbyerne på 
bakkeøerne og heden har en anden historie, da naturgrundlaget er 
forskelligt.

• Stationsbyernes effekt var stor uanset landskab, men lokalt udviklede 
de sig med unikke karakteristika.

5. Oplevelsessteder med kasseapparater.

Unikke eller traditionelle aktiviteter i landskabet, eller noget helt tredje.
De bedste originale idéer udvikles som regel af private. De begynder i det 
små, hvor initiativtageren prøver sig frem uden ret stort budget. Det, der 
vokser langsomt og organisk frem, bliver i reglen det stærkeste 

10. 2019-03-04. HFV – Opsamlingspapir til BLDR tekster 2016-2018.

1. BLDRs referat 26-11-2018, pkt 5.

Vi ønsker et § 17, stk. 4-udvalg om turisme i landdistrikterne. 
Teksten omhandler det samme som i ovenstående papir af 21-11-2018 fra HFV.

2. Identisk med ovenstående papir af 26-11-2018 fra HFV.

3. Webtekst på bldr.dk om turismeudvikling i BLDR siden 2016.

4. Webtekst på bldr.dk om turismeprojekt 1, 2014-2015.

5. Identisk med ovenstående papir af 22-08-2016 fra BLDRs turismeudvalg.

11. 2019-04-30. Tilbud fra Pro-Vins Aps, v/ konsulent Henrik Willadsen.

Projekt: Turistudvikling med udgangspunkt i lokalområderne i Billund Kommune v/ BLDR.

Metode. Projektet skulle beskrive: 
• Baggrund.
• Vision 
• Strategi med overordnede mål, indsatsområder, økonomi, organisering.
• Handlingsplan.

NB: Pro-Vins deltes i sommeren 2019, og BLDRs opgave forblev hos HW.

12. 2019-05-05. BLDRs ansøgning til landdistriktspuljen.

BLDR gennemføre et projekt med effekt inden for disse indsatsområder:
• Småskalaturisme.
• Identitet.
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• Iværksætteri.
• Fællesskab.
• Skabe sammenhæng i turistprodukterne på tværs af lokalområderne.
• Mod- og medspil over for Billund Kommune.

13. 2019-09-17. Noter fra første møde med konsulent Henrik Willadsen.

Deltagerne skulle beskrive:
a) status vedrørende lokale turismetiltag og 
b) igangværende turismetiltag. 
Aftenen skulle munde ud i HWs beskrivelse af, hvad vi i fællesskab skal satse på.

HFV håndskrevne noter:

A) Prioritering – Konsulentens spørgsmål: 
Hvad vil vi allerhelst have af Billund Kommune? Vi får næppe alt på én gang:
◦ Infrastruktur med stinet, osv? 
◦ Opmærksomhed? – med turistkontor og -koordinator eller turistchef?
◦ En historiker til udvikling af tydelige lokale profiler?
◦ Et landdistriktshus?

B) Fantastisk natur – Egne overvejelser:
De fleste danskere mener, at netop deres lokale natur er fantastisk og dermed en 
seværdighed for turister. Det mener vi også i Billund Kommune.
Hvis vi skal vinde gehør for vor påstand, skal italesættelse og aktiviteter understøtte 
påstanden. Hvilken fantastisk natur har vi? Hvorfor er den fantastisk? 
Hvordan italesætter vi vor lokale natur?

HFV bemærkning 2021: 

1. Billund Kommune har i nogle år satset på stier.
Det er vi glade for, men det noteres:

• BK er nu i færd med at opbygge et stinet til cyklister. 
Der ses endnu ikke tiltag, som forbinder os med nabokommunerne.

• BK har også taget initiativ en række stier for vandrere. 
De fleste stier er korte, og de er ikke forbundne med hinanden. 
Vi mangler en samlet plan for et stinet til vandrere.

• BK bør sætte en stopper for de stadigt flere barrierer for adgang til naturen, 
som opsættes af jordejere.

2. Med hvilke tiltag vil vi markedsføre vore otte landdistrikter overfor turister?

• Billund Kommune forestiller sig, at vi skal have otte forskellige lokalprofiler, 
hvilket er en forhastet og forenklet fokusering. 

• Vi bør med systematisk fremgangsmåde først fokusere på det fælles, da vi 
langt henad vejen er ens. 
Det er bedre at tale om fællesskab og variation end at tale om, hvor 
fantastiske vi er i den enkelte by (også selv om det skulle være rigtigt). 
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Fællesskab med profil er nemlig sværere at forstå end pral. Derfor tiltrækker 
det opmærksomhed og giver respekt i vor omverden. 

• På vort fælles fundament beskriver vi vore særlige lokale karakteristika. 

14. 2019-10-12. Inspiration fra Rødding, æblets by. 

Adskil lokalrådenes daglige arbejde fra udviklingsarbejde, hvilket kan lade sig gøre, hvis den
sociale kapital er tilstrækkeligt stærk.

A) Lokalrådet tager sig fortsat af byens drift, hvilket kræver overblik og koster energi.

B) Lokale udviklingsråd oprettes efter faser med mobilisering af lokalbefolkningen, 
retningsskifte fra enkeltstående projekter til strategisk udvikling med samordnede 
projekter, fokus på lokal strategisk kapacitet (mennesker, fysiske forhold og erhverv) 
og fokus på ekstern strategisk kapacitet (viden, økonomi, magt). Efter oprettelsen 
drives udviklingsrådet med fokus på erhvervsudvikling og bosætning. 

• Forslag til udviklingsrådets formålsparagraf: 
Ud fra et strategisk helhedssyn er foreningens formål at medvirke til 
styrkelse af erhvervsudvikling og bosætning i og omkring xby.

• Medlemmer: Alle foreninger, institutioner og virksomheder i xby.

• Bestyrelse med 7 personer: 4 valgt på generalforsamling og tre udpegede 
efter ønskede kvalifikationer.

• Bosætningsstrategi, målgrupper: Erhvervsaktive børnefamilier, tilbageflyttere
(Facebook), pendlere (besøg lokale virksomheder), hollændere, kunstnere, 
sommerhusejere (trækkes ind i byens aktiviteter).

• Gå efter: Lokale produkter, væksthuse for iværksættere, oplevelser.

HFV noter: 

Turisme bygger på:

1. Etablering af infrastruktur med stier osv. 
Infrastrukturen er rygraden i adgangen til oplevelser.
Infrastrukturen skal anlægges og drives af primært Billund Kommune.

2. BLDRs aktivt koordinerende Turismegruppe – eller i BE, hvis BE gad 
engagere sig.
Turismegruppen driver samarbejdet mellem relevante partnere, herunder 
private aktører med cvr-nummer og kasseapparater, Billund Kommune og 
eksterne partnere som fx Friluftsrådet. 

3. Produktudvikling og strategisk planlægning ved hjælp af en tænketank.
BLDR skal have en tænketank, der varetager dette. 
Gerne med eksterne deltagere.
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15. 2019-11-22. Noter fra andet møde med konsulenten.

A) Eneste konsulent-udsagn noteret: 
Ideelt set er det konsulentens centrale opgave, at klæde BLDR på til at kunne tale 
med nogen.

B) Notat fra aftenens debat af indsatsområder:
Billund Kommune er ved at flytte turismearbejdet over til Trekantsamarbejdet, men 
Billund Erhvervsfremme fortsætter. Hvad kommer det til at betyde for os?

1. Måske får landdistrikterne mindre opmærksomhed?

2. Måske er fremtiden for samarbejdet med Billund Kommune lidt usikker.

3. Måske er begrebet turisme ikke længere den rette løftestang for udvikling af 
turisme i landdistrikterne. I så fald: Hvad skal vi kalde emnet for vort 
udviklingsarbejde? – ”Det gode liv på landet”?

C) HFV erindring: Gennem interviews med udvalgte landdistrikter ville konsulenten 
indsamle data om lokale profiler og han ville udarbejde en SWOT-analyse. 

HFV bemærkning 2021: 

1. Billund Kommune interesserer sig i 2021 stadig for turisme.

2. Alle otte landdistrikter bør systematisk nyde samme inddragelse i projektet. 
Det vil tydeliggøre, at BLDRs otte landdistrikter er et samarbejdende hold.

3. Konsulenten gennemførte ikke lokale interviews til opbygning af lokale profiler, 
men den opgave skal prioriteres højt, da den er grundlaget for kortlægning af 
ligheder og forskelligheder samt al markedsføring. 
Resultatet vil også være grundlaget for identificering af fælles opgaver.

4. Konsulentens tilbud indeholdt en workshop. En sådan blev ikke gennemført. 
Den kunne vi nok selv gennemføre med fokus på behov og idéer – eller omvendt. 
Blandt deltagerne bør der være folk med idéer til oplevelser og deres udførelse, 
herunder fokus på kasseapparater. Overnatningserhvervet alene er næppe nok. 
Men allerførst må vi have grundlaget og de lokale profiler udviklet.

16. Noter fra BLDRs valgmøde den 5. oktober 2021.

1. Markedsføring: Landdistrikterne bør markedsføre sig bedre overfor turister, mener 
Venstres nye borgmesterkandidat. Hun ønsker en bedre erhvervsudvikling også i 
landdistrikterne.
Et socialdemokratisk medlem af Økonomiudvalget har tidligere anbefalet os at 
udvikle BLDRs webside, således at den indeholder flere informationer til turister.

2. Partierne er velvillige overfor cykelstier mellem alle byer, især. 
Socialdemokratiet ville gerne have sikre skoleveje, dvs. cykelstier.
Her er et eksempel på et projekt, der kan være til gavn for såvel turister som lokale.

3. Kollektiv transport rundt i kommunen savnes.
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4. Camping: fx Glamping, dvs glamourøs camping med alle bekvemmeligheder?
 – HFV: Flere campingpladser er velkomne, fx ved Filskov Fiskesø, men lad ejeren 
selv vælge pladsens konkrete tilbud til kunderne.

5. Fuld internetdækning i hele kommunen.

6. Ophævelse af bopælspligt i landdistrikterne?

7. River fishing i Omme Å (Skjern Å)og Grindsted Å (Varde Å).

8. Skiltning eller bedre skiltning savnes ved det, som kan være interessant for turister.

9. Samarbejdspartner for turismeerhvervet, da BE ikke duer.
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Opsamling

De bevarede dokumenter indeholder data, tanker og synspunkter, der kan anvendes til genstart af 
projekt 2. Dokumenternes indhold dokumenterer i tilstrækkelig grad BLDRs bestræbelser siden 
2016 på at udvikle et projekt 2 for turisme, der tager udgangspunkt i de meget positive tal for om-
fanget af turisters overnatning i Billund Kommune, som blev synliggjort med projekt 1. BLDR kunne
sikkert have haft glæde af bedre egne noter fra møderne med konsulent Henrik Willadsen, men vi 
kan også klare os uden. 

Vi har solid dokumentation for, at der allerede er mange turister inden for Billund Kommunes 
grænser. De kommer primært for at besøge megaattraktionerne i Billund by, og en del af disse væl-
ger overnatning uden for Billund by. Nogle ønsker at bo på landet, medens andre må gøre det, for-
di byen Billund ikke har kapacitet nok. 

De mange turister vil vi gerne have til at blive noget længere og gerne også af andre grunde end, at
de har fundet et overnatningssted. Dette faktum er for os et velkendt og gunstigt udgangspunkt, 
som mange andre kommuner ikke har. Spørgsmålet er derfor, hvorledes landdistrikterne udvikler 
en større evne til at holde på turister med sig selv som attraktion, og hvorledes vi kan tiltrække 
endnu flere turister. 

Fundament

BLDR har med rækken af dokumenter et bredt og ganske solidt fundament at bygge på. 
I fundamentet er der mange emner at arbejde med. Vælg med omhu.
Læs mere om fundament for turisme og arbejdsproces i bilag 2 på siderne 25-26. 

Land Labs anbefalinger 

Det mest konkrete og præcise redskabsdokument er Land Labs anbefalinger fra december 2016 i 
Sdr. Omme – dokument 4, pkt. 5. Dokumentet refereres her i kortfattet form:

1. Overordnet anbefaling: Processen skal være enkel og systematisk.

2. Få først styr på hvilken historie og hvilket indhold, I vil samarbejde om. 

3. I den fælles proces skal BLDR skabe en fælles arbejdsplan for lokalrådenes fælles indsats til
udvikling af småskalaturisme i landdistrikterne. Med en fælles plan sikres enighed, strate-
gisk gennemslagskraft og målrettet brug af kræfterne. 

4. BLDRs fælles strategi (arbejdsplan med indsatsområder, delvisioner og samlet projekt) skal 
have plads til fleksibilitet og stor diversitet i de lokale aktiviteter og tilbud. Med strategien 
skal I skabe synergi, således at indsatsen får effekt på flere indsatsområder samtidig. 

5. Skaf midler til en ressourceperson, der kan hjælpe jer med processtyring. Eventuelt samfi-
nansiering af en kommunal person (HFV: Det kunne have været landdistriktskoordinatoren).

6. I større strategiske indsatser bør frivillige fungere som en arbejdende bestyrelse. 
Bestyrelsen bør minimum have en sekretariatsfunktion til rådighed. 
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Genstart af projekt 2 for:

Turisme i landområderne i Billund Kommune

Titlen er overskriften i BLDRs ansøgning om projektmidler fra Billund Kommunes landdistriktspulje.
Ansøgningen er imødekommet. En portion økonomiske midler ligger klar til at blive anvendt.

Med ansøgningen går BLDR efter at skabe resultater inden for en række indsatsområder:
1. Fællesskab + Identitet + Sammenhæng i turistprodukterne på tværs af lokalområderne.
2. Iværksætteri + småskalaturisme.
3. Mod- og medspil over for Billund Kommune.

Indsatsområdernes indbyrdes sammenhæng tydeliggøres ovenfor i en rækkefølge, der viser, at 
projektet matcher anbefalingerne fra Land Lab. 

Fælles fortælling og proces

Landdistrikterne vil i fællesskab skabe en proces for udvikling, hvor vi først og fremmest får styr på,
hvilket fælles historie vi vil fortælle i alle landdistrikter som grundlag for at at fortælle de unikke hi-
storier i de enkelte lokalområder. Processen indebærer, at vi tydeliggør en fælles identitet.

For god ordens skyld præciseres det her, at med begrebet historie menes ikke kun lokalhistorie og 
kulturhistorie i faghistorisk forstand. Historie er også en mere nutidig fortælling om, hvordan vi op-
fatter os selv, og hvad vi vil med samfundets udvikling såvel i fællesskab som i de otte lokale landdi-
strikter.

Spørgsmålet er derpå, hvorledes vi griber processen an. 

Arbejdsgrundlag

Ved åbningen af en fælles proces for udvikling af turisme i vore otte landdistrikter er et nøgternt 
tilbageblik nyttigt. I 2016 var begejstringen stor hos overnatningsstederne, på rådhuset, enkelte an-
dre steder og naturligvis i BLDR. Turisterne var allerede ude i landdistrikterne. Vi skulle bare lige … 
et-eller-andet, som vi ikke fik formuleret tilstrækkeligt tydeligt for os selv. 

Vi var lidt for hurtigt ude med den planlagte række af ildsjæleværksteder. På det eneste gennem-
førte arrangement fik vi et arbejdsgrundlag med anbefalinger, som vi indtil nu ikke har gjort brug 
af. Det må vi gøre nu.

Faktum er, at vi i BLDR var klar til at løfte en opgave, som der var for lidt råmateriale til at arbejde 
realistisk med. Opgaven kunne ikke gennemføres på det grundlag, som var til rådighed i 2016. 
Billund Erhvervsfremme havde intet at tilbyde os ud over procesrådgivning inden for deres smalle 
kæphesteområde, hvilket næppe heller vil blive tilfældet fremover. Det er ikke nok at have en land-
distriktskoordinator til rådighed, med mindre koordinatoren af BLDR kan benyttes som ressource-
person, og det var ikke en del af aftalen med byrådet. Bortset fra overnatningstilbud til turisterne i 
Billund by har landdistrikterne i Billund Kommune stort set ingen – som i INGEN – turistrettede 
virksomheder og dermed heller ingen tradition for værtsskab overfor turister og for at leve af at 
yde tilbud baseret på et miks af afslapning, underholdning og udfordringer. 
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Parathed og evne til modtagelse af turister er ikke kun en branche. Den skal også være en del af lo-
kalområdets kultur. Er indbyggerne i Billund Kommunes landdistrikter velvilligt indstillet overfor at 
møde og omgås turister på hjemmebane? Besvarelse af det spørgsmål hører med til en grundig op-
gaveløsning.

I vore landdistrikter er der kun ganske få iværksættere med relevans for turismeudvikling. BLDRs 
opgave er at medvirke til at skabe grundlaget for deres opståen. Det er kernen i vor arbejdsproces.

Skab et udviklingsmiljø

En tilfreds turist har en god historie med sig hjem. Den handler om personlige oplevelser.
Om de personlige oplevelser fortæller turisten til familie, venner og kolleger. 

Hvad angår turisme kan landdistrikterne i Billund Kommune kun vanskeligt sammenligne sig med 
andre egne af Danmark. Danmark rummer landskaber, der har modtaget turister igennem årtier. 
De mest erfarne har modtaget turister i 130 år eller mere. De har for længst lært værtsskabets 
kunst. De erfarne turistlokaliteter mestrer vedligeholdelsen af den gode fortælling om landskabet 
og dets brug samt om menneskers adfærd og aktiviteter i det. De erfarne turistdestinationer sørger
for løbende styrkelse af infrastrukturen og udvikling af nye tilbud. År efter år vender mange gæster 
tilbage, og hvert år kommer nye til, fordi venner og familie har fortalt dem om en dejlig ferie. 

I Billund Kommunes otte landdistrikter er der kun få udbydere af tilbud til turister. Derfor har BLDR 
for lidt råmateriale at arbejde med. Derfor var der ikke tilmeldinger til mere end ét ildsjæleværk-
sted i 2016, for hvilke iværksættere skulle egentlig bære initiativet og dermed landdistriktskoordi-
natorens indsats? 

Vi mangler iværksættere og et miljø for udvikling af produkter, der tiltrækker turister og desuden 
gerne benyttes af lokale indbyggere. Produkterne kan være fysiske varer med værdi som lokalt 
brand, hvis vi er godt kørende, men mindre kan gøre det. Det kan også være servicevirksomheder 
til fx udskiftning af en cykelkæde. Produkterne kan også være af mere oplevelses- eller serviceo-
rienteret tilsnit lige fra fx guidede ture til wellness eller bootcamp i naturen for udøvere af fitness.

Måske nedprioriterede rådhuset landdistriktskoordinatoren, fordi der ikke var opgaver nok til stil-
lingen? Ret beset har BLDR siden 2017 ikke set denne udfordring i øjnene. Det bør vi gøre nu.

Opgavefordeling 

Fordelingen af opgaver mellem offentlige og private aktører ved siden af BLDRs virkefelt bør vi ikke 
være i tvivl om. Den egentlige pengeomsætning sker primært gennem private aktører. 
Grundlaget for dette skaber Billund Kommuner sammen med BLDR og andre samarbejdspartnere. 
Opgavernes fordeling er opstillet i en tabel på næste side.

De med gult markerede opgaver til BLDR pegede Land Lab på allerede i december 2016. 
De skulle løses før alle andre opgaver. Vi bør løse dem nu. 

I en enkel og systematisk proces, bør BLDRs deltagere således allerførst formulere, hvilken for-
tælling vi vil samarbejde om. På hvilket grundlag vil vi udvikle turisme?

Bilag 1 indeholder en oversigt over emner til beskrivelse af landdistrikterne.
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OPGAVEFORDELING

Billund Kommune 
o.a. offentlige myndigheder

Iværksættere 
o.a. private virksomheder

BLDR – i samarbejde 
med sparringspartnere

Interesserede politikere 
med beslutningskraft

Aktiviteter og oplevelser
i naturen

Processtyring og udvikling
– koordinering af

landdistrikternes fælles indsats

Infrastruktur med 
stier til cyklister og gående,

både turister og lokale
indbyggere

Attraktioner og oplevelser 
på udbydernes egne matrikler

Beskriv både vor fælles historie
og de lokale historier. 

Synliggørelse af fællesskabet
på tværs og det lokalt unikke

Sikring af naturadgang 
– herunder indsats mod
ulovlige spærringer og

vejnedlæggelser

Lokale produkter, meget gerne
med brandingeffekt 

– såvel materielle som
immaterielle

Netværk og koordinering med
andre partnere

 – venskaber holdes ved lige

Kollektiv transport Kommunikation og anden
markedsføring

– gør varen synlig og
tilgængelig

Bevaring af 
kulturhistoriske miljøer 

og natur

Produktudvikling i dialog med
partnere – individuelt 

eller i workshops. 

Statsanerkendt museum

Effektivt medspillende
landdistriktskoordinator og

anden administration
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Bilag 1. Beskrivelse af landdistrikterne

Spørgemodel – Vi kan tage udgangspunkt i disse spørgsmål til beskrivelse af landdistrikterne:

1. Hvad kan turisten opleve?
a) Naturen.
b) Landsbyerne.
c) Kulturhistorien.
d) Menneskene.
e) Identitet på tværs af landdistrikterne.
f) Lokalområdernes særlige historie og karakteristika.
g) Ro og afslapning (retreat).
h) Hvad mere?

2. Hvad kan vi tilbyde turister i dag – kontinuerlige tilbud og særlige begivenheder?
a) Aktiviteter.
b) Attraktioner.
c) Retreat (fred og ro, eventuelt i systematiseret form).

3. Hvad kan udvikles til turister?
a) Har vi kendskab til iværksættere med projekter eller idéer, som de vil iværksætte 

med eller uden vor bistand?
b) Kan vi hjælpe disse iværksættere med produktudvikling?
c) Har vi idéer, som vi vil arbejde for virkeliggørelse af?
d) Har vi kendskab til lokaliteter, der kan tænkes at være ledige eller i det mindste gode

lokationer for udvikling af attraktioner eller aktiviteter?

4. Har vi andre emner med relevans for turisme og turister i landdistrikterne?
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– med Hejnsvig, Skjoldbjerg, Urup-Nollund-Eg, Vesterhede, Vorbasse 
    samt hovedbyerne Grindsted og Billund (Grene)

Øster Horne Herred
– med bl.a. Stenderup-Krogager

Nørvang Herred
– med bl.a. Filskov og Sdr. Omme



Bilag 2. Fundament for turisme og proces

Gennemgangen af dokumenter ovenfor på siderne 5-19 viser, at BLDR har et bredt og ganske solidt
fundament af arbejdsemner at bygge på. De vises nedenfor. Ved emnerne er anført spørgsmål, der 
kan betragtes som oplæg til arbejdsopgaver, når tiden er inde.

Det vigtigste emne har Land Lab udpeget med understregning af behovet for at gå enkelt og 
systematisk til værks med fokus på proces. Emnet gentages her som det første, og det er ikke kun 
et spørgsmål. Det er en opgave, som bør løses før løsning af nogen anden opgave:

A) Identitet og profil.
– Beskriv de otte landdistrikter systematisk på grundlag af fælles natur- og kulturhistorie.
– Beskriv det unikke i de enkelte landdistrikt. 
– En SWOT-analyse vil nok også være nyttig. 

Ved siden af denne opgaves løsning kan BLDR indlede sonderende diskussioner om et eller flere af 
de nedenstående spørgsmål. Husk blot at gå langsomt til værks – skab solide resultater:

B) Overnatningsstederne.
– Overnatningsstederne er grundlaget opbygning af vor egen turismeprofil. Turisterne er al-
lerede i landdistrikterne. Hvad kan overnatningsstederne og BLDR udføre sammen?

C) Netværk, synergi og workshops.
– Er der behov for genopbygning af relationer? 
– Hvad er vore aktiver? 
– Hvad ønsker vi?
– Skal vi bringe os selv mere i spil ved siden af Billund Erhvervsfremme? 
– Skal vi gentænke forholdet til politikerne? 
Husk at gøre politikerne glade: digital markedsføring og fokus på lokal erhvervsudvikling.

D) Udviklingsråd.
– Skal vi selv nedsætte et fælles udviklingsråd ved siden af BLDR som driftsorganisation?
– Eller skal vi opmuntre hvert landdistrikt til at skabe sit eget udviklingsråd á la Rødding?
– Både og?

E) Selvstændig handling. 
– Hvilken arbejdsproces vil vi have?
– Hvordan vil vi prioritere opgaverne, det vil sige rækkefølgen af processer? 
Vi kan ikke løse alle opgaver på én gang. Vi skal vælge udfordringerne selv, eventuelt efter 
sparring med personer, som samarbejder konstruktivt med os. Betalte konsulenter kan 
være en nødvendighed, der benyttes til mere end blot projektskrivning. 

↓
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F) Prioritér ønskerne overfor Billund Kommune. 
– Hvilket bidrag ønsker BLDR fra Billund Kommune og i hvilken rækkefølge skal de komme? 

• Cykelstinettet – som bør udbygges i hele kommunen, også til nabokommunerne. 
• Vi har også peget på en turistchef, et landdistriktshus og en udviklingsperson til 

servicering af landdistrikterne. Vi får ikke alle disse store ønsker indfriet på én gang. 
• Vi – og borgerne i Billund Kommune – vil desuden være godt hjulpet af en mere 

aktiv kommunal indsats til
a) sikring af naturadgang og markering af vandrestier samt til 
b) bevaring af såvel kulturhistoriske miljøer som naturmiljøer. 

G) Organisationen Børnenes Hovedstad (CoC) og det kommunale slogan Familiens bedste 
valg.
– Kan vi bruge disse og til hvad?
Tag ikke blot imod eventuelle gaver, da de forpligter og kan have en problematisk kvalitet. 
Vi bør ikke blot være et tandhjul i kommunens markedsføring.
Samarbejd med originalitet og målsætning(er). 

H) Digital markedsføring ved siden af printet papir. 
– Vil vi udvikle en separat webside målrettet turister ved siden af bldr.dk?
– Vil vi benytte sociale medier mere målrettet? Fx vor nye Facebookside?
– Hvem og hvordan?

I) Landliv, lokalområdernes værdier og den geografiske nærhed til det meste af betydning.
– Hvilken historie vil vi fortælle?
– Hvis ikke BLDR tydeliggør værdierne, hvem gør så? 
Kommunen har stort set kun øje for megaattraktionerne og byen Billund.

J) Italesæt naturen. 
– Hvorfor er naturen i vor kommune en rejse værd? 

K) Sikring af gode adgangsforhold til naturen. Cykelstier og afmærkede vandrestier er ej nok. 
– Vil vi arbejde for bevaring af markveje og anden naturadgang?
– Vil vi forbinde markveje og stier – og i hvilken grad?

L) Udarbejd et overblik over, hvad turister og lokale anvender vor natur til i dag. 
– Hvilke aktiviteter kan vi pege på overfor lokale iværksættere?

M) Find ud af, hvad vor natur også kan anvendes til.
– Hvilke udøvere eller iværksættere kan fortælle os det?

N) Stimulér udvikling af lokale produkter. Italesæt potentialet.
– Vi kan italesætte opgaven overfor iværksættere?
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Bilag 3. Om udviklingsprojekter

Nedenstående model bør anvendes ved udarbejdelse af udviklingsprojekter i både den overordne-
de del og i trinvise udviklingsprojekter. Den er en meget kortfattet genfortælling af dokument 5. 

Selve strategiplanen udvikles i punkterne 5-6-7.

Model

1. Grundlag for start. 
Arbejdet skal drives af en solid og demokratisk baseret organisation.

2. Borgermøde. 
Demokratisk forankring.

3. Ressourcekortlægning. 
Overblik med balance mellem ambitioner og ressourcer.

4. Vision. 
Kortfattet og fremadrettet med identitetsskabende overskrift. Lokalt forankret.

5. Indsatsområder. 
Hvis visionen rummer plads til flere af de fremlagte idéer, sammenfattes disse i 
højst 2-3 overordnede mål (temaer). 

6. Delvisioner. 
Skal være i overensstemmelse med hovedvisionen.

7. Projekt(er). 
Med projektplan, arbejdsgruppe med procesplan, økonomi, organisation og rammer, der 
sikrer, at deltagerne arbejder af lyst. 
Hvis der er tale om et hovedprojekt med flere delprojekter, er prioritering nødvendig, og 
hvert delprojekt udstyres med egen projektplan svarende til vilkårene for hovedprojektet, 
men underordnet dette.

8. Handlingsplaner (taktisk plan). 
Hvem gør hvad. Et kortfattet og overordnet styringsværktøj. 

9. Realisering. 
Oplevelse af succes med fastholdelse af strategisk overblik. 

10. Evaluering. 
Systematisk fokus på borgerinddragelse (demokrati), proces (kontinuitet) og 
resultater (effekt).
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