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BAGGRUND

Destination Sønderjylland blev stiftet i 2015 som 
et destinationssamarbejde imellem de 4 sønder-
jyske kommuner Haderslev, Sønderborg, Tønder 
og Aabenraa. Det var en modig og fremsynet be-
slutning, der med et, placerede Sønderjylland 
blandt de største turistdestinationer i Danmark 
målt på overnatninger og samtidig samlede res-
sourcerne, så det var muligt at skabe et profes- 
sionelt sekretariat, der kunne sætte skub i en 
mere strategisk turismeudvikling og markeds- 
føring af Sønderjylland.
 
Det var også den rigtige beslutning, for turis-
men er et vigtigt erhverv for Sønderjylland, der 
bidrager til vækst og jobskabelse i regionen. Det 
er dog også et område, hvor der er benhård kon-
kurrence om turisternes opmærksomhed og der 
var derfor behov for en øget professionalisering 
af den turismefremmeindsats der tidligere fore-
gik lokalt og ofte var begrænset af de ressourcer, 
der var til rådighed her. 
 
Turistforbruget i Sønderjylland tegner sig for 
over 4.6 mia. kr. om året1. Og dette forbrug gav-
ner ikke kun det egentlig turisterhverv, så som 
overnatnings og oplevelsesvirksomhederne. 
38 % svarende til over 800 mio. kr. af forbruget 
lægges ved detailhandlen. Turismen er derfor et 
vigtigt eksistensgrundlag for det lokale handels-
liv både i købstæderne, men også i de mindre 
landsbyer i Sønderjylland.  

De turismeskabte omsætninger skaber over 
5800 arbejdspladser i Sønderjylland, hvilket ud-
gør 5,4 % af områdets samlede antal årsværk. 
Det er højere end landsgennemsnittet, som lig-
ger på 4.9 % og Sønderjylland er derfor mere af-
hængig af turismen end Danmark er generelt. 
 
Siden Destination Sønderjyllands etablering, er 
der kommet over 500.000 flere overnatninger 
i Sønderjylland (210.000 af disse er kommet i 
de 3 østvendtekystkommuner). I 2018 opnåede 
området for første gang at kommer over 4 mio. 
gæsteovernatninger. Det er en fremgang på 
over 14 % ift. 2014.  

Det kan Destination Sønderjylland naturligvis 
ikke tage æren for alene. Men med dannelsen 
af Destination Sønderjylland, blev der skabt en 
organisation, der med fokus på målrettet mar-
kedsføring, udvikling og afsætning har sikret, at 
Sønderjylland har fået sin del, af de mange tu-
rister, der har fået øjnene op for at holde ferie i 
Danmark. Det er sket i et tæt samarbejde med de 
sønderjyske kommunerne og ikke mindst turist- 
erhvervet. Fordi vi tror på, at:
 
De bedste ferieoplevelser skaber vi sammen.

Indledning

1 Turismens Økonomiske Betydning i Destination Sønderjylland 2018, s. 4.
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STATUS 2019 

Udviklingen er gået stærkt siden destinationens 
dannelse. Det gælder både på det nationale 
plan og på destinationsniveau. Den tidligere 
regering gennemførte ændringer af loven om 
dansk turisme, der bl.a. har betydet, at man i 
hele landet skal samle turismefremmeaktivi-
teterne i destinationsselskaber og derved re-
ducere antallet af enheder, der arbejder med 
turismeudvikling fra på daværende tidspunkt 
godt 80 til mellem 15 og 25. I Destination Søn-
derjylland blev denne ændring gennemført 
allerede med destinationens dannelse i 2015, 
men der er behov for at kigge reglerne nøje-
re igennem og sikre, at vi lever op til samtlige 
krav, som den nye organisering stiller til desti-
nationsselskaber. De nye regler betyder også, at 

 
 

kommunerne kun kan være tilknyttet et destina- 
tionsselskab. 

For Sønderjyllands vedkommende betyder det, 
at Tønder er tvunget til at tage stilling til om de 
vil være en del af en vestkyst destination eller en 
del af Destination Sønderjylland. Tønder Kom-
mune har i samarbejde med Esbjerg og Fanø 
kommune indgivet en ansøgning til Destinati-
onspuljen om midler til at danne en vestkystde-
stination. Den nye strategi, arbejder derfor ud fra 
et scenarie, hvor Tønder ikke er en del af Destina-
tion Sønderjylland, men der arbejdes fortsat på 
at sikre et godt samarbejde med kollegerne på 
vestkysten. 

NATUREN, HISTORIEN, MADOPLEVELSEN OG…..

Da Destination Sønderjylland blev etableret, 
blev der på baggrund af analyser, der involve-
rede både turisterne og turisterhvervet, identifi-
ceret 3 temaer, der skulle udgøre den røde tråd 
igennem destinationssamarbejdet. Det drejede 
sig om den sønderjyske natur, den sønderjyske 
historie og den sønderjyske madoplevelse. 3 te-
maer, der om noget udgjorde det fælles sønder-
jyske DNA.
 
For at sikre, at der i udviklingsarbejdet var fokus 
på at få skabt øget omsætning, blev der tilføjet 
en forudsætning om, at temaerne ikke kunne 
udgøre en fortælling i sig selv, men at der skul-
le være tilknyttet et bookbart produkt, før det 
havde interesse i destinationssamarbejdet. Det 
afstedkom, at man i dag har en lang række af  
spændende oplevelsesprodukter indenfor des- 
tinationens fælles DNA. Det er et af de områder,  
hvor Sønderjylland adskiller sig fra mange an-
dre destinationer i Danmark og som bidrager til  

 
 
 
at skabe øget omsætning i turisterhvervet. De 
mange produkter blev gjort tilgængelige for 
områdets gæster via destinations bookingpor-
tal, så gæsterne havde nem adgang til at booke 
oplevelser i hele området. 

Det har været en kæmpe succes og både små og 
store virksomheder har i dag en betydelige om-
sætning på baggrund af det arbejde, der ligges i 
at drive denne platform.
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Organisation

Bestyrelsen Destination Sønderjylland
1 borgmester fra hver medlemskommune

1 erhvervsrepræsentant fra hver medlemskommune 
udpeget af kommunen

1 erhversmedlem valgt af bestyrelsen 
( 4 møder årligt)

Local Board
1 udpeget embedsperson fra hver 

kommune
1 udpeget person fra medlemskom-

munernes erhvervsorganisationer
(mødes 2 gange årligt) 

Direktør

Aabenraa 
Turistbureau

Haderslev  
Turistbureau

Sønderborg  
Turistbureau

Booking
koordinator

SoMe og 
web-

koordinator

Souschef/
Markeds-
førings-

ansvarlig

Bureauleder
(Aabenraa 

Turistbureau)

Projekt-
koordinator

Projekt-
koordinator
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AKTIV SAMMEN

Det er lykkedes Destination Sønderjylland at 
skabe en stærk profil på baggrund af de 3 tema-
er og de vil derfor fortsat være gældende i den 
nye strategi, men udviklingen har gjort, at der er 
blevet behov for at tilføje et ekstra tema, der kan 
favne de mange gode oplevelsesmuligheder, 
der har været vanskelige at kategorisere på bag-
grund af de 3 temaer. Vi har valgt at kalde det 
nye tema ”Aktiv Sammen”.

Temaet henvender sig til familier, der ikke vil nø-
jes med at være passive tilskuere, men vil enga-
geres i aktiviteten som en familie, på et niveau, 
hvor alle kan være med. Fordi ferie i Sønderjyl-
land er kvalitetstid med familien. Det er under 
dette tema, at man vil kunne finde oplevelser 
som paintball, minigolf, bowling og alle de andre 
gode oplevelser, der henvender sig til den aktive 
familie, der holder af at lave tingene sammen.  

 
 
 
Med det nye tema, åbnes der også op for, at der 
kan tilføje en række nye produkter på booking-
portalen, der derved kan fortsætte den vækst, 
som portalen har oplevet siden etableringen.  

Det nye tema, markerer ikke kun en ny kategori, 
men også en ny retning ift. Destination Sønder-
jyllands markedsføring og udviklingsaktiviteter, 
hvor der vil blive givet større fokus på børnefa-
miliesegmentet. Det er indenfor dette segment, 
at vi skal finde de nye loyale gæster, som frem-
adrettet vil tænke tilbage på ferierne i Sønder-
jylland, som det sted, hvor de har haft de bedste 
ferieoplevelser. 

Med denne introduktion til det nye tema, har vi 
allerede taget hul den strategi, der skal udstikke 
retningen for Destination Sønderjyllands arbej-
de fra 2020 til 2025. God læselyst.

Historien Naturen Madoplevelsen Aktiv sammen

4 temaer udstikker rammerne for udviklings- og 
markedsføringsaktiviteterne i Destination Sønderjyllands strategi.
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I Sønderjylland, bliver de bedste ferieoplevelser skabt…  
når vi er aktive sammen. 

Det er her, hvor naturen og historien begejstrer både børn 
og voksne og inviterer til aktivitet og fordybelse  
på alle tider af året. 

Vision 
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Sønderjylland skal fortsætte den positive ud-
vikling på turismeområdet, som regionen har 
oplevet igennem de seneste år og manifestere, 
at turismen er blandt de væsentligste bidrags- 
ydere, til jobskabelse og landdistrikt udvikling i 
de sønderjyske kommuner. 

Mission

Vi vil:

 •  Øge antallet af overnattende turister 

 •  Fokusere markedsføringen der, hvor Sønderjylland har en styrkeposition

 •  Prioritere temaer, der tiltrækker gæster udenfor højsæsonen

 •  Øge antallet af turismeskabte jobs i Sønderjylland 

 •  Øge den turismeskabte omsætning i Sønderjylland

 •  Opkvalificere det sønderjyske turisterhverv

 •  Indsamle relevant data og gøre den tilgængelig for erhvervet og beslutningstagere

 •  Sikre at turismeudviklingen i Sønderjylland sker bæredygtigt, til glæde for både er-   

  hvervet og den lokale befolkning. 

Sammen med turisterhvervet, udvikler vi frem-
tidens turistdestination på baggrund af de 4 
temaer Naturen, Historien, Madoplevelsen og 
Aktiv Sammen og sikre at Sønderjylland fortsat 
er blandt de mest attraktive feriedestinationer 
i Danmark for gæster, der ønsker at være aktive 
sammen. 
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De strategiske mål

I 2025 skal Destination Sønderjylland have 
over 700.000 flere overnatninger svarende 
til en stigning på 29 % i forhold til i dag.

Når Tønder fra udgangen af 2020 forventeligt ikke længere er en del af Destination 
Sønderjylland tegner området sig derfor for godt 2.4 mio. overnatninger. Den na-
tionale turismestrategi har en målsætning om at Danmark skal have en årlig vækst 
i antallet af overnatninger på 3 procent. Det vil for Sønderjyllands vedkommende 
betyde, at vi i 2025 skal have knap 2,8 mio. overnatninger årligt. 

Men med de massive investeringer, der er gjort i turismen i Sønderjylland og 
en fokuseret turismestrategi tør vi godt sætte barren højere i Sønderjylland.  
Destination Sønderjylland har derfor en målsætning om, at Sønderjylland med ud-
gangen af 2025 har over 3,1 mio. overnatninger svarende til en årlig stigning på 
godt 5 procent. 

13
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FERIEHUSENE ER VIGTIGE FOR DEN FORTSATTE 
VÆKST

Destination Sønderjylland har igennem de sid-
ste 5 år oplevet en konstant fremgang i antallet 
af overnatninger og oplevede i 2019 at ramme 
kapacitetsloftet, hvad angår udlejningssommer-
huse. Destinationen har igennem forskellige 
kampagner og møder med sommerhusejerne 
opfordret til at flere skulle leje deres sommer-
hus ud, men må samtidig erkende, at disse tiltag 
ikke er nok til at imødegå den øgede efterspørg-
sel. Sommerhusproduktet er fortsat en af vores 
vigtigste overnatningsprodukter, men der skal 
fokuseres anderledes, hvis der skal skabes flere 
overnatninger i feriehusene. Derfor vil den nye 
strategi øge indsatsen for at tiltrække gæster i 
skuldersæsonen, hvor kapaciteten endnu ikke er 
fuldt udnyttet. Derudover fastholdes det fokus, 
der er er på det hollandske marked, da den hol-
landske majferie også ligger i en periode, hvor 
der ikke holdes ferie i Danmark og Tyskland og 
hvor der derfor er ledig kapacitet.  

NY KAPACITET VIL SKABE ØGET INTERESSE

I 2023 slås dørene op til et nyt ferieresort på 
Nordals, hvilket vil skabe en øget interesse for 
området og vil være med til at imødegå den 
øgede efterspørgsel området har oplevet de 
seneste år. Produktet vil i høj grad appellere til 
børnefamilierne og Destination Sønderjylland 
skal udover den generelle markedsføring også 
bidrage til at områdes mange familierelatere-
de oplevelsesprodukter bringes i spil overfor de 
forventeligt 200.000 flere gæster som resortet 
forventes at tiltrække. Den nye strategi vil der-
for skrue op for indsatsen overfor dette segment 
under temaoverskriften ”Aktiv sammen” og der-
igennem bidrage til at oplevelserne i hele Søn-
derjylland gøres tilgængelige for de nye gæster, 
som resortet forventes at tiltrække. 

Flest venner/par

VisitDenmarks Turistundersøgelse 2017. Spørgsmålsformulering: Hvilken af følgende 
beskriver bedst den gruppe, du er på ferie med? s. 26

• Både de danske og udenlandske 
turister i Sønderjylland rejser primært 
som venner eller par. 

58%

29%

5% 3% 5%

45%
41%

5% 5% 3%

Venner/par Børnefamilier Del af større
rejseselskab

Rejser alene Andet

Danske turister

Sønderjylland Kystdanmark

54%

31%

5% 5% 6%

41%
46%

3% 6% 3%

Venner/par Børnefamilier Rejser alene Del af større
rejseselskab

Andet

Udenlandske turister

Sønderjylland Kystdanmark

Sådan skaber vi vækst sammen
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På hotelområdet er der gjort massive investe-
ringer i de seneste år og flere nye hoteller er 
kommet til. Seneste med åbningen af Hotel Al- 
sik i foråret 2019, der har betydet en øget vækst 
i antallet af hotelovernatninger. Den nye kapa-
citet på dette område er også en vigtig brik ift. 
at nå de fastsatte vækstmål for turismen i Søn-
derjylland på 25 procent flere overnatninger. 
Pakkeprodukter der henvender sig til de højtfor-
brugende gæstesegmenter og samarbejde med 
de kommunale og private indsatser ift. erhvervs 
turisme, vil være nogle af de redskaber, der skal i 
spil for at få dette segment i tale.
 

CAMPING SKAL ATTER VÆRE ET DANSK KERNE-
PRODUKT 
 
Med godt 800.000 overnatninger i 2019 er cam-
ping det største overnatningsprodukt i Des- 
tination Sønderjylland. Branchen har ligget på  
et stabilt niveau de seneste år, men er bortset  
fra sommeren 2018 ikke kommet med på den 

 
 
  
vækstbølge, der generelt har været i danske tu-
risme.
 
På campingområdet er der fortsat ledig kapacitet 
og specielt skuldersæsonen kan udnyttes bedre. 
Destination Sønderjylland vil derfor i samarbejde 
med campingbranchen øge indsatsen ift. at mar-
kedsføre og udvikle dette område overfor de pri-
mære markeder. Camping skal opnå en status som 
et dansk kerneprodukt af høj kvalitet, hvor der er 
plads til og mulighed for at dyrke sine interesser.  

Mange campingpladser går med drømmen om 
at udvide antallet af hytter og andre overnat-
ningstyper, der kan udbydes til gæsterne, som 
gerne vil have fast tag over hovedet og samtidig 
benytte sig af de mange faciliteter som en mo-
derne campingplads tilbyder. Denne udvikling, 
skal der bakkes op om, så campingpladserne har 
optimale muligheder for at udvikle sig hen imod 
at blive minidestinationer med nem adgang til 
det brede udbud af  sønderjyske oplevelsespro-
dukter.

Sådan skaber vi vækst sammen

Overnatninger på niveau med 2018
• Med godt 1.870.000 

overnatninger år-til-dato ligger 
overnatningerne nogenlunde på 
samme niveau som i 2018 (+0,9 
pct. ift. 2018).

• Dermed ligger Destination 
Sønderjylland under den 
landsdækkende vækst på 4,0 pct.

• Feriehuse, hotel, feriecenter, 
lystbådehavne og vandrerhjem 
trækker væksten op mens 
camping trækker væksten ned.  

Danmarks Statistiks. 4
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Camping Feriehus Hotel Feriecenter Lystbådehavne Vandrerhjem

Overnatninger i Destination Sønderjylland fordelt på overnatningsform
Overnatningstal januar – august 2019 sammenlignet med samme periode sidste år

2018 2019
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FOKUS PÅ SKULDER OG VINTERSÆSON

I Sønderjylland ligger størsteparten af over-
natninger i den traditionelle højsæson i juli og 
august måned. Det er der en naturlig forkla-
ring på nemlig, at det er i netop disse perioder, 
at flertallet af de gæster som besøger området, 
har deres hovedferie. Der er dog en stigende 
tendens til, at folk begynder at holde flere og 
kortere ferier og at disse ferier ofte bruges til 
det man betegner som ”special interest” altså 
ferie, hvor man dyrker sin specielle interesse, 
inden for et givent område så som vandring, 
cykling eller lystfiskeri. I Sønderjylland har vi et 
særligt potentiale for denne form for outdoortu-
risme, der ikke er afhængig af, at skulle foregå 
i de traditionelle ferieperioder. I Sønderjylland 

har vi allerede gode erfaringer med at arbejde  
med vandreturisme og der er skabt flere tusinde 
overnatninger på baggrund af det arbejde, der 
er lavet med at udvikle kvalitetsvandreruter og 
få dem pakketeret til konkrete bookbare pro-
dukter. Dette arbejde vil vi fortsat have fokus på, 
for det er netop indenfor dette område, at vi kan 
tiltrække gæster udenfor den traditionelle høj-
sæson og derved udnytte noget af den kapacitet, 
der er tilgængelig her. Gendarmstien har været 
det bedste eksempel, for hvordan det er lykkes 
at skabe et stærkt outdoorprodukt, men andre 
vandreruter har også potentiale til at blive ud-
viklet yderligere og dette vil vi tage fat på med 
den nye strategi. 

Flest overnatninger i juli
• Overnatninger peaker i juli måned. Samlet set ligger 

42 pct. af alle overnatninger i Destination 
Sønderjylland i skuldersæsonen. 

• Hele 48 pct. ligger i skuldersæsonen.  

Danmarks Statistik. Højsæson juli-august. Skuldersæson marts-juni og september-
oktober. Vintersæson nov-dec og januar-februar.s. 15

Kystdanmark Overnatninger Pct. andel

Højsæson 16.156.442     42%

Skuldersæson 18.081.564     47%

Vintersæson 3.987.658     10%

49.109 57.672

100.892

152.241

270.994
240.241

596.172

385.934

195.869
168.187

71.184 71.194

Overnatninger i Sønderjylland 2018 fordelt på måned

Destination 
Sønderjylland Overnatninger Pct. andel

Højsæson 982.106 42%

Skuldersæson 1.128.424 48%

Vintersæson 249.159 11%

Turismeformer

Erhvervsturisme
Erhvervsturister defineres som personer, der rejser 
med forretning som formål. Erhvervsturismen omfat-
ter inidividuelle forretningsrejsende, sæsonarbejdere 
samt deltagere til møder og kongresser/ konferencer. 
Erhvervsturismen i Sønderjylland tegner sig for 14% af 
turismeomsætingen, svarende til 663 mio kr. 

Ferieturisme
Ferieturister defineres som personer, der er bosiddende 
udenfor Sønderjylland og som besøger destinationen 
i en eller flere dage. Ferieturismen tegener sig for 86% 
af turismeomsætningen i Sønderjylland svarende til 3,9 
mia. kr. 

Destination Sønderjylland beskæftiger sig i sit arbejde 
udelukkende med ferieturismen. 
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CYKLING BLIVER ET SÆRLIGT INDSATSOMRÅDE

Tidligere er der blevet fokuseret meget på van-
dring. Nu er tiden inde til at tage fat på endnu 
et tema, som forventeligt vil kunne skabe lige så 
meget vækst som vandreturismen, har bidraget 
med. I den nye strategi vil der blive fokuseret på 
cykelturisme, med en ambition om at få skabt 
den cykeldestination, hvor gæsterne oplever 
den bedste gæsteservice. Indsatsen vil bl.a. blive 
båret frem af det enorme fokus som cykling vil 
få, ifm. at Tour de France kører igennem området 
i 2022 og at Haderslev er vært for VM i Mountain-
bike Maraton i 2022. Disse platforme vil vi bruge, 
til at få udviklet et stærkt sønderjysk cykelpro-
dukt og få det markedsført, så vi både før, under 
og efter disse events, vil få mest muligt turisme 
ud af den bevågenhed, som de store sportsbegi-
venheder vil bringe til hele Sønderjylland. 

FORPLIGTENDE PARTNERSKABER 

Destination Sønderjylland har udøvet sit virke på 
baggrund af de bidrag, der er kommet fra kom-
munerne, forskellige fonde, samt markedsfø-
ringsbidrag for virksomhederne. Med udgangen 
af 2020 forventes Tønder Kommune at forlade 
samarbejdet og samtidig nedlægges FOMARS, 
hvor Destination Sønderjylland tidligere har op-
nået godt 650.000 kr. i markedsføringsbidrag. 
Der er derfor behov for at kigge på andre finan-
sieringskilder, hvis destinationen skal nå oven-
stående vækstmål, opretholde samme aktivi-
tetsniveau som i dag og tilmed iværksætte nye 
tiltag.   
 
Destination Sønderjylland driver i dag en række 
platforme, der er værdiskabende for de sønder-
jyske turistvirksomheder og tiden er derfor inde  
til at knytte virksomhederne endnu tættere til 
Destination Sønderjylland. Det vil vi gøre ved at 
indgå forpligtende partnerskaber med turister-
hvervet, så vi kan stå sammen om at nå de ambi-
tiøse mål for den sønderjyske turisme. 

Det betyder konkret, at de virksomheder, der har 
glæde af de markedsførings-, udviklings- og af-
sætningstiltag som Destination Sønderjylland er 
ansvarlig for, forpligtes til at indgå en partner-
skabsaftale med Destination Sønderjylland, hvis 
de fortsat ønsker at være en del af samarbejdet. 
 
Partnerskabsaftalen indgås individuelt og virk-
somhederne kommer til at kunne indgå 4 for-
skellige typer partnerskaber, der hver især 
indeholder forskellige serviceydelser ift. mar-
kedsføring, udvikling og afsætning. Alle service-
ydelserne kan dog også bestilles som separate 
ydelser, hvis virksomhederne måtte ønske dette.
Igennem disse partnerskaber bliver vi i stand 
til at målrette vores indsats, der hvor det gi-
ver mest mening, og hvor erhvervet bakker op. 
Samtidig er Destinationen forpligtet til at kom-
me med nogle konkrete leverancer til de delta-
gende partnere. Vi har brug for hinanden for at 
være i stand til at udvikle turismen og vi tror på 
at vi skaber de bedste oplevelser, når vi er aktive 
sammen. De services som Destination Sønderjyl-
land fremadrettet vil tilbyde sine partnere udfol-
der sig indenfor 3 spor. Et markedsføringsspor, et 
udviklingsspor og et afsætningsspor. De enkelte 
spor vil blive beskrevet i det følgende. 
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Igennem de sidste 5 år har Destination Sønder-
jylland opbygget nogle stærke kompetencer 
ift. hvordan vi håndterer den udenlandske mar-
kedsføring således at vi får mest muligt ud af de 
ressourcer. Disse kompetencer bringer vi i spil, 
med den nye strategi. Det samme gør sig gæl-
dende ift. hvilke markeder vi prioriterer i vores 
markedsføring. 

Danske gæster udgør 53 % procent af de samle-
de overnatninger i Sønderjylland, så det danske 
marked vil fortsat være blandt de højest priorite-
rede i vores markedsføring af Sønderjylland. 

Tyskerne udgør med 39% procent af overnatnin-
gerne fortsat vores vigtigste udenlandske mar-
ked og vil også fremadrettet havde denne posi-
tion i vores udenlandske markedsføring. 

I 2017 skiftede Destination Sønderjylland fokus 
fra det norske til det hollandske marked. En svag 

norsk krone samt stor konkurrence om de norske 
gæster holdt op imod en voksende interesse for 
Danmark blandt de hollandske turister, en for-
holdsvis kort køreafstand og ikke mindst ferie-
perioder, der ikke kolliderede med den danske 
og tyske ferie gjorde udslaget. Holland er blevet 
det næst vigtigste udenlandske marked for Søn-
derjylland.  

Den røde tråd i markedsføringen af Sønderjyl-
land, er de 4 temaer, der er beskrevet ovenfor. 
Turisterne i Sønderjylland, har klare forventnin-
ger til, hvad de vil opleve og disse forventninger 
skal vi levere på. Det er vigtig at huske, at det ikke 
er os selv vi kommunikere med, når vi måske sy-
nes at vi har hørt nok om det ene eller det andet. 
Det er gæster, som har valgt Sønderjylland fordi, 
de synes at området rummer noget interessant. 

Markedsføring 

Destinationsmonitor
Antal overnatninger januar-august 2019
Sammenlignet med samme periode i 2018.

Gns. årlig vækst 2008-2018

Turismeomsætning*

+1,4 pct.

3,7 mia. kr.

43 pct.
Andel af turismeomsætningen 
skabt af udenlandske turister*

Overnatninger fordelt på nationalitet (udvalgte markeder) 

Overnatninger i 2018 fordelt på 
overnatningsform

Årlige overnatninger 2008 - 2018Destinations nøgletal

Overnatninger i 2018

Overnatninger fordelt på overnatningsform

s. 6

Destination Sønderjylland: Haderslev, Aabenraa og Sønderborg

2,1 mio.

2,4 mio.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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2019 Nom. udv. Pct. udv. 
Andel af alle 

overnatninger 

I alt 1.870.200 17.000 0,9% 100,0%

Danmark 952.500 -37.900 -4,0% 50,9%

Udlandet 917.700 54.900 6,0% 49,1%

Holland 53.800 -800 -1,5% 2,9%

Norge 37.900 -1.500 -4,0% 2,0%

Sverige 13.000 -2.100 -16,3% 0,7%

Storbritannien 4.500 900 20,0% 0,2%

USA 3.100 900 29,1% 0,2%

Frankrig 2.300 130 5,7% 0,1%

Italien 800 10 1,0% 0,0%

Andre lande 38.600 1.600 4,1% 2,1%

2019 Nom. udv. Pct. udv. 
Andel af alle 

overnatninger 
I alt 1.870.200 17.000 0,9% 100,0%

Camping 816.800 -73.400 -8,3% 43,7%

Feriehus 624.000 49.900 8,7% 33,4%

Hotel 183.100 25.600 16,3% 9,8%

Feriecenter 104.700 6.100 6,1% 5,6%

Lystbådehavne 103.200 5.800 6,0% 5,5%

Vandrerhjem 38.300 3.100 8,8% 2,0%

Kilde: Danmarks Statistik og *VisitDenmark; Turismens økonomiske betydning 2017.
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SØNDERJYLLANDSMAGASINET 

Sønderjyllandsmagasinet vil fortsat være kernen 
i vores markedsføring. Det er her vi fortæller den 
grundlæggende historie om, hvad Sønderjyl-
land er, men der er også plads til at komme med 
et par overraskelser, der åbner læsernes øjne for 
noget, som de måske ikke havde forbundet med 
Sønderjylland. 

I 2018 lavede vi for første gang magasinet på 
hollandsk, hvilket har været en kæmpe succes. 
I skrivende stund, er Destination Sønderjylland 
den eneste destination i Danmark, der udgiver 
sit profilmagasin på hollandsk og distribuerer 
det på det hollandske marked. Dermed har des- 
tinationen indtaget en vigtig position ift. at øge 
kendskabet til Sønderjylland på det hollandske 
marked. Den position skal fastholdes og udbyg-
ges de kommende år og flere og flere vores pro-
duktioner vil blive udgivet i en hollandsk spro-
get version. 

Til trods for et oplag på 175.000 eksemplarer, 
oplevede vi i 2019, at løbe tør for magasiner in-
den årets udgang. Der er med andre ord, fortsat 
stor interesse for magasinet og det udgør en vig-
tig informationskilde både ift. planlægningen af 
ferien, men i høj grad også ifm. besøget i områ-
det. Sønderjyllandsmagasinet udgives i 4 sprog-
versioner. Dansk, tysk, hollandsk og engelsk og 
dækker således alle Destination Sønderjyllands 
markedsområder.

Efter 5 år med samme grafiske udtryk, og som 
led i implementeringen af den nye strategi, vil 
Sønderjyllandsmagasinet gennemgå en forny-
else, der skal være med til at understrege den 
nye strategiske retning som Destination Søn-
derjylland drejer ind på. Det nye design vil blive 
implementeret med udgivelsen af magasinet i 
2021. 

Kendskab til Sønderjylland
• Udenlandske turisters kendskab til 

Sønderjylland viser en faldende 
tendens fra 2016 til 2019. 

• Kendskabet for de hollandske turister 
er steget fra 5 pct. til 7 pct. i perioden 
2016 til 2019. 

International image- og potentialeanalyse 2016 og 2019. Procenterne viser andelen, der svarer: ”jeg ved noget” eller ”jeg ved meget”. s. 42
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DANMARK: 

På det danske marked vil vores markedsføring 
primært foregå digitalt. Tiden med store avisan-
noncer er slut. Det er dyrt og effekten er tvivlsom. 
Med onlinemarkedsføring kan vi målrette vores 
kampagner direkte imod de segmenter vi ønsker 
at henvende os til og vi kan samtidig måle, om 
kampagnen har en effekt. Derved kan der også 
hurtigere laves tilretninger, hvis en kampagne 
ikke lever op til forventningerne. SEO, Google Ad 
Words og Facebook kampagner vil derfor udgø-
re den største del af den danske markedsføring. 

TYSKLAND OG HOLLAND

På det tyske og hollandske marked vil vi samar-
bejde med Visitdenmark, der hvor de leverer de 
bedste og billigste markedsføringsplatforme for 
vores strategiske retning. Vi forventer, at samar-
bejdet og vores investeringer fører til en øget 

synlighed på Visitdanmarks platforme og at ind-
satserne direkte konverteres til en øget søgning 
til vores egne og vores partneres platforme. 

TEMABASERET MARKEDSFØRING

Et nyt greb i vores markedsføring vil være en te-
mabaseret markedsføringsindsats. Her vil det 
være aktiviteten frem for en specifik nationali-
tet, der er udgør første skridt i segmenteringen. 
Er man fx ivrig cyklist eller vandrer, læser man 
ofte relevante fagmagasiner og følger sociale 
platforme med samme interesser og disse går 
ofte på tværs af nationale skel. Her er det kva-
liteten i produktet, convenience og ”must see” 
oplevelser, der skaber lysten til at rejse. Det vil vi 
med den nye strategi blive bedre til at benytte os 
af og meget gerne i samarbejde med relevante 
partnere. 

Tyskland står for 39 pct. af alle overnatninger

Danmarks Statistiks. 12

Danmark
1.251.911

53%

Tyskland
923.652

39%

Nederlandene
63.828

3%
Norge
41.934

2%

Sverige
17.730

1%

Andre lande
60.637

2%

Overnatninger I destination Sønderjylland fordelt på
nationalitet 2018

Camping
44%

Feriehus
34%

Hotel
10%

Feriecenter
6%

Lystbådehavne
4%

Vandrerhjem
2%

Overnatninger i destination Sønderjylland fordelt på
overnatningsformer 2018



PROJEKTER 

Destination Sønderjylland har løbende være in-
volveret i forskellige udviklingsprojekter. Nogle 
er kørt i eget regi, andre er gennemført i sam-
arbejde med andre danske partnere og nogle er 
gennemført i samarbejde med vores kollegaer 
syd for grænsen. Projektarbejdet vil fortsat være 
et vigtigt redskab til at få sat gang i nogle udvik-
lingstiltag, der vil bringe turismen ind på den 
kurs som vi har udstukket igennem vores strate-
gi. Vi skal derfor benytte os af de muligheder der 
er, for at søge om medfinansiering fra den nyop-
rettede destinationspulje under erhvervsfrem-
mebestyrelsen, samt hvor det ellers er muligt 
at skaffe medfinansiering til projekter, der kan 
hjælpe os med at nå vores mål. Vi vil dog fortsat 
have fokus på, at det er vores strategi, der styrer, 
hvilke projekter vi involverer os i, og ikke være 
afhængige af projekter, for at kunne sikre driften 
af vores organisation. 

Som destination i grænselandet, er det naturligt 
at vi i vores projektarbejde orienterer os i ret-
ning af vores kollegaer syd for grænsen. Vi bliver 
ikke alene klogere på kulturen hos vores vigtig-
ste udenlandske marked, men kan også få skabt 
nogle spændende produkter, der kan bidrage til 
at grænseområdet som helhed er en interessant 
turistdestination. Det er derfor vores ambition, 
altid at være involveret i mindst et projekt, der 
forgår hen over den dansk-tyske grænse. 

WORKSHOPS

Destination Sønderjylland har igennem tiden 
afholdt en række workshops for turisterhvervet. 
Workshops, der har til formål, at dygtiggøre er-
hvervet indenfor en konkret emne så som, Fa-
cebook, tripadvisor og lign. Dermed bliver vores 
workshops også et vigtigt redskab i arbejdet med 
at øge digitaliseringen ved vores virksomhe-
der. Vi oplever fortsat en utryghed fra de mind-
ste virksomheder overfor at benytte forskellige  
digitale platforme. Den utryghed skal vi have  

Udvikling 
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Udvikling 

Destination Sønderjylland vil allerede fra 2020 
indgå et samarbejde med turistforeningen i 
Aabenraa og Aabenraa Kommune om driften af 
det lokale turistkontor, der samtidig skal frigøre 
ressourcer, der kan anvendes til en øget service-
ring af turisterhvervet i Aabenraa. En lignende 
model, vil på sigt kunne rulles ud til de øvrige 
medlemskommuner, så der sikres en optimal 
udnyttelse af de ressourcer, der bruges på det lo-
kale niveau. Vi mener, at det er den rigtige vej at 
gå og er klart til at løfte opgaven, hvis kommu-
nerne måtte ønske det.  

Hvad er god turismeservice? Nogle gæster fore-
trækker den personlige service, der gives fra en-
ten et offentligt turistkontor, eller ved den en-
gagerede turistvirksomhed. Andre foretrækker 
selv at finde svar, via digitale platforme eller i 
den lokale turistbrochure. Der er med andre ord, 
ikke noget entydigt svar på, hvad den gode turis-
meservice er, men hvis man ønsker, at lave den 
bedst mulige service, er man nødt til at møde 
gæsten i øjenhøjde og levere den service, der 
bedst imødekommer de individuelle behov som 
gæsten har. Det betyder, at vi har brug for at le-
vere forskellige typer af service, på de forskelli-
ge kontaktpunkter vi har med gæsten. 

Såfremt Destination Sønderjylland kommer til 
at spille en større rolle ift. den lokale turisme-
service, vil vi derfor også tage fat på at udvikle 
en ny model for moderne turismeservice. Am-
bitionen er at få implementeret nye serviceløs-
ningskoncepter rundt om i destinationen, så vi 
sammen med erhvervet, kan give gæsterne den 
service de efterspørger, der hvor de efterspørger 
den. Her komme både den personlige service, 
digitale løsninger og nye teknologier til at spille 
en rolle. Igennem anvendelsen af ny teknologi, 
forventer vi, at vi vil være i stand til at besvare 
80 % af alle turistrelaterede henvendelser på 
alle tider af døgnet, alle ugens 7 dage. Vi kalder 
det nye servicekoncept 24/7 turismeservice.  

 
 
bearbejdet, så erhvervet ikke afholder sig fra at  
bruge de digitale platforme der er essentielle 
for at kunne drive en moderne turistvirksomhed. 
Findes man ikke på nettet, findes man ikke! 
Disse workshops har altid fået gode tilbagemel-
dinger, når de er blevet evalueret og denne form 
for dygtiggørelse af det sønderjyske turister-
hverv vil også fortsætte med den nye strategi. Li-
gesom vi vil fortsætte med at arrangere produkt-
kendskabsture, studieture og lign. 

ØGET VIDEN OG VIDENSDELING 

Vi skal vide mere om vores gæster. Det er selvføl-
gelig interessant at se, hvor mange gæster der 
har besøgt vores område og attraktioner. Men 
hvis vi skal forbedre vores produkter og de ser-
vices vi kan tilbyde vores gæster, er det også rele-
vant at vide noget om, hvordan gæsterne bevæ-
ger sig rundt i destinationen. Teknologien til at 
lave disse målinger er allerede tilgængelig, men 
den er stadig ung og behæftet med fejlkilder, li-
gesom der fortsat mangler gode eksempler på, 
hvordan den indsamlede viden omsættes til an-
vendelige redskaber, der kan gøre en forskel for 
vores turistvirksomheder. Destination Sønderjyl-
land skal være opsøgende ift. at få implemente-
ret den nye teknologi når, der kan omsættes til 
konkrete handlinger til gavn for turisterhvervet. 

GÆSTESERVICE 

Da Destination Sønderjylland blev stiftet, var 
der blandt kommunerne enighed om, at den 
lokale turismeservice fortsat skulle varetages 
lokalt, af enten kommunen eller den lokale tu-
ristforeningen. Den nye lov om dansk turisme, 
betyder imidlertid, at det ikke længere er muligt 
for kommunerne at betale andre end destinati-
onsselskabet for at løse gæsteserviceopgaven. 
Derfor er der behov for at finde en ny model for, 
hvordan gæsteservice skal udmønte sig i Søn-
derjylland.



Den fælles bookingportal er blevet en kæmpe 
succes, der både bidrager til at gøre de sønderjy-
ske oplevelser nemmere tilgængelige for gæs- 
terne samt øger omsætningen ved virksomhe-
derne. Den udvikling skal fortsætte så vi i 2025 
kan sige at bookingportalen er den vigtigste 
platform til at finde og booke oplevelser i Søn-
derjylland.

Med det nye tema ”Aktiv sammen” åbnes der 
op for en lang række nye produkter, der kan få 
plads i den fælles markedsføring og dermed 
også gøres tilgængelige på bookingportalen. 
Et større udvalg af oplevelser vil være med til at 
gøre portalen endnu mere interessant og der-
med vil portalen kunne fortsætte den fantastis- 
ke udvikling, den har gennemgået i Destination 
Sønderjyllands levetid. 

Afsætning
 
 
Med den nye partnerskabsstruktur, matcher vi  
erhverves engagement med hvor mange pro-
dukter de har mulighed for at lægge op på por-
talen. Derved forventer vi, at virksomhederne 
vil være mere kritiske ift. hvilke produkter de vil 
lægge op og Destination Sønderjylland vil der-
for kunne frigøre nogle ressourcer, der vil kunne 
bruges til at servicere de nye virksomheder, som 
vi vil have ind på portalen. 

Samtidigt skal vi benytte de digitale redskaber, 
der er til rådighed til at booste vores platform 
yderligere. Det vil vi gøre igennem retargeting 
kampagner, der sikrer at gæster med interesse 
for sønderjyske oplevelser, ved hvor de kan boo-
ke dem. 
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Også på turismeområdet er klimadebatten et 
højaktuelt emne og selvom turismen i Sønder-
jylland kun tegner sig for promiller af den sam-
lede danske CO2 udledning, er emnet så højt på 
agendaen, at man indenfor turistbranchen også 
er nødt til at forholde sig til problematikken. 

Diskussionen bliver dog ofte abstrakt og det er 
derfor svært for såvel turistvirksomhederne som 
den enkelte turist at agere ”rigtigt”. Er man for 
eksempel bæredygtig turist, hvis man tager på 
cykelferie? Er man en bæredygtig overnatnings-
virksomhed, hvis man serverer økologisk mor-
genmad og opfordrer gæsterne til at undlade at 
smide håndklædet til vask hver dag? Er udvik-
lingen af outdoor turisme en bæredygtig turis-
meform? Eller overbelaster vi i virkelighed, et i 
forvejen presset økosystem, når vi inviterer turi-
sterne til at gå på opdagelse i vores naturområ-
der? Der er ofte flere spørgsmål end der er svar. 
I 2019 oplevede vi for første gang, at vi i Dan-
mark skulle diskutere begrebet ”overturisme” 
ikke kun som et storbyproblem, men også i vores 
kystområder. Nogle steder oplever befolknin-
gen at turismen invaderer, deres lokalområde 
i sådan en grad, at det forringer deres livsbe-
tingelser og at turismeudvikling er et problem, 
frem for en vej til vækst og udvikling. 

Destination Sønderjylland ønsker at udvikle tu-
rismen bæredygtigt, til glæde for både erhvervet 
og lokalbefolkningen. Som led i denne indsats 
vil vi derfor udarbejde en selvstændig strategi 
for, hvordan vi vil arbejde med bæredygtig-
hed på turismeområdet, så vi kan komme 
med nogle klare anbefalinger til vores er-
hverv og de kommunale beslutningstagere. 

Bæredygtighed 
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