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Fakta om projektet
Formålet med potentialeplanen for Blokhus er at styrke og udvikle turismen
i og omkring destinationen. Projektet er udviklet i samarbejde med Jammerbugt Kommune og VisitNordjylland, og er en del af det landsdækkende projekt
”Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer – en genfortælling af den klassiske badeferie”. Projektet løb fra 2012 -2014 med deltagelse
fra de 9 kystdestinationer (13 kystferiebyer) som fremgår af kortet. Projektet er
støttet med EU-midler.

Materialet er udarbejdet af:
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Jorcks Passage, Opg. B, 4. sal
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Introduktion til Blokhus’
potentialeplan
Blokhus er i rivende udvikling. Når
vi ser tilbage på vores lange og rige
historie, står det klart, at driftigheden
ligger dybt i vores rødder. Stedet
der blev født som et enkeltstående
hus på stranden, og udviklede sig til
Danmarks ældste badeby, er i dag en
destination, der for turisterne strækker sig op og ned langs kysterne og
dybt ind i landet. Tilsammen sikrer vi
gode oplevelser for vores gæster, der
heldigvis har tradition for at vende
tilbage år efter år.
Væksten i dansk turisme er imidlertid i de seneste år gået i stå, og det
er især kyst- og naturturismen, der
har oplevet et fald. Kravene til kvalitet i både oplevelser, service og de
fysiske rammer er cementeret blandt
stort set alle ferieformer. Det har
ramt kystdestinationerne hårdt med
faldende besøgstal, lavere omsætning
og tab af arbejdspladser. Blokhus har
også mærket denne tendens, og har
igennem de senere år set et fald i
overnatninger.
For fortsat at sikre gode vækstbetingelser for turismen, er der brug for at

investere i både traditionel forretningsudvikling, men også i et fysisk
løft af feriebyerne. Denne potentialeplan skal bidrage til, at alle - både
erhverv, myndigheder og lokale
ildsjæle trækker i samme retning, når
vi fremadrettet skal styrke og udvikle
turismen i Blokhus.
Projektet er udviklet med støtte fra
EU på initiativ af VisitNordjylland og i
samarbejde med Jammerbugt Kommune. Rådgivere fra Manto og Absolut Landskab har stået for at kortlægge potentialerne, og for at give os
deres bud på en samlet potentialplan
for Blokhus. Planen er blevet til med
hjælp fra en række lokale engagerede ildsjæle, der har deltaget og delt
deres viden om og håb for fremtidens
Blokhus. Vi håber, at planen afspejler
den ildhu og det engagement vi oplever i destinationen.
Med potentialeplanen sætter vi sigtekornet mod fremtiden og ser på,
hvordan vi kan sikre gode vilkår for
turismen i Blokhus. Målet er at bakke
op om udviklingen mod ét samlet resort, hvor gæsterne nemt og ubesvæ-

ret, kan få stillet alle deres behov.
Der er allerede en lang række gode
initiativer i gang med det mål, at
styrke turismen i kommunen, og de
skal fortsætte. På den korte bane skal
vi fortsat gøre det, som vi er gode
til. Nemlig at skabe gode rammer for
dansk ferieliv ved kysten. Både for
danskerne såvel som for vores mange
udenlandske gæster. De skal fortsat
kunne tage deres familier med på
ferie, og tilbydes gode oplevelser af
høj kvalitet. På den længere bane tror
vi på, at vi også kan tiltrække turister i
både skulder- og lavsæson – og
endog turister med et højere forbrug,
end vi normalt ser i Blokhus.
Skal vi lykkes med dette, har vi brug
for at løfte i flok. Vi håber, at denne
plan kan danne et godt indspark til
vores fælles arbejde med at sikre
gode rammer for turismen i Blokhus.
Til alle Jer der har bidraget undervejs,
sender vi en varm tak.

Rigtig god læselyst

Med venlig hilsen

René Zeeberg,
Erhvervs- og Turismechef i Jammerbugt
Kommune
December 2014
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De vigtigste budskaber
– kort fortalt
Absolut Landskab og Manto anbefaler
Blokhus at arbejde med et langsigtet
udviklingsperspektiv, hvor nye tiltag
indenfor by- og forretningsudvikling
styrker de eksisterende tilbud, tiltrækker nye gæster i skuldersæsonen og

binder Blokhus sammen til ét resort.
For at sikre en klar rød tråd i udviklingen anbefaler vi, at aktørerne formulerer, vedtager og formidler en klar fælles strategi for arbejdet, som kan være
ledetråd for både offentlige, private

og frivillige udviklingsinitiativer. Den
strategi kan oplagt bygge på følgende
udviklingsprincipper, som afspejler destinationens potentialer og imødekommer fremtidens forbrugerbehov:

Blokhus skal
være ét samlet resort, der
dækker alle
gæstens
behov.

Blokhus skal
skille sig ud via
oplevelser, der
bygger på
egnens unikke
kvaliteter.

Gæsterne skal
mærke sig selv
og Blokhus, når
de besøger
stedet.

Blokhus skal
tilbyde
oplevelser
hele året.
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Foruden de fire tværgående udviklingsprincipper, skal der i fremtiden fortsat arbejdes strategisk med både gæster, oplevelsestilbud og landskab. Til hvert af disse temaer har vi identificeret en række specifikke anbefalinger og udviklingspotentialer.

Anbefalinger til arbejdet med gæsterne i Blokhus
Hav fokus på at tiltrække højt forbrugende målgrupper.
Sats på nye målgrupper i skulder- og lavsæson.
Tag hensyn til at flere rejser hyppigere men holder kortere ferier.
Læs analysen af gæsterne i Blokhus på side 23 og find de dertilhørende udviklingspotentialer på side 28.

Anbefalinger til arbejdet med oplevelsestilbud
Hav fokus på høj kvalitet fremfor kvantitet.
Tematisér og gruppér oplevelser ift. geografi, målgrupper og sæson.
Fokusér på stedbundne oplevelseskoncepter og tilbud.
Læs analysen af oplevelsestilbud i Blokhus på side 29 og find de dertilhørende udviklingspotentialer på side 33.

Anbefalinger til arbejdet med by og landskab
Skab et sammenhængende fysisk udtryk og flow i resort Blokhus.
Bevar og styrk de natur- og kulturhistoriske udtryk og pejlemærker.
Styrk ankomster og adgange til både by og landskab.
Læs analysen af by og landskab i Blokhus på side 34 og find de dertilhørende udviklingspotentialer på side 36.
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Planen blev til gennem inddragelse
og samskabelse

Blokhus potentialeplan er blevet til
gennem en bottum up proces, hvor
lokale erhvervsdrivende gavmildt har
stillet sig til rådighed med deres viden om og drømme for destinationen.
Arbejdet blev igangsat i juni 2014.
Figuren på næste side illustrerer
potentialeplanens tilblivelse. Processen blev skudt i gang med en kickoffworkshop, hvor centrale problemstillinger blev udpeget af de lokale
erhvervsaktører. Relevant materiale
blev overdraget til konsulenterne hvis

arbejde med at kortlægge potentialer
og udfordringer omkring gæsterne,
oplevelsestilbuddet og landskabet i
Blokhus gik i gang. Resultaterne blev
sat i spil i et kreativt udviklingsforløb
bestående af to workshops. Her kvalificerede de lokale erhvervsdrivende
resultaterne og omsatte dem til nye
forretningsideer, der skal ses som svar
på potentialerne.
I alt blev 11 ideer udarbejdet. Tre af
dem er udpeget som særlige indsatsområder for Blokhus. De er derfor
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illustreret og beskrevet mere detaljeret i planen. Ud over de tre indsatser er der gennemført økonomiske
effektvurderinger af ideen om et nyt
hotel og en ny indretning af stranden
i Blokhus.
På de følgende sider beskrives de tre
indsatser samt effektvurderingerne.
Den mere videbegærlige læser kan gå
i dybden med de tre delanalyser fra
side 21. De øvrige projektideer der er
udviklet i processen, er kort beskrevet
på side 37.

Kickoff
Workshop

”Tidligere udarbejdet materiale
om Blokhus er indarbejdet
i potentialeplanen”

Kortlægning af potentialer

Oplevelsestjek

Workshop I

Workshop II

Kvalificering og målgrupper

Ideudvikling og forretningskoncepter

Potentialeplan
for Blokhus
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Indsats 1:
Bind Blokhus sammen til ét resort
Blokhus er godt på vej mod at ændre
sin selvforståelse fra lille ferieby til
et blandt flere centrale tilbud i ét
samlet resort, hvis geografi strækker
sig over Rødhus, Blokhus, Saltum,
Fårup og Hune. Grafikken nedenfor
illustrerer den udviklingsproces, som
Blokhus har gennemgået siden Inger
Skeel, for godt 450 år siden, lod det
simple Blokhus opføre på stranden.
Herefter tog skudehandlen og senere
badegæsterne til og skabte kimen til
en by ved havet. En by hvis tilbud og
oplevelsespotentiale i dag kobler sig
til en langt større geografi på tværs

af sognegrænser og tidligere kommuneskel. For gæsterne i Blokhus er
denne geografi en naturlighed, og
mange bevæger sig gerne til både
bunkeren i Kettrup og kirken i Rødhus
under deres ferie. For dem er det ikke
distancen, der er en udfordring, men
snarere at få overblik over tilbuddene
og lægge en god rute gennem dem.
For turismeaktørerne er tanken om ét
samlet resort heller ikke fremmed, da
man har arbejdet i den retning siden
etableringen af ”Samråd destination
Blokhus” i 2012. Alligevel kan det for
mange erhvervsaktører være en svær

Blokhus

Byen Blokhus

Resort Blokhus
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øvelse at se tidligere konkurrenter
som samarbejdspartnere, og huske at
få sendt gæsterne videre til oplevelser og tilbud i helt andre byer. For
gæsterne er det imidlertid netop den
form for service, der skaber værdi.
Målet er derfor, at gæsterne, på nem
og enkel vis, kan finde rundt i destinationens oplevelsestilbud. Også selvom
de kun har kort tid til rådighed eller
besøger området udenfor turistinformationens åbningstid. Skal det ske, er
der brug for ét samlet overblik.

relevante sprog, og skal opdateres
regelmæssigt, så nye oplevelser og
ruter kan tilføjes. Ud over at materialet vil fungere som vejviser for
gæsterne, vil det også fungere som
et fælles visitkort hos alle resortets
erhvervsaktører, der kan have kortet
liggende frit tilgængeligt.

I processen omkring potentialeplanen
har en gruppe erhvervsaktører haft
fokus på at udpege de gratis glæder, og samlet dem i ét kort. Kortet
nedenfor er derfor et overblik over
resortets natur- og kulturhistoriske attraktioner, men på det endelige kortmateriale bør udvalgte kommercielle
oplevelsestilbud også indgå, ligesom
der oplagt kan udvikles tematiske
ruter i forskellig længde til gående,
cyklende og løbende.

Arbejdet med at binde Blokhus sammen stopper dog ikke ved et kort, og
rummer mulighed for at udarbejde
ét samlet koncept for ”wayfinding” i
Blokhus. Det kan rumme retningslinjer for både kort, skilte, landart og på

Det fysiske kortmateriale skal tilgængeliggøre områdets tilbud på de

sigt eventuelt også digitale navigationsplatforme og oplevelseskanaler. Alt sammen med henblik på at
tilgængeliggøre tilbuddene i resortet
og binde det sammen.
Som en afledt effekt kan denne indsats bevirke øget opmærksomhed på
Blokhus’ natur- og kulturhistoriske
attraktioner, hvilket vil skabe interesse
fra nye målgrupper og bidrage til at
sætte Blokhus’ landskaber på verdenskortet.

Bunkeren ved Kettrup

Lille Norge

Saltum Kirke

De tre venner

Lien

Sti 100, motionsrute

Hune Kirke
Gateway

Tårn

?

Fredet område

Rødhus Kirke

Kortet er udviklet af erhvervsaktører, og illustrerer tankesættet i dette
indsatsområde. Fokus var på at udpege ”de gratis glæder”.
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Indsats 2: Styrk det naturlige og det
historiske i byen
Blokhus skal reintroduceres. Målet
er at styrke det historiske udtryk
og binde nyere tiltag som Springvandstorvet, det eksisterende store
torv, Strandingskroens historiske
bygninger og endelig stranden for
enden af Høkervej sammen. Projektet
skal ses i forlængelse af, og som et
vigtigt supplement til, de nye byrumsskabende tiltag omkring Blokhus
Bæk. Derudover er indsatsområdet
vigtigt i forhold til at styrke koblingen
mellem by og strand, og i forhold til
at forbedre adgangen for de gående
til havet.

Blokhus har en rig historie og ligger
som bymiljø omringet af en mangfoldighed af naturoplevelser. I dag
forsvinder landskabet og historien
imidlertid til fordel for belagte parkeringspladser og nybyggeri. Både
naturen og kulturhistorien ligger heldigvis lige under overfladen, og der er
derfor et stort potentiale i at synliggøre disse elementer. Det skal ske
ved at flette landskabet i form af bl.a.
vandet, marehalmen og hjelmen ind
i byen, og ved at forny byrummene i
byens historiske linje. Ved at synliggøre historien og bruge landskabet
til at lede gæsterne igennem byen
fremfor udenom langs Strandvejen,
vil Blokhus by virke mere inviterende
for byens brugere. Indsatsområdet
omhandler derfor primært gadeforløbet omkring Torvet, hvis historiske
rolle som et centralt forløb gennem

Ved at gentænke Torvet skabes der
mulighed for at lave en sivegade,
der med nye belægninger og mere
beplantning trækker landskabet ind
i byen. På den vis bruger man de
stedbundne landskabelige kvaliteter

til at skabe et smukkere byrum, som
sammenbinder historiske bygninger
med nutidige bygninger og aktiviteter. En omdannelse af Torvet til en
grøn sivegade vil tydeliggøre ankomsten til Blokhus og markere en tydelig
overgang til byen fra Ålborgvej, der
inviterer gående og cykelende ind til
handels- og cafelivet og videre ud til
Vesterhavet. Denne styrkelse af den
historiske linje vil tilmed være en god
anledning til at gentænke det mere
udefinerbare område med parkeringsplads og forhenværende turistkontor
bag Strandingskroen. Det er vigtigt,
at dette område fremadrettet respekterer byens skala, arkitektur og den
særlige placering som nabo til en af
Blokhus’ ældste bygninger. På dette
sted er der plads og mulighed for at
trække klitlandskabet helt tæt ind til
byen, som det oprindelig har været.
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Sivegade i i historisk linje

Fornyelse af byrummene i den historiske linje, hvor beplantning og en omlægning af Torvet og Høkervej styrker
sammenhængen i byen og adgangen til stranden.

Ålborgvej

Fornyelse af byrummene i den historiske linje, hvor beplantning og en omlægning af Torvet og Høkervej styrker sammenhængen i byen og adgangen til stranden.
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Indsats 3:
Skab Danmarks bedste strand
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opholds- og aktivitetsmuligheder ud
mod Vesterhavet. Klitterne indrettes
med permanente tilbud, der kan benyttes året rundt, mens stranden skal
møbleres og zoneinddeles til mere
sæsonprægede tilbud om afslapning
og udfoldelse i vandkanten.

Det helt store trækplaster i Blokhus
er den bynære strand, der om sommeren er kendetegnet ved badegæster, biler og autocampere så langt
øjet rækker. Der er derfor et stort
potentiale i at udnytte strandens
tiltrækningskraft og styrke dens
oplevelsestilbud. I 2014 inviterede
Naturstyrelsen danske kommuner til
at afprøve nye veje til udvikling af
strand- og kystområder. Det er en
god mulighed for Blokhus strand,
som har potentiale til at blive Danmarks bedste strandområde. Ved at
indrette nye midlertidige og permanente rammer for aktivitet og ophold,
og samtidig sikre stedets bærende
kvaliteter, kan indsatsen skabe bedre
tilgængelighed og anvendelighed på
stranden.

De bakkede klitter skal rumme nye
permanente muligheder for leg,
bevægelse, afslapning og ophold. De
nye anlæg, bygninger og faciliteter,
skal understrege og udnytte terrænnet og beliggeheden mellem by
og hav. Området ud for Feriecenter
Nordsøen skal tilbyde nye bevægelses-, sports- og lege muligheder.
Aktivitetsområdet skal være anvendelige året rundt og udføres i robuste,
men smukke materialer. Omkring
sømærket skal der indarbejdes unikke
overnatningsmuligheder som tilpasser
sig terræn, skala og klima. I kanten af
de højtliggende klitter skal der etab-

Planen for det nye område skal
udvikles som en helhedsløsning,
som tilbyder unikke overnatnings-,

leres en panoramasti parallelt med
kysten, som forbinder stier fra byen
og Strandcenteret til det nye aktivitetsområde. Fra panoramastien er
der udsigt og horisont året rundt, så
Vesterhavet kan opleves ved havblik
og efterårsstorme. Fra byen sikrer en
ny hovedsti fra Torvet og Høkervej en
ny adgang og forbindelse mellem by
og strand. Nedenfor den permanente
panoramasti skal stranden om sommeren indrettes til strand- og vandaktiviteter. Stranden skal møbleres med
elementer der er fleksible og flytbare
i tråd med badehusene. Elementerne
skal udformes så der skabes plads til
stillezoner med liggestole og strandbar, zoner med boldspil og faciliteter
til omklædning, bad, sauna og baner
til beachvolley og fodbold m.m. En
tredje zone skal etableres med soppebassin og børnevenlige faciliteter.

Blokhus bæk

Nye faciliteter og
aktiviteter

Ophold og overnatning i klitterne

Ny
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Leg og
bevægelse

Danland
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Vurdering af potentielle effekter

Hvis Blokhus skal forløse sit potentiale for vækst i turisterhvervet, kræver
det benhård prioritering mellem de
mulige tiltag i byen. Derfor belyser vi
med dette kapitel de potentielle økonomiske effekter ved to centrale koncepter. Begge koncepter er resultatet

af input fra lokale erhvervsdrivende.
Det første koncept handler om at
udvikle et nyt overnatningstilbud i
form af et hotel. Det næste handler
om at udvikle stranden, så den både
rummer mulighed for mere aktivitet

og for nye overnatningsmuligheder.
Det sidste giver vi arbejdstitlen ”Blokbeach”.
Koncepterne er udvalgt, fordi de kan
sandsynliggøres at skabe effekt for
turisterne og for erhvervsaktørerne
på følgende måde:

Øget attraktionsværdi som samlet resort:
Blokbeach skaber en stærk kobling mellem by, natur, oplevelser og overnatningstilbud, og vil
dermed styrke destinationen som ét samlet resort. Med det samlede tiltag vil Blokhus kunne
tilbyde et stærkere og mere komplet kystferieophold, ligesom promenaden i klitterne vil give et
selvstændigt reason-to-go. Projektet vil kunne markedsføres som et fyrtårnsprojekt, der skaber
øget kendskab til Blokhus som kyst- og naturdestination blandt både danskere, tyskere og nordmænd.
Flere højtforbrugende turister og udvidelse af sæsonen:
Projekterne vil tilsammen og enkeltvist bidrage til, at flere vil vælge Blokhus, også udenfor den
travle højsæson. Højtforbrugende og aktivitetslystne målgrupper får bedre muligheder for at
finde passende overnatningsmuligheder samt anledning til at besøge området. De kan leje det
fornødne grej til eksempelvis surfing, drageflyvning, yoga eller lignende, og de kan udfolde sig
på hold og på egen hånd.
Øget omsætning i turismeerhvervet:
Med flere højtbetalende målgrupper og udvidelse af sæsonen vil turismeerhvervet få adgang til
et nyt kundegrundlag. Dertil vil en styrket forbindelse mellem by og strand skabe et helt nyt flow
for gående og cyklende igennem Blokhus by. Øget gennemstrømning igennem bymiljøet vil styrke detailhandelens, cafeernes og restauranternes muligheder for at tiltrække kunder.
Flere arbejdspladser i turismeerhvervet:
Med et nyt hotel skabes der nye arbejdspladser både på hotellet i sig selv og i det øvrige erhverv.
Det sker fordi flere gæster kommer til. Blokbeach skaber nye, attraktive og naturnære rammer
for innovative forretningstiltag såsom strandbar, hytter på stranden og grejudlejning. Sådanne
forbrugsmuligheder vil kunne styrke de besøgendes døgnforbrug i byen.
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De følgende effektvurderinger har
fokus på et løft i antallet af turister
i destinationen, den heraf afledte
turismeomsætning, samt antallet af
årsværk. For hotellet har vi beregnet
potentialet for en stigning i den årlige
turismeomsætning alt efter hotellets
skala. For udviklingen af Blokbeach,
der er et mere gennemgribende og
flerstrenget tiltag, har vi beregnet
potentialet for stigning i turismeomsætning i en periode frem til 2017.
Da projekterne kun er formuleret på

konceptniveau, og skal konkretiseres
yderligere i samarbejde med lokale
interessenter og investorer, er analyserne baseret på hhv. overnatningstal
fra VisitNordjylland, estimater for
væksten i dansk turisme fra VisitDenmark og erfaringstal fra sammenlignelige cases på overnatningstilbud.
Der er altså tale om et effektestimat,
som derfor sætter en ramme for de
potentielle effekter af begge tiltag.
Begge tiltag er vurderet på baggrund
af eksisterende data om turismen i
området, som dækker frem til 2014.
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Efterhånden som koncepterne konkretiseres yderligere, bør der gennemføres mere dybdegående markeds- og konkurrentanalyse, ligesom
deres relationer og snitflader til andre
eksisterende udviklingsprojekter bør
afsøges. Dermed vil det være muligt
at komme et lag dybere i forhold
til koncepternes effekter såvel som
investeringsbehovet. Kortet på næste
side viser nogle af de udviklingsprojektideer, som vi ved, der allerede
arbejdes med i Blokhus.

Blokbeach

Fårup Sommerland

Blokhus Watergate

Blokhus Bæk

Futten Badehotel
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Et nyt hotel

Den potentielle effekt af et nyt
hotel varierer fra et niveau på 5,8
mio. kr. i øget turismeomsætning
til et niveau på 11,5 mio. kr., af-

hængigt af antallet af enheder for
konceptet.
Tilsvarende vil effekten på beskæftigelsen, ud fra en forsigtig vurde-

ring, variere mellem 9 til 17 årsværk.
De potentielle effekter af at etablere et nyt hotel i Blokhus bygger på
følgende forudsætninger:

Hotellet vil være i størrelsesordenen 50 til 100 enheder 1
Hotellets belægningsgrad vil gennemsnitligt være 39% for hele året 2
Hotellets gæster vil bestå af en blanding af nationaliteter med primært
danske og norske gæster. Gæsternes døgnforbrug er derfor vægtet ud
fra den forventede sammensætning af nationaliteter.3

Baseret på ovennævnte forudsætninger har vi opstillet den
potentielle effekt af tre forskellige hotelstørrelser (50, 75 og 100
enheder) på antal overnatninger,
turismeomsætning og den deraf
følgende beskæftigelseseffekt for
Blokhus (Se tabel 1 på næste side).

Effektestimaterne viser, at et hotel
vil øge turismeomsætningen i
området betydeligt. For hver 25
nye enheder vil turismeomsætningen stige med knap 3 millioner.
Effekten afhænger i høj grad af
hotellets belægning, og antallet
af turister vil næppe stige direkte

med antallet af enheder.
Et hotel med 50 enheder og en
belægningsgrad på 39% vil have
omkring 7.000 overnatninger om
året. Et hotel med 100 enheder
og en belægningsgrad på 39% vil
have omkring 14.000 overnatninger.

1

Ifølge Horestas rapport om hotelkapaciteten i 2014 så er antallet af hoteller med en størrelse på under 50 enheder stærkt faldende;
en tendens som kun vil fortsætte. Derudover er de mest udbredte størrelse fra 50-100 enheder. Gennemsnitskapaciteten for hele
Danmark ligger på omkring 55 enheder.

2

Horestas rapport om overnatningserhvervet viser, at belægningsgraden har ligget mellem 42-47% i Nordjylland fra 2008-2013. Opgørelser fra Jammerbugt viser dog, at kommunens hoteller har en gennemsnitlig belægningsgrad på 39% i 2013, hvorfor vi anvender
dette niveau.
Vægtningen bygger på fordelingen af nationaliteter i Jammerbugt Kommune i 2013.
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Effekten af disse tre forskellige hoteller afhænger af både belægningsgraden og antallet af turister i Blokhus.
I Blokhus’ samlede antal af overnatninger, som i dag ligger omkring
800.000, er 14.000 overnatninger
kun en beskeden procentdel.
Til gengæld vil et hotel alene, uden
yderligere tilføjelse af reason-to-go til
Blokhus, have svært ved at tiltrække

nye højtforbrugende målgrupper. For
at lokke de højtforbrugende målgrupper til kræver det en kombination
af nye oplevelsesmuligheder og nye
overnatningskoncepter.
Et nyt overnatningstilbud er ikke nødvendigvis i sig selv et reason-to-go.
Uden yderligere tiltag er der derfor
en risiko for, at hotellet vil overtage
nuværende turister i Blokhus, som vil

vælge hotellet frem for nuværende
tilbud. Vi vurderer det derfor som
usandsynligt, at et hotel alene vil føre
til 14.000 nye overnatninger årligt i
Blokhus. Et hotel på mellem 50 og 75
enheder vil imidlertid have nemmere
ved at nå en belægningsgrad på 39
procent, og antallet af nye hotelovernatninger vil derfor nærmere ligge på
mellem 7.000 og 11.000.

Potentiale for øget
turismeomsætning (mio. kr.)
11,5
8,6
5,8

Hotel med 50
enheder

Hotel med 75
enheder

Hotel med 100
enheder

Tabel 1: Effektpotentiale ved hoteller i tre størrelser
Hoteller

Ændring i antal
overnatninger

Turismeomsætning (mio. kr.)

Beskæftigelseseffekt (årsværk)

50 enheder

7.118

5,8

9

75 enheder

10.676

8,6

13

100 enheder

14.235

11,5
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Blokbeach

Blokbeach vil give Blokhus ny reasonto-go for flere forskellige målgrupper,
ligesom det vil udvide destinationens
sæson samt åbne for nye forbrugsmu-

ligheder for turisterne i byen. Blokbeach rummer derfor et langt større
potentiale end et nyt overnatningstilbud alene.

Beregningerne bag Blokbeachs
økonomiske potentiale er baseret på
følgende forudsætninger:

Blokbeach skaber stærkere sammenhæng mellem strand og by, hvilket
trækker flere besøgende turister gennem byen og øger gennemstrømningen
omkring byens turisterhverv.
Blokbeach indeholder nye forbrugsmuligheder på stranden for målgrupper
med højt døgnforbrug.
I forbindelse med Blokbeach etableres et eller flere unikke og naturnære
overnatningskoncepter af permanent eller midlertidig karakter (find eksempler blandt erhvervets ideer på side 35).
Promenaden i klitterne tilfører et nyt og unikt reason-to-go til byen, som er
med til at markere Blokhus stærkere som destination.
Uden Blokbeach vil udviklingen i antal turister i Blokhus følge samme tendens som i dag.

Ved at etablere et samlet tiltag omkring stranden vil Blokbeach kunne
løfte turistomsætningen med op til 54
mio. kr. og skabe en beskæftigelseseffekt på op til 80 nye årsværk. Hvor

stor effekten bliver afhænger selvsagt
af omfanget af investeringer såvel som
konceptets endelige gennemslagskraft. Figuren nedenfor illustrerer tre
scenarier for udviklingen i antallet af

turister i Blokhus. Antallet af turister
der ligger over baseline for 2017, udgør Blokbeach’s effektpotentiale.

Udvikling i antal overnatninger som følge af Blokbeach
Optimistisk

Konservativt

Baseline

Baseline: Antallet af turister, hvis Blokbeach ikke bliver etableret, og udviklingen iøvrigt fortsætter som i dag.

900.498

900.000

Konservativ: Antallet af turister, hvis
Blokbeach etableres og bliver en middelmådig succes.

849.054
806.286

800.000

Optimistisk: Antallet af turister, hvis
Blokbeach etableres og bliver en stor
succes.

700.000
2011

2014

2017
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Baseline er baseret på tal fra
VisitDenmark og Danmarks Statistik
omkring overnatningstallene i Jammerbugten og Region Nordjylland
fra 2008-2013. Ifølge begge kilder
er overnatningstallene faldende.
Baseline i denne analyse er en estimeret kalkulation af denne tendens
og forudsætter derfor, at der ikke
for nuværende er tiltag, som ændrer
situationen drastisk.
Den konservative og optimistiske prognose er baseret på VisitDenmarks
prognose af turismen i Danmark
2014-2017 4. Prognosen viser en vækst
i dansk turisme for 2014 på 0,5-2,5%,
men også, at der vil være et stort
spænd imellem udviklingen i forskellige regioner og byer. Af samme årsag
er den konservative vurdering af
effekten af Blokbeach baseret på den
laveste procentmæssige prognose,
og den optimistiske er baseret på den
højeste.

Med andre ord forudsætter det
konservative estimat, at Blokhus kun
akkurat klarer sig lige så godt, som
resten af dansk turisme. Det optimistiske estimat forudsætter derimod,
at Blokbeach bliver en succes og gør,
at Blokhus lægger sig i front og følger
den højeste forventede vækst i dansk
turisme. Begge prognoser indikerer,
at Blokbeach vil have en positiv effekt
på turismen, og bidrage til vækst i
erhvervet. Det er vores vurdering at
effekten af Blokbeach vil lande inden
for de to prognoser.
Som tabel 2 viser, vil udviklingen
uden nogen investeringer i turismeerhvervet (baseline), og uden projekter
såsom Blokbeach, resultere i et fald
på næsten 18.000 overnatninger fra
2014-2017.
På den anden side, hvis man investerer
i Blokbeach, så vil det, ifølge denne
prognose, lede til en vækst i overnat-

ninger på et sted mellem 25.000 og
76.000 overnatninger, afhængigt af
hvor stor gennemslagskraft Blokbeach
får overfor nye målgrupper (se tabel 2).
Det endelige resultat afhænger af en
række forskellige faktorer så som skala
og mængden af forretningsdrivende
og iværksættere, som omsætter de
nye rammer på stranden til et forretningspotentiale, der kan tiltrække nye
turister og udvide sæsonen.
Den eksisterende udvikling vil lede til
et fald i turismeomsætning på mere
end 12 mio. kr. og 19 færre årsværk i
2017. Prognoserne for Blokbeach viser,
at tiltaget rummer potentiale for at
løfte turisterhvervet med en vækst
i turismeomsætning5 på 18-54 mio.
kr. Stigningen vil lede til en vækst i
beskæftigelse på 26-80 årsværk. Med
andre ord rummer Blokbeach potentiale for en meget positiv effekt på
både antal gæster, turismeomsætning
og årsværk.

Tabel 2: Udvikling fra 2014-2017
Prognoser

Ændring i antal
overnatninger

Turismeomsætning (mio. kr.)

Beskæftigelseseffekt (årsværk)

Baseline

-17.797

-12,5

-19

Konsevativt

24.917

17,5

26

Optimistisk

76.415

53,6

80

4

Forecast. Turismen i Danmark, VisitDenmark, 2014.

5

Turismeomsætningen er baseret på fordelingen af nationaliteter, overnatningsformer og døgnforbrug i 2013. Dette har ledt til et vægtet gennemsnit for døgnforbruget. Tallene er hentet fra Danmarks Statistik.
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Analyse af potentialerne i Blokhus

På de resterende sider går vi i dybden med analysen af potentialerne i Blokhus i forhold til destinationens gæster, oplevelsestilbud og bymæssige og landskabelige kvaliteter. Hvert af de tre
områder beskrives enkeltvist og afsluttes med en opsummering af de centrale udfordringer og
udviklingspotentialer, som vi har identificeret.
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Fakta om kystturisme i Region Nordjylland
og Jammerbugt Kommune

Blandt kommunerne i region Nordjylland har turismen størst betydning i Jammerbugt Kommune
hvor turisternes forbrug fylder hhv. 5,5 pct. af kommunens samlede udbud, og hvor turismen står
for 10,9% af jobskabelsen.
I Jammerbugt Kommune brugte turisterne ca. 1,3 mia. kr. på forbrug i 2012. Dermed er kommunen den fjerde største aftager i regionen.
Ca. 60% eller 829 mio. kr. af det samlede turismeforbrug lægges i forbindelse med kommercielle
overnatningsformer (f.eks. lejet feriehus og campingplads). Det resterende forbruges i forbindelse med de ikke-kommercielle overnatningsformer eller endagsbesøg.
60% af gæsterne i Jammerbugt er danskere. Af udenlandske markeder dominerer Tyskland og
Norge med hhv. 21 og 11 pct. af det samlede turismeforbrug. For tyskernes vedkommende er
dette mere end det regionale gennemsnit mens det for nordmænd er mindre. Det udenlandske
forbrug har dog over en årrække været faldende.
De største poster indenfor turismeforbruget er overnatning, restaurantbesøg og transport (gælder alle nationaliteter).

Kilde: VisitDenmark, Turismens økonomiske betydning i Region Nordjylland 2012.
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Gæsterne

Blokhus er et populært rejsemål for
både danske og udenlandske gæster.
Med en af Danmarks højeste koncentrationer af feriehuse, hvoraf en stor
andel er ejet af personer med bopæl
indenfor en kørselsafstand på under
en time, er mange gæster gengangere med stort tilhørsforhold og
høj loyalitet overfor området.

ca. 24% af omsætningen i Blokhus.
Hertil kommer det store antal endagsturister, hvoraf de fleste er motiveret
af de bilvenlige strande, og få gør
brug af områdets øvrige tilbud. Det
faktiske antal gæster der kører til og
fra stranden via Blokhus er ukendt,

Ifølge de seneste kendskabsanalyser er Blokhus forholdsvis
velkendt i både Danmark og
Norge, mens kendskabet og
attraktiviteten i det svenske og
tyske marked generelt er lavere.
Estimater fra VisitNordjylland viser dertil, at gæsterne i Blokhus
generelt har et lavere døgnforbrug end i resten af regionen, og
med undtagelse af campinggæsternes, er forbruget også lavere
end det nationale gennemsnit.
Med flere end 6.000 sommerhuse, er
det ikke overraskende, at mere end
halvdelen af omsætningen (60%)
stammer fra ejere eller lejere herfra,
mens gæster fra feriecentre og campingpladser tilsammen tegner sig for

men lokale erhvervsdrivende vurderer,
at der på varme sommerdage kører
op mod 20.000 billister gennem byen
med retning mod stranden.

rede målgrupper fordeler Blokhus’ turister sig mellem gæster, der er motiveret af ”det gode liv” og gæster, der
ønsker ”sjov, leg og læring” på deres
ferie. Sidstnævnte gruppe er særligt
markante i byen, hvilket bl.a. skal ses
i lyset af tilstedeværelsen af Fårup
Sommerland, der tiltrækker
4-600.000 besøgende årligt.
Til gengæld mangler Blokhus
en eller flere signaturoplevelser,
der kan tiltrække højtforbrugende gæster fra målgruppen ”det
gode liv”, ligesom fraværet af et
hotel i området er en barriere.
Feriehusejerne er en særlig
gruppe, idet mange har deres
faste bopæl i Aalborg, og bruger deres huse regelmæssigt.
De betragter typisk sig selv
om fritidsborgere snarere end
som turister, og bruger ikke de
gængse turismeprodukter. Dog
med undtagelse af lokale fødevarer
og detailhandel, ligesom mange ejere
har et højt kulturforbrug i form af byvandringer, gallerier, koncerter o. lign.

I forhold til VisitDenmarks motivbase-

DET GODE LIV

SJOV, LEG OG LÆRING

Gruppen tæller livsnydere,
madelskere og naturentusiaster.
Det er par, venner og veninder
på ferie uden børn. De holder
både korte og lange ferier og
motiveres af naturskønne
rammer, kobling mellem by og
natur samt mulighed for at
trække stikket fra hverdagen

Dette er forlystelses- og
attraktionslystne familier, der
motiveres af børnevenlige
rammer for samvær. De er en
eller flere generationer samlet
på ferien og har fokus på
børnenes behov og ønsker,
samt på trygge rammer om
oplevelserne.
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Feriehusejere bruger deres huse i
weekender og helligdage hele året,
og skaber tilsammen med de mange gæster fra oplandet og den store
andel af tyske gæster, der holder sene
ferier, et potentiale for udvidelse af
sæsonen. Her er det værd at bemærke, at gæsterne i juli og primo august,
typisk er motiveret af sjov, leg og
læring, mens gæsterne, der kommer
senere på året ofte ønsker at undgå
for meget ”sjov og leg”. De er mere
motiveret af at leve det gode liv.

mangelvare, og vores valg både før
og under ferien er betinget af, om vi
får service, kvalitet og indhold for den
tid vi bruger snarere end de penge vi
bruger. En god måde at nå gæsterne
er ved at satse på de unikke stedbundene oplevelser, som man ikke kan få
andre steder. Her er Haven i Hune og
Gateway gode eksemler, men generelt kan både naturen og kulturhistorien bruges mere strategisk i at skabe
stedbunde signaturoplevelser til gæster fra målgruppen ”det gode liv”.

En række generelle tendenser præger
ferieformer og rejsevalg på tværs af
nationaliteter. Udviklingen i Blokhus
må tage højde for disse tendenser,
hvis døgnforbruget skal hæves og
destinationen skal tiltrække nye højtforbrugende gæster.

Ud over at vi ønsker kvalitet fremfor
kvantitet, rejser vi i mindre grad for
at se en destination, men for at få
opfyldt et behov. De oplevelser vi
søger, skal inspirere og engagere os.
Vi vil være med fremfor at se på. Når
de besøgende til Womens Weekend
kan deltage i portvinssmagning eller
tilrettelagte kvindeløb, eller når man
kan smage de lokale råvarer i Futtens

For det første agerer vi som turister
meget kvalitetsbevidst. Tid er en
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Gård, så er gæsterne medskabere
i deres egen oplevelse snarere end
passive publikummer.
Til sidst skal tendensen til, at vi i
stigende grad holder kortere og flere
ferier fremhæves. Det skaber nye
muligheder for at tiltrække gæster på
kortere ophold og for flere turister i
skulder- og lavsæson. De kortere ferier betyder dog også, at turisterne søger et komplet ferieophold hvor byer,
mad, aktiviteter, åbningstider, service
osv. er forenet og nemt tilgængelige.
Det stiller krav til servicen og til at de
rette overnatningstilbud er tilstede.
I det følgende beskriver vi tre forskellige turister som vi kender dem
fra Blokhus i dag, og tre af de typer,
som vi mener Blokhus skal satse mere
på i fremtiden. Profilerne er udviklet
med inspiration fra VisitNordjyllands
personaer fra 2014.

Børnefamilien som vi kender dem
Familien Berg fra Norge
Kjell (39), Astrid (37),
Tobias (8).

Bosætter sig
I feriehus eller –center. Det
skal være nemt og bekvemt.

Drømmer om
En sjov ferie for hele
familien.

Motivation og
behov
Blokhus’ mange tilbud
skaber en god ferie for
alle i familien. Fårup
Sommerland og Gateway
sikrer at familien har det
sjovt sammen. Det er
vigtigt for Astrid, som
selv elsker at shoppe
i Blokhus, mens Kjell
bader eller flyver drage
med Tobias.

Betalingsvilje
Det lave prisniveau
tiltrækker dem, men de
er villige til at betale for
kvalitet.
Den optimale destination
Er rig på aktiviteter og
forlystelser, samt børnevenlig med indbydende
strande og natur.

Ferieplanlægning
Familien vender gerne
tilbage til noget godt, og
har været i Blokhus flere
gange.

De rejser i højsæsonen
og planlægger ferie fire
måneder før afrejsen.

Ferieplanlægning
Parret har været i Blokhus et par gange og
kommer gerne igen.

De søger inspiration på
specifikke rejserelaterede
hjemmesider, og henter
anbefalinger fra familie
og venner.

De henter inspiration
gennem en bred internetbaseret søgning.

Livsnydere som vi kender dem
Familien Müller fra Tyskland
Renate (62) og Hans
(60).
Drømmer om
En alsidig ferie med
eventyr, selvforkælelse
og kvalitetstid.
Betalingsvilje
Det er dyrt i Danmark,
men de betaler gerne for
kvalitet så længe standarden lever op til den
tyske.
Den optimale destination
Kombinerer afslapning,
selvforkælelse, god mad
og kulturhistorie.

Bosætter sig
På de korte weekendture bor parret på hotel.
På de længere ophold
vælger de feriehus, så
de kan invitere vennerne
forbi under parrets halvanden uges ferie.

De bruger 2 måneder på
at beslutte sig og holder
helst ferie udenfor højsæsonen.

Motivation og
behov
De elsker at suse afsted
på mountainbikes langs
sti 100 og nyder gerne
en medbragt madkurv i
klitterne. Renate nyder
at koble af i spabadet i
Feriecenter Nordsøen
mens Hans går på jagt
efter lokale specialiteter
eller dyrker sin interesse
for kunsthåndværk.
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Feriehusejere som vi kender dem
Familien Berg fra Danmark
Finn (70), Else (69),
Michael (48) Lene (46),
Olivia (12),
Frederik (8), og Clara (3).

Bosætter sig
I feriehuset. Både sammen i hele familien eller
i parvise grupper med
nære venner.

Drømmer om
En afslappende ferie
ligesom sidste år.

Motivation og
behov
De har en nostalgisk
tilknytning til Blokhus og
er kommet der igennem
generationer. De kan lide
det lokale liv og deltager
i by- og naturvandringer,
går til foredrag og sangaftener og køber stort
ind af de lokale fødevarer. Dertil vil Frederik
gerne ned og se kanonen
blive skudt af i Blokhus.

Betalingsvilje
Når bare oplevelsen bygger på unikke og lokale
ting, betaler de gerne
prisen.
Den optimale destination
Tilbyder rolige og naturskønne rammer om ferien.
Har en stærk og velbevaret kulturarv, og passer på
de stedbundne kvaliteter.

Ferieplanlægning
Der er mange om at
bruge huset, som er fyldt
stort set hele højsæsonen og de fleste weekender fra april til november.

De henter inspiration i lokalavisen, som de læser
mere detaljeret, end når
de er hjemme.

De er spontane og
planlægger ikke deres
ophold nøje.

Fremtidens aktive børnefamilier
Familien Haugedal fra
Norge
Sverre (48), Marit (44),
Selma (10) og Ida (12).
Drømmer om
En ferie med masser af
fysisk udendørsaktivitet
og eventyr.
Betalingsvilje
Sverre og Marit arbejder
meget og ønsker at give
børnene en masse oplevelser. De betaler gerne
for høj kvalitet og god
service.
Den optimale destination
Gør det muligt at prøve
en masse ting af på egen
krop, og at lære deres
børn glæderne ved at
være aktiv i naturen.

Ferieplanlægning
Parret har besøgt venner
i Aalborg, som har anbefalet Blokhus.

Bosætter sig
På de længere ferier
kører de i autocamper
så de frit kan bevæge
sig rundt. På de kortere
ophold lejer de et familieværelse på et hotel
eller en lejlighed på et
feriecenter.

De kommer typisk i højsæsonen, men kan også
tage en hurtig weekendtur i efteråret, hvis der
er en sjov aktivitet eller
event.

Motivation og
behov
De elsker at udfordre
sig selv og leve et sundt
og fysisk aktivt liv. De
går op i rene og sunde
fødevarer og adgang til
oplevelser i naturen.
De kan lide aktiviteter, som
alle kan deltage i; at flyve
med drage, at surfe, at
cykle på mountainbike eller
at rulle på rulleskøjter. Ofte
lejer de udstyret på stedet.
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De planlægger deres
rejse i god tid og gør
brug af anbefalinger
fra venner samt online
anmeldelser på blandt
andet Tripadvisor.com.

Fremtidens livsnydere på eventyr
Familien Lehmann fra
Tyskland
Gerhart (66) og Ilse (62).
Drømmer om
Ferien med de uforglemmelige oplevelser, der
gerne må rumme eventyr
og rykke grænser.
Betalingsvilje
De har valgt at bruge
penge på rejser. Dårlig service og kvalitet
påvirker betalingsviljen
markant.
Den optimale destination
Giver oplevelsen af, at
være et nyt og særligt
sted. Den lokale kultur er
synlig, og det er nemt at
finde de tre store oplevelser, som parret skal nå.

Bosætter sig
De rejser ofte, men på
korte ture. De vælger
derfor helst hotelophold
med central beliggenhed
og tæt på havet.

Ferieplanlægning
Ilse har hørt om den nye
strand Blokbeach, og
anbefalinger fra hendes
venner giver parret et
ekstra skub.

Motivation og
behov
De vil på kort tid kunne
mærke, at de opdager
og oplever nye ting.

Beslutningen om ferie
træffes cirka halvanden måned før afrejsen.
Da Ilse stadig arbejder
skifter ferien alt efter den

tyske ordning for delstaterne, men de vil helst
undgå at ramme højsæsonen og de mange
børnefamilier.

De går efter få store
oplevelser så som den
storslåede udsigt, den
uforglemmelige overnatning, eller den enestående strand. Resten af
tiden bruger de på at gå
på opdagelse i den lokale kultur og være fysisk
aktive.

Fremtidens endagsturister
Veninderne fra Aalborg
Kristina (38), Mia (40),
Anne (37) og Lisbeth
(39).

en tur i naturen.
Der skal være gode
kulinariske tilbud og
gerne nogle brandtilbud i
tøjforretningerne.

Drømmer om
At slappe af og være i
fred for familielarm. Dog
skal det være nemt at
tage del i en aktivitet.

Bosætter sig
Ikke i destinationen. De
kører hjem igen.

Betalingsvilje
De er spontane i deres
forbrug og kan nemt
lokkes. De går efter value
for money, og kvaliteten
er afgørende.

Motivation og
behov
De gider ikke madpakker.
Der skal være simpel,
men ordentlig, sund mad.
En god sandwich eller en
salat. De vil gerne prøve
en lokal øl til frokost.

Den optimale destination
Det er ikke så vigtigt,
at det er tæt på deres
bopæl. Det skal være
smukt og lækkert, og et
sted hvor man har lyst til
at springe i vandet og gå

Hvis der er et sjovt event
så som Womens Weekend eller en spændende
aktivitet, såsom yoga,
surfing, beachkites el.
lign, så kan de godt lok-

kes til at blive længere
og være en del af det.
Ferieplanlægning
De ved, de gerne vil til
Blokhus, fordi der er
nogle ting, de gerne
vil prøve. Men intet er
planlagt.
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De orienterer sig om
mulighederne i destinationen, når de er fremme, og hvis ikke det er
tydeligt, hvad der findes
af tilbud, så opdager de
det ikke.

Udfordringer
Størstedelen af gæsterne i Blokhus er danske gengangere.
Døgnforbruget i Blokhus ligger under det regionale gennemsnit.
Blokhus skal balancere mellem at servicere to målgrupper, hvis interesser ikke
altid harmonerer.
Der mangler markante signaturoplevelser og overnatningstilbud, der kan tiltrække
gæster på kortere ferier og med højere døgnforbrug.
Feriehusejerne ser ikke sig selv som turister og har en anden type forbrug.
Et stort, men ukendt, antal endagsturister kører direkte på stranden – typisk i bil
og gør ikke brug af byens tilbud.

Udviklingspotentialer
Pas godt på de eksisterende turister i højsæsonen, men fokusér udviklingsindsatsen på tilbud, der imødekommer nye målgrupper og deres rejsemønstre.
Fasthold og udvid den store andel af norske og tyske gæster gennem nye målrettede tilbud, oplevelser og services.
Udnyt den høje andel af endagsturister i højsæsonen.
Udnyt potentialet for sæsonudvidelse.
Øg kvalitet og udbud af overnatningsmuligheder til særligt de højtforbrugende
målgrupper på kortere ophold og ophold i skulder- og lavsæson.
Synliggør de lokale og kulturbaserede tilbud, oplevelser og services til feriehusejerne.
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Oplevelsestilbuddet

Blokhus har en bred vifte af oplevelsestilbud. Særligt familievenlige oplevelsestilbud, som Fårup Sommerland,
Gateway og Jambo Feriepark, udgør
nogle af de tilbud, som tiltrækker børnefamilierne, der også har rige overnatningsmuligheder på både campingpladser og feriehuse i høj kvalitet.
Modellen nedenfor illustrerer det rige
udbud af oplevelser, gæsterne i Blokhus har adgang til. Den er ikke udtømmende og udelader blandt andet
de mange events, der også præger
Blokhus. På næste side gengives de
events, der i skrivende stund er lagt i
kalenderen for 2015.

Med et så rigt oplevelsestilbud adskiller Blokhus sig fra andre kystdestinationer, men det stiller også krav til, at
gæsterne ledes nemt og ubesværet
til dem, og at der satses strategisk
på koncepter, der kan tiltrække nye
målgrupper og udvide sæsonen.
Ud over det rige oplevelsestilbud
adskiller Blokhus sig som kystdestination ved både at have veludviklede
bymæssige tilbud i form af shopping
og restauranter og naturoplevelser i
plantage-, klit- og strandlandskab. I
Blokhus kan man nyde både byen og
naturen på én ferie.
Der er også skabt god adgang til

landskaberne i destinationen. Både
gennem Plantagen, hvor Gatewayen
byder på både legeplads, løbe- cykel- og gåruter, fitness, bålplads og
bageovn, og via Sti 100, som forbinder Blokhus og Saltum parallelt med
kystlinjen. Ligeledes rummer stranden en unik mulighed for at køre og
parkere på den, hvilket særligt mange
autocampere benytter.
Alligevel kommer naturoplevelserne
for mange gæster som en overraskelse, og kun i enkelte tilfælde danner
naturherlighederne grundlaget for
kommercielle oplevelsestilbud.

60 min fra Blokhus strand
Thy Nationalpark, Færgereje, Hammer Bakke, Råbjerg mile,
Cold Hawaii, Ørnereservat, Nordsøens Ocenarium

30 min fra Blokhus strand
Naturcenter Fosdalen, Hanherred Havbåde,
Family Farm Fun Park, Mountainbikeruter, Zoo,
Action house, lufthavn og storby

10 min fra Blokhus strand
Fårup Sommerland og Gatewayen
lystfiskeri, golf/minigolf
havekultur, kunst, udstillinger og
scenekunst, cykling, vandring,
ridning, langrend
badeland og strand.
Restauranter, cafeer og shoping
saltsyderi, loppemarkeder
og gårdbutikker
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VINTER

Torsdag 16. juli 2015 (Stor Badedag)

BLOKHUS BADEBY – 150 ÅRS JUBILÆUM

12. juli 2015 – 2. søndag i juli

VESTERHAVSMARCH

MUSIK I SOMMERLANDET

Søndag 12. juli 2015

VERDENS BALLETTEN BLOKHUS

Hver tirsdag i højsæsonen fra 30. juni
til 4. august 2015 kl. 10-14 + uge 42

RÅVAREMARKED I FUTTENS GÅRD

Skyder solen ned
27. juni til 16. august 2015 hver dag kl. 21.00

På Torvet i Blokhus. Hver tirsdag kl. 19.30 i højsæsonen
fra 7. juli til 11. august 2015 (6 koncerter)

SOMMER

BLOKHUS KANONLAUG

På Blokhus strand 23. juni 2015

SCT. HANS BÅL

Blokhus 23. maj til 25. oktober 2015
Temaet er H.C. Andersens eventyr

BLOKHUS SANDSKULPTUR FESTIVAL

23. til 24. maj 2015 – Pinsen

DRAGEFESTIVAL

25. juli 2015

EVENT ÅRSHJUL

RESORT
BLOKHUS

FORÅR

14. til 17. maj 2015 – Kr. Himmelfartsferien

BLOKHUS TRÆSKULPTUR FESTIVAL

Skandinaviens største uldfestival
9. til 10. maj 2015

ULDFESTIVAL I SALTUM

Gateway Blokhus. 2. Påskedag – 6. april 2015.
Løb ½-Marathon (21,1 km), ¼-Marathon (10,5 km),
Mini-Marathon (4,2 km), Børneløb

FOREST TO THE BAY

PILEFESTIVAL

EFTERÅR

2. august 2015 – 1. søndag i august

BLOKHUS MARATHON

28. august kl. 18.00
Gateway Blokhus

BLOKHUS KVINDELØB

Dato? 4.-6. september 2015
– besked i marts måned

WOMENS WEEKEND

Oktoberfestival
5. til 25. oktober 2015

EFTERÅRSFERIE I BLOKHUS

Fernisering 10. oktober v/Hune Bageri. Udstillingen
løber ca. 1 måned frem. Frist for indsendelse af
fotos til konkurrencen er 1. september 2015

BLOKHUS FOTOFESTIVAL

10. til 11. oktober 2015

BLOKHUS-HUNE HUNDEFESTIVAL

10. til 18. oktober 2015

HØSTFEST FÅRUP SOMMERLAND

29. november, 6. + 13. + 20. december 2015
Hver søndag i advent

BESØG NISSEHUSET I MOSEBY V/ ETLY KLARBORG

Redningsstationen Blokhus – Påskeudstilling
28. marts til 12. april 2015

HAVETS SALT

Der er derfor potentiale for flere
pakker og koncepter, der inkluderer
blandt andet de eksisterende cykeltilbud, ligesom stranden i højere grad
kan danne rammen om unikke signaturoplevelser for højtforbrugende
gæster hele året.
Generelt er der brug for opmærksomhed mod flere stedbundne oplevelser.
Alt det man ikke kan opleve andre
steder, og som er bundet til Blokhus.
I den sammenhæng har erhvervsaktørerne, som led i udarbejdelsen af
potentialeplanen, lavet et oplæg til,
hvordan man i højere grad kan koble

områdets tilbud til årstiderne. Oplægget er udviklet som et redskab til at
koble eksisterende og nye events tættere til de ressourcer, som de fire årstider stiller til rådighed i form af bl.a.
vejrforhold, flora og fauna. Målet er
dels at sikre, at aktiviteterne skiller sig
ud fra mængden, og for alvor lader
gæsterne mærke Blokhus, men også
at sikre gæster hele året og dermed
forlænge sæsonen. Oplægget er gengivet på side 38, og er en rigtig god
tilgang til servicering af gæsterne og
til stedbunden forretningsudvikling.
Ud over at koble oplevelserne til

2015

2016

150 års jubilæum:
I 1865 fik Blokhus sine
første badegæster, og
det var fra dem, ideen
om badehuse på
stranden kom. I dag står
de som et velbenyttet
og levende symbol på
Blokhus’ rige historie.

150 års jubilæum:
Blokhus kan atter fejre
150 års jubilæum, idet
Klitgaards gæstgiveri
omdannes til regulært
badehotel i 1866.

naturen og til årstiderne, er der også
et stort potentiale i at synliggøre og
bruge Blokhus’ historie. Blokhus har
nemlig en særdeles rig én af slagsen,
og med en tidlig tradition for gæstgiveri og badehoteller, er destinationen
også kendt som ”Danmarks ældste
badeby”. En titel der skaber grobund
for forretningsudvikling, og giver
anledning til fest. Derfor er følgende tidslinje over Blokhus’ historiske
udvikling også omsat til en ”kalender”
for nogle af destinationens kommende mærkedage. Den viser mangfoldigheden af de historier, der knytter
sig til Blokhus.

2018
210 års jubilæum:
Fregatten ”The
Crecent” forliser i 1808,
og 226 englændere
dør. Alt løsøre smides
overbord. Deriblandt
Blokhus Kanonen der
symboliserer forlishistorien i Blokhus.
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2020
350 års jubilæum:
Danmarks ældste
Skudehandelsforretning etableres i
Blokhus i 1673. Den
rige handel gjorde
Blokhus til en stærk
konkurrent for
Aalborg.

Med beskrivelsen af indsats nr. 2 (side
11) giver vi et bud på, hvordan historien kan synliggøres gennem byfornyelse. Historierne kan dog generelt
bruges mere aktivt i Blokhus´oplevelsestilbud. Det giver også mening i
lyset af tilbagemeldingen fra gæster-

ne. De historiske seværdigheder er
nemlig noget af det, der ifølge en tilfredshedsanalyse fra VisitNordjylland
i 2014, har opnået lavest tilfredshed i
Blokhus. Derudover fremhæves særligt de bynære tilbud så som restauranterne, butikkerne og bymiljøet som

elementer, der skal forbedres. Det er
vigtigt at tage hånd om, da netop
de elementer har stor betydning for
tyske og norske gæsters rejsevalg, og
fordi fremtidens turister helt generelt
vil have høje forventninger til kvalitetsniveauet på deres ferier.

Tilfredshedsanalysen kort fortalt
Topkarakter til strand og badeforhold samt adgangsforhold til naturen.
Meget høj score til områdets attraktioner.
Stor tilfredshed med service fra turistinformationen og venlighed blandt lokalbefolkningen.
Tilfredsheden med oplevelseskvaliteten er lavest blandt førstegangsbesøgende.
Typisk stiger tilfredsheden i slutningen af højsæsonen og i skuldersæsonen, hvor byens
travlhed har lagt sig. I højsæsonen kan bilkøer og overfyldte attraktioner skabe utryghed og
stress for turisterne.
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Udfordringer
Den store volumen af oplevelser virker overvældende for gæsterne, og de unikke oplevelser drukner.
Oplevelserne knyttes ikke i tilstrækkelig grad til ruter, specifikke interesser eller
sæson.
Oplevelser målrettet gæster der er motiveret af ”det gode liv” trænger ikke
igennem Blokhus’ image som familiedestination.
Potentialet for at bruge historien og naturen i forretningsudvikling indfries ikke
til fulde.
Tilfredsheden med oplevelserne er lavest i højsæsonen og blandt nye gæster.
Byliv, mad og shopping er blandt de vigtigste oplevelser for tyskere og nordmænd, men opnår lav tilfredshed.

Udviklingspotentialer
Bind Blokhus sammen som ét samlet resort ved at knytte oplevelsestilbud til
interessespecifikke og sæsonvenlige ruter både indenfor og udenfor Blokhus.
Skab øget synlighed til de stedspecifikke oplevelser.
Brug naturen og kulturhistorien i forretningsudvikling og husk at fejre de mange
mærkedage.
Tænk i aktiviteter, produkter, oplevelser og services der kan udnytte den høje
tilfredshed i sen- og skuldersæsonen og fokusér på gode services i højsæsonen.
Forny og øg oplevelsestilbud og kvalitet, så det imødekommer de behov, der
kendetegner fremtidens turister og turister med høj betalingsvillighed.
Brug og skab strategisk udvikling på stranden, og led strandgæsterne ind i byen
og ikke udenom.

33

Byen og landskabet
oprindelige by og vesterhavsstemby op. Det oprindelige klitlandskab
Blokhus har mange landskabelige og
ning er forsvundet. I dag fremstår
har måttet vige for belagte arealer til
rekreative kvaliteter med havet, den
Blokhus derfor som en meget sambiler og for nyere byggerier, som har
brede sandstrand, de bakkede klitter,
sprængt byens oprindelige skala
plantagen og det flade landskab
og byggestil. Sammen med en
i baglandet. Generelt er naturen
omlægning af trafikken fremstår
meget nærværende og karakBlokhus derfor i dag sammensat
teristisk. Marehalmen er særligt
med arelaer mellem bygninger,
kendetegnende, og brydes kun
som mangler karakter og kvalitet.
af plantager og nåletræsbælter,
Byen har mange bagsider og melsom fletter sig ind mellem klitter
lemrum, som ikke bidrager til en
og sommerhuse. Lien, der rejser
samlet helhedsoplevelse, og den
sig parallelt med kysten, gør også
oprindelige natur og stedsspecinaturen nærværende, og skaber
fikke vestjyske karakter og kvalitet
et særligt landskab med udsigtser forsvundet.
punkter og lavtliggende folde
nedenfor. Naturen, som omgiver
Ved etableringen af Feriecenter
Blokhus, Hune, Saltum og Rødhus,
Nordsøen i klitterne og omlæger således det bærende stedbundEksempler på bagsider, belægning og mellemrum.
ningen af trafikken er en af byens
ne baggrundstæppe, som binder
oprindelige historiske linjer fra
området sammen til én samlet
baglandet til vandet via Torvet
attraktiv destination med mange
og Høkervej forandret. Peder
rekreative kvaliteter.
Madsensvej og Strandvejen er i
stedet blevet den primære vej til
Plantagen ligger som en marstranden for både biler, cykler og
kant grøn port mellem Hune og
gående. Derfor er både stranden
Blokhus og markerer ankomsten
og Strandvejen i dag meget
og mødet med klitter, strand og
befærdet. Særligt på varme somhav. De to byer har overordnet et
merdage, hvor parkeringsforholfint samspil. Hune er helårsbyen
dene er dårlige, og hvor området
med kirke, butikker, boldbaner og
omkring bækken og Strandcenteforsamlingshus ud til Vesterhavsret kan virke kaotisk.
vej. Blokhus er sommerbyen med
badehuse, cafeliv på torvet og
Byens kulturhistoriske bygninger
en særlig historie, som punktvis
og lag er kun punktvist synlige
fornemmes ved de kulturhistoriske
og står som isolerede enheder
bygninger.
mellem nyere byggerier, et stort
betonbelagt torv og mange udefiOverordnet er ankomsten til
nerbare mellemrum. Der er behov
Hune og Blokhus dog udfordret
for, at Blokhus genfinder sin egenaf mængden af informationer, og
art og gentænker sine byrum og
området omkring Ilsigvej svækker
mellemrum med udgangspunkt i
Vesterhavvejs ellers lige smalle fordet stedspecifikke og særlige ved
løb med byhuse helt ud til vejen.
Blokhus. Et oplagt greb er at genEfter plantagen er mødet med
indføre den historiske linje, som
Blokhus præget af belagte areløber fra Hune, gennem plantagen
aler og bagsider med parkering.
Gæsterne skal ledes mere intuitivt gennem byen
og via Torvet og Høkerveje til stranSelve byen bærer tydelige præg af
og til stranden
den, som en central adgang til byen
udviklingshistorien om den tidlige
og stranden. En indsats, der er
badeby for borgerskabet, der i dag
mensat by med nyere byggeri, der
beskrevet på side 11.
er blevet et feriemål for masseturismed sin store skala, materialevalg og
men. Denne udvikling har påvirket
placering har brudt den oprindelige
de fysiske omgivelser, og dele af den
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Udfordringer
Overordnet er ankomsten til Hune ved Ilsigvej syd for Vesterhavsvej præget af
mange forskelligartede og kommercielle informationer og tilbud. Disse mange
indtryk virker forstyrrende for gæsterne og overdøver naturen og historien.
Ankomsten til Blokhus efter plantagen er præget af belagte flader og ingen
beplantning. Det står i stor kontrast til plantagen og den omgivende natur.
Samspillet mellem byerne kan forbedres.
Byens kulturhistorie er ikke særlig synlig og den historiske linje fra Ålborgvej til
havet via Høkervej har mistet sin centrale rolle i forståelsen og oplevelsen af byen.
Blokhus er sammensat og opbrudt. Byens oprindelige skala, byggestil, gaderum
og materialer er udfordret af nyere tiders byggeri og planlægning.
Der er opstået bagsider og ”ikke steder” mellem bygningerne.
Belagte flader har indtaget byen på bekostning af beplantningen.
I dag er Strandvejen den primære adgang til stranden, hvilket skaber kaos på en
varm sommerdag.
Manglende kobling mellem by og strand og få aktiviteter på stranden.
Manglende kobling og formidling af områdets stier, attraktioner og rekreative
muligheder.

35

Udviklingspotentialer
Styrk ankomsterne til området. Både i Hune med bebyggelsen langs Vesterhavsvej og i Blokhus, hvor mødet med historien og naturen bør træde frem.
Find Blokhus’ særlige egenart og dyrk den i udviklingen af byrum og bygninger.
Genfind historien og balancepunktet mellem historiens kvaliteter og nutidens
muligheder. Tag afsæt i kvaliteterne ved sømærket og Strandcenteret.
Brug den historiske linje ved Høkervej som løftestang for en ny fornyelse af ankomst, byrum og adgang til stranden. Gentænk arealerne mellem bygningerne, og
skab et sammenhængende tæppe, der forer de forskellige bygninger og skaber
èn samlet fortælling og oplevelse i Blokhus, med respekt for alle historiens lag.
Træk landskabet og beplantningen ind i byen og omdan belagte flader til ”grønne” felter. Brug plantagens sammensatte beplantning og marehalmen i resten af
byen, og byg videre på principperne i åbningen af Blokhus bæk.
Styrk adgangen til stranden via Høkervej og skab unikke muligheder for ophold
og aktiviteter på stranden og i klitterne mellem by og hav. Styrk koblingen og
synergien mellem by og strand året rundt.
Styrk adgangen til det omgivende landskab og skab bedre sammenhæng mellem områdets mange stier, attraktioner og rekreative tilbud.

Skab sammenhæng mellem byens rum

Landskabet trækkes ind

Styrk ankomst og strand

Brug den historiske linje
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Erhvervets ideer og koncepter
Arbejdet med potentialeplanen rummede to workshops hvor deltagerne arbejdede med udvikling af konkrete koncepter og forretningsmodeller, der kan skabe værdi for Blokhus og bidrage
til at indfri områdets fulde potentiale. Det resulterede i 11 gode ideer og koncepter, som alle er
nævnt her, og som kan inspirere den videre forretningsudvikling i Blokhus.
Bedre og grønnere byrum:
Byens natur og kulturarv synliggøres som markører, der binder byens pladser og byrum sammen, og leder gæsterne igennem byen. Mellemrum omdannes til små åndehuller, der supplerer
tiltagene omkring Blokhus Bæk.
Danmarks bedste bystrand:
Rammerne for forskellige aktivitetsformer og nye forretningsmuligheder på stranden og i
klittern styrkes. By og strand knyttes sammen og den historiske rute til stranden via Høkervej
genskabes.
Kortlægning af resort:
Destinationen skal samles fra Grønhøj til Rødhus. Områdets samlede oplevelsestilbud og
pakker skal formidles og tilgængeliggøres, og der skal skabes en fælles identitet og et fælles
visitkort.
Nyt hotel:
Det eksisterende overnatningstilbud skal suppleres med et målrettet produkt for højtforbrugende målgrupper. Særligt til gæster på miniferier og på ferie udenfor højsæsonen.
Eksklusive, naturnære overnatningstilbud:
Unikke overnatningstilbud i trætoppene i Gateway eller i klitterne på stranden skal styrke destinationens brand som destination med naturoplevelser i verdensklasse.
Popup overnatning:
Mobile, fleksible og sæsonprægede overnatningstilbud med unik og skiftende beliggenhed,
skal fungere både som overnatningsmulighed, landart og best practice i bæredygtig turisme.
Kulturikon:
Der bør skabes et ”must see” for kulturturister. Noget der binder områdets historie til nutiden
og som rummer et unikt oplevelsestilbud. Det kan være knyttet til forlishistorien eller til badebyhistorien.
Ekstremsportsløb:
De stedspecifikke ressourcer som Gateway og det dramatiske landskab sættes i spil som ramme for ekstremsportsudøvere, der kommer til når vejret er råt, og skaber liv uden for sæsonen.
Mandehørm på Brændevinsruten:
Der skabes en pendent til ”Womens Weekend” hvor der er fokus på fællesskaber mellem
mænd. Naturen og de kulturhistoriske fortællinger kobles på i form af eks. løb på brændevinsruten.
Kitesurfingstævne:
Vand og vind udnyttes ved at lave stævner og kurser for kitesurfere. Indsatserne løbes i gang
med hjælp fra Blokhus´ eget surfermiljø og evt. i samarbejde med surfere fra Cold Hawaii ved
Klitmøller.
Årshjul for Blokhus:
Events og aktiviteter i Blokhus fordeles jævnt over hele året og sikrer udvidelse af sæsonen.
Alle aktiviteter kobles til stedets ressourcer og årstidens kendetegn. Deltagernes første bud på
årshjulet er gengivet på næste side.
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2. Kvartal
Badeliv, indbydende
natur, rig flora og
fauna, varme, lyse
sommeraftener.

Børnefamilier og
hyggeturister.

Ikke flere aktiviteter
end de, der er.
Torvekoncerter i 1.
halvdel af juni og 2.
halvdel af august
(sidstnævnte også på
tysk). Evt. fullmoon
party én gang om
måneden.
Dragefestival i juli.

Destinationssamrådets
eventgruppe.
VisitJammerbugten.
(begge er vigtige i hele
sæsonen, men trækker
særligt her)

1. Kvartal

Stilhed og mørke,
stjernehimmel, vind og
blæst og is-landskab.

Eventyrturister,
kærestepar og grupper
med fælles interesse.
Eksempelvis yogier.

Yoga, wellness og
mindfulness evt.
kombineret med
kitesurfing-events.
Saunagus og
vinterbadning.
Valentines day.

Saltum Trim, nye
overnatningsudbydere,
campingpladser.

Stedbundne
ressourcer

Målgrupper

Ideer til
koncepter,
temaer,
aktiviteter
og events

Aktører og
samarbejdspartnere

Naturvejlederen, lokale
kokke og deres netværk,
evt. Morten fra Mortens
kro. Arrangørerne af
hundefestivallen.

Vis naturens
spisekammer og giv
ideer til madlavning.
Høstmarkeder og
temafester eks. om
kartofler og brændevin.
Evt. kombineret med
Oktoberfest og tysk
musik på torvet.
Værtskab målrettet
hunde og etablering af
hundegruppe blandt
sommerhusejerne.

Tyske turister. Kultur/
gourmetturister
(foodies). Naturturister
og eventyrturister med
interesse for sundhed og
sport.

Fødevarer og råvarer,
naturens spisekammer.
Svampe og bær.
Kartofler fra Villemosen
og havtorn fra stranden.
Hundefestival.

3. Kvartal

Årshjul for Blokhus vers. 0.1

Danmarks
Sejlsportsunion, og
relevante internationale
organisationer. Saltum
Trim, PGU, Møllehjulet,
Sean (Kitesurfing)

Pakkeprodukter med
overnatning, mad og
event så som maraton,
mandehørm, kitesurf,
ekstremsport,
mountainbike,
tømmerflådesejlads etc.
Julemarked med boder,
og åbne
kunsthåndværkerværksteder.

Familier, eventyrturister,
sportsudøvere, mænd,
(professionelle og
hobby)

Gateway, Vind og vejr,
dramatisk landskab

4. Kvartal
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kystferiebyer.”
VisitNordjylland, 2013. Forfatter Jørgen Hansen, TexTour

“Gæstetilfredshed i Blokhus 2013. Foreløbige resultater.” VisitNordjylland,
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