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INTRODUKTION

Turismeredegørelsen omfatter turismen i kystnærhedszonen og dan-
ner baggrund for byrådets beslutninger om placering af nye ferie- og 
fritidsanlæg eller udvidelser af eksisterende anlæg i kystnærheds-
zonen i Frederikshavn kommune. Kystnærhedszonen dækker alle 
landets kyster i en afstand af � km fra kysten og omfatter arealer i 
sommerhusområder og landzone. 

Det er en national interesse, at store dele af de danske kyster bevares 
som åbne kyststrækninger. Det er et statsligt mål, at den fremtidige 
udvikling i kystnærhedszonen baseres på et solidt og opdateret be-
slutningsgrundlag, hvor der er redegjort for den forventede udvikling 
samt for sammenhængen mellem udvikling i de kystnære byer og 
varetagelsen af beskyttelsesinteresserne i kystnærhedszonen.

De danske og ikke mindst de nordjyske kyster er i deres udstrækning 
og variation enestående i Europa. Et særkende er, at det på trods af 
en stor og stadig voksende rekreativ udnyttelse, er lykkedes at friholde 
betydelige dele af kysten for intensiv bebyggelse. For at bevare dette 
skal placering af nye anlæg i kystnærhedszonen tage udgangspunkt 
i samlede overvejelser om anvendelsen af kystnærhedszonen, der 
også tager hensyn til kystlandskaberne og offentlighedens adgang til 
kysten.

Turismeredegørelsen redegør i afsnittet ”Generelle udfordringer” om 
nødvendigheden af at kunne placere nye ferie- og fritidsanlæg i kyst-
nærhedszonen i Frederikshavn kommune.

I afsnittet ”Turismen, byerne og baglandet” gives der et billede af de 
enkelte turismeområders og byers roller, og i afsnittet ”Lokale udfor-
dringer og fokusområder” gåes der tættere på de konkrete udfordrin-
ger, der udspiller sig i de enkelte turismeområder.

Afsnittet ”Principper for lokalisering” sætter rammerne for udmønt-
ningen af de konkrete udfordringer/turismeanlæg ”i matriklen”, og 
endelig sluttes der af med bilaget ”Turismen i runde tal”, som ansku-
eliggør turismen i tal i Frederikshavn kommune.

Kortbilag 1 og 2 for de enkelte turismeområder anskueliggør nogle af 
de arealstørrelser, der er gældende for øjeblikket. Turismeredegørel-
sens ærinde er bl.a. at udfordre nogle af disse grænser med henblik 
på at skabe nye muligheder for turismens vilkår i Frederikshavn kom-
mune. 

                          
   Læsevejledning
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GENERELLE UDFORDRINGER

Frederikshavn Kommune og Vendsyssel som helhed er i national og 
international sammenhæng et yderområde med et svagere udgangs-
punkt end andre områder i Danmark. Befolkningsudviklingen er 
væsentlig under landsgennemsnittet og tilbagegangen i antallet af 
arbejdspladser er betydelig større end i resten af landet.  

Samtidig er erhvervsstrukturen under kraftig forandring og dette 
fremtvinger en nødvendighed af at skabe nye eller styrke eksisterende 
vækstområder.  

Tingene sker ikke af sig selv, og der er derfor brug for en bevidst stra-
tegi og indsats for at udvikle området i den ønskede retning. Byrådet 
har derfor udarbejdet en erhvervsudviklingsstrategi og i 2010 etableret 
et initiativforum for turisme og handel, der skal igangsætte initiativer 
samt rådgive om erhvervsudviklingsstrategi, koordinering og særlige 
indsatser.

Turisme og oplevelsesområdet er en væsentlig del af erhvervsudviklin-
gen og indgår som et af fire fokusområder, som byrådet i særlig grad 
ønsker at prioritere i den samlede erhvervsudvikling. Turisterhvervet 
har altid haft stor betydning i Frederikshavn Kommune. Med  2�% af 
alle turistovernatninger i Region Nordjylland er kommunen en af de 
store turistdestinationer i regionen. 

Turisme og oplevelsesområdet bidrager til en betydelig udvikling af 
byer og lokalsamfund i kommunen. Dels skaber området nye jobs, 
dels bidrager omsætningen fra turister til, at udbuddet af bl.a. for-
retninger, restauranter og kulturelle tilbud i kommunen øges. Dette 
gør byerne mere attraktive at bo og leve i og er en forudsætning for 
en fortsat udvikling af kommunen.

Turisme- og oplevelsesområdet betragtes som en mulighed for at 
øge samspillet mellem flere erhverv og dermed genereres en større 
vækst end den vækst, som det enkelte erhverv selv har mulighed for 
at skabe. Byrådet ønsker bl.a., at der tænkes i koblinger på tværs af 
turist- og oplevelsesområdet (events, sport, kunst, musik osv.) for på 
den måde at øge mulighederne for et stabilt og bæredygtigt turister-
hverv, som rækker ud over højsæsonen.  

Turisterhvervet står dog overfor meget store udfordringer for at kunne 
fastholde den væsentlige betydning, som det har i dag. Antallet af 
overnatninger er faldet de seneste år og øget national og interna-
tional konkurrence inden for turistområdet kræver en mere sam-
menhængende, målrettet og professionel indsats i udviklingen af nye 
tilbud til turister. 

Byrådet er derfor meget bevidst om at sikre turisterhvervet gode 
udviklingsmuligheder. I særlig grad er byrådet fokuseret på at udvikle 
helårsturismen, så turisme bliver et bæredygtigt erhverv for både 
virksomheder og arbejdskraft. 

Det er derfor meget vigtigt, at Frederikshavn Kommune og turister-
hvervet hele tiden er opmærksom på selv at være med til at skabe 
anledninger eller støtte andres initiativer inden for bl.a. kultur- og 
turismeområdet. Det vil være nødvendigt at gå sammen om at skabe 
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nye tiltag, koordinere aktiviteter og skabe mest mulig merværdi til 
gavn for byer og lokalsamfund.  Frederikshavn kommune ønsker 
dermed at understøtte de muligheder og ressourcer, der er til stede i 
det lokale liv, således at den lokale kultur samt lokale idéer og ønsker 
reelt medvirker i planlægningen og udviklingen af et område.
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TURISMEN, BYERNE OG BAGLANDET

At være turist i FREDERIKSHAVN KOMMUNE er populært. 2� % 
af samtlige overnatninger i Region Nordjylland foregår i Frederikshavn 
Kommune. Når Frederikshavn Kommune er en populær turistkom-
mune skyldes det kombinationen af attraktive byer og kulturmiljøer, 
flot natur og rekreative områder og ikke mindst nærheden til vandet, 
kysten og strandene – fra lands og fra vands. 

Byerne i Frederikshavn kommune ligger som ”perler på en snor” 
langs med kysten, med attraktive bymiljøer og spændende erhvervs-, 
fiskeri- og lystbådehavne. Frederikshavn, Skagen og Sæby har hver 
deres roller at spille, hvilket også kommer til udtryk i de attraktioner 
og seværdigheder, som turisterne efterspørger.

Kystbyerne består desuden af byerne Ålbæk, Strandby og Voerså, som 
især er kendte for lystbådehavnene og havnemiljøerne med tilhø-
rende fiskeri, bådreparation ol. Byerne er fortsat attraktive turist- og 
bosætningssteder og rummer endnu noget af den oprindelige, lokale 
charme, som efterspørges af mange. 

Endelig ligger de mindre bysamfund Hulsig, Jerup og Lyngså tæt på 
kysten med kulturhistoriske rødder som omdrejningspunkt for især 
sommerhusturismen. 

Bagved kysten ligger landbrugets og skovbrugets arealer og bygninger 
samt store værdifulde naturområder og internationale naturattraktio-
ner foruden en række mindre byer.

SKAGEN er kommunens højt profilerede turismeområde både na-
tionalt og internationalt og er i turismesammenhæng i en klasse for 
sig. Området udmærker sig bl.a. ved sine huse og sit kulturhistoriske 
bymiljø, kulturhistoriske seværdigheder, ”fortællinger” fra kunstner-
miljøet omkring århundredskiftet mv. foruden den enstående natur, 
der omgiver byen til alle sider. 

Byen og naturen har trukket turister til området i mere end et år-
hundrede. Skagen Havn er det historiske omdrejningspunkt for byens 
udvikling og er i dag en attraktion i sig selv med et aktivt erhvervs-
fiskeri, fiskeindustrier, bådværfter mv., som trækker synlige tråde 
tilbage i tiden, til starten af forrige århundrede, eksempelvis Bindels-
bølls pakhuse på havnekajen.

Området rummer over halvdelen af kommunens overnatningsste-
der og sengepladser. De fleste overnatter på hoteller, lejer sig ind i 
feriehuse eller overnatter i eget sommerhus, hvor de opholder sig i 
længere tid end i andre dele af kommunen. Mange har deres andet 
hjem i Skagen. Denne type turister lægger forholdsvis flere penge i 
kommunen end andre turister og er derfor mere lukrative for lokal-
områdets handels- og restaurationsliv.

Endagsturister viser sig imidlertid at have et næsten lige så stort for-
brug som de længere varende ferierende, når der ses bort fra færge-
turister, og de er derfor også værd at markedsføre sig overfor. Tilmed 

Med udgangspunkt i oplevel-
sesøkonomien vil Frederikshavn 
Kommune:

-  understøtte den generelle 
vækst i turisterhvervet hele året,

-  forsøge at få den størst mu-
lige merværdi ud af turister-
hvervet,

-  arbejde aktivt med udviklin-
gen af oplevelsesøkonomien,

-  øge samspillet mellem flere 
erhverv, så der kan generees 
en større vækst end den vækst, 
som det enkelte erhverv selv har 
mulighed for at skabe,

-  øge sammenhængen mellem 
indsatsen på turistområdet 
og initiativer inden for kultur, 
events, sport, fødevarer, kunst, 
musik og handel 

Erhvervsudviklingsstrategi, Frede-
rikshavn Kommune, 2008

Med ”turismeområde” menes de 
gamle kommuner - Frederikshavn, 
Skagen og Sæby for hvilke, der forelig-
ger tilgængelige turisttal.
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er endagsturister ofte trofaste og vender tilbage til turiststedet gang 
på gang. Krydstogtturismen er et andet turismesegment i Skagen, der  
kan bygges videre på.

Mange af Skagens hoteller og restauranter har rødder tilbage i ti-
den og udmærker sig ved sine arkitektoniske kvaliteter og historiske 
referencer. Det gælder eksempelvis Ruth´s Hotel, Brøndums Hotel og 
timesharehotellet Jeckels Hotel m.fl., hvoraf adskillige i de seneste år 
har udmærket sig - også på det gastronomiske område.

Både for Skagen, Frederikshavn og Sæby gælder, at der blandt turister 
og fastboende er enighed om, at bylivet i strøggaderne er en stor op-
levelse, og �0 % af strøgkunderne finder, at indkøb er en vigtig del af 
turen og at indkøbene er spontane. Det indikerer, at specialbutikker, 
som de bl.a. kendes i Skagen, er attraktive.

Skagens isolerede beliggenhed betyder, at byen i nogen grad funge-
rer som et selvstændigt lokalsamfund. Hovedparten af de fastboende 
handler således størsteparten af deres varer i Skagen. Skagens status 
som attraktiv turistby betyder, at byens detailhandel er større end det 
lokale forbrugsgrundlag i princippet skaber grundlag for. Det betyder, 
at Skagens detailhandel har et større udvalg end andre byer af samme 
størrelse, og det er medvirkende til, at en tilsyneladende høj andel af 
den lokale handel kan holdes hjemme. 

FREDERIKSHAVN er turistmæssigt karakteriseret ved endagsturis-
men, der primært er forbundet med færgetrafikken og havnen som 
transithavn og med byen som brohoved til og fra kontinentet for både 
passager- og godstrafik. I forbindelse med erhvervsudviklingsplanerne 
for Frederikshavn kommune har det været et ønske at udnytte byens 
beliggenhed vis á vis Gøteborg på den anden side af Kattegat som 
platform for udvikling af et interessefællesskab imellem byerne. 

Frederikshavn er de kortvarige opholds by. Det betyder også, at 
antallet af overnatningssteder er forholdsvis mindre end i eksem-
pelvis Skagen, men at byen så til gengæld i kraft af færgetrafikken 
kan tilbyde en særlig form for turisme - også af en vis international 
karakter - som eksempelvis større koncerter, sportsbegivenheder og 
arrangementer foruden et godt restaurations- og caféliv og et varieret 
detailhandelsudbud. Generelt gælder for byerne, at et kvalitetsbeto-
net bycenter med et rigt handelsliv er efterspurgt blandt turisterne.

Med en bevidst satsning på at være ”Vært” har Frederikshavn i de 
senere år promoveret sig ved projekter og begivenheder som f.eks. 
Palmestranden, feriecentret Palm City med international golfbane, 
Stena Lines eventyrhotel, The Reef, styrket formidling af Bangsbo Fort, 
”Tordenskjold”, lysfestivaller og senest de aktiviteter, der knytter sig 
til det kommunale projekt Viva Parkauwai, som sætter spots på ud-
valgte steder i det offentlige rum - alle projekter, som har en positiv, 
afsmittende effekt på oplevelsen af Frederikshavn som turistby. 

Energibyen Frederikshavn har en målsætning om, at gøre Frederiks-
havnsområdet selvforsynende med vedvarende energi på el-, varme- 
og transportområdet inden år 2015. Som modelby på energiområdet 

Visionen for turisme og oplevel-
sesøkonomi i den regionale 
udviklingsstrategi er:

-  Nordjysk turisme skal i 2017 
være et internationalt fristed 
med fokus på udvikling af kva-
litative, kreaative, gæstfrie og 
tilgængelige oplevelser hele året 
rundt med en turismeprofil, som 
er til at leve af og leve med

-  Nordjylland skal i 2017 være 
kendt som en vækstregion 
inden for oplevelsesøkonomi 
med attraktive betingelser for 
eksisterende og nye virksomhe-
der samt en udviklingsdynamik, 
der mindst matcher de førende 
danske regioner.

Mulighedernes Nordjylland, Re-
gional Udviklingsplan, 2007
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er Frederikshavn ikke alene interessant for energien, men også for 
turismen. Nye klimatiltag vil øge opmærksomheden på Frederikshavn 
som turistkommune og være en ny parameter for tiltrækning af nye 
turistsegmenter.

SÆBY er som turistby karakteristisk ved at være et ”både og” i forhold 
til Skagen og Frederikshavn, hvor turisterne opholder sig i både kor-
tere og længere tid. Byen udmærker sig som den gamle købstads- og 
kurby med de smalle gader og stræder og tætte bymiljøer. Karakteri-
stisk er det, at der er kort afstand imellem attraktionerne - stranden, 
havnen, byen og naturen,  hvilket medvirker til den intime stemning, 
som kendetegner stedet.

Havnen udgør som i de øvrige to byer en attraktion i sig selv og har 
i de senere år udviklet sig positivt med flere fiskerestauranter, fiske-
handlere mv., ligesom det er et populært mål for lystsejlere. Poten-
tialet for en yderligere udvikling af havneområdet fremgår i et aktuelt 
projekt for udvikling af havneområdet med plads til flere sejlere og 
f.eks. boliger, maritime aktiviteter og hotelvirksomhed.

Derudover er turismeområdet karakteriseret ved det enestående her-
regårdsmiljø omkring Sæbygård Slot og golfbanen i herskabelige om-
givelser samt de store sommerhusområder ved Sæby og især Lyngså, 
hvor der ligger et fremtidigt potentiale for udvikling af feriehusturis-
men.

Sæby er stedet, hvor man bosætter sig og arbejder, men hvorfra der 
også foregår en del pendling til omegnskommunerne. Til forskel fra 
Frederikshavn og Skagen har befolkningstallet i Sæby holdt sig no-
genlunde konstant. Med byens bymæssige kvaliteter og nærheden til 
naturen, er stedet attraktivt for fastboende, herunder familier med 
børn.

Med 4 hoteller og feriecentre ligger antallet af sengepladser i denne 
kategori et stykke under Skagen og Frederikshavn. Overnatninger 
på campingpladser ligger på det halve i forhold til Skagen, men til 
gengæld på det dobbelte i forhold til Frederikshavn. Også lejrskoler 
og feriekolonier bidrager til overnatningstilbuddene i Sæby. Endelig er 
der et betydeligt antal bådovernatninger.

I Sæby er bymidten højt prioriteret af turister. Overordnet set er der en 
positiv opfattelse af bymiljøet i Sæby og vurderingen af serviceniveau-
et - åbningstider, butiksservice, toiletforhold ol. - er højere her end i 
de to andre byer. Sæby opfattes som prismæssigt det mest konkurren-
cedygtige sted, mens Skagen opfattes som det dyreste.

Sæbys beliggenhed tæt på Frederikshavn betyder, at rollerne er delte 
imellem de to byer. Frederikshavn er ikke en konkurrent, men skal 
ses som et stærkt supplement til Sæbys handel og servicefunktioner. 
Frederikshavn har det store udbud, mens Sæby skal differentiere sig 
på områdets iboende kvaliteter som f.eks. det hyggelige købstads- og 
havnemiljø, specialbutikker, kunsthåndværkere, restauranter og den 
nære beliggenhed til andre attraktioner.

Kommunen indgår i turistsam-
arbejdet Toppen af Danmark, 
som desuden består af kommu-
nerne Hjørring og Læsø

Turismepolitikken indeholder en
række hovedmål og indsats-
områder bl.a. om Vækst og 
Kvalitetsmål og Oplevelser. Det 
fremgår bl.a., at

-  højsæsonen skal fastholdes 
og plejes, og samtidig skal 
ydersæsonerne udvikles,

-  belægningsprocenten bør 
øges på den enkelte kapacitet,

-  bæredygtighedsmål skal 
kontinuerligt indarbejdes som 
succeskriterier,

-  lokalbefolkningen skal have 
nytte af turismeanlæg,

-  byer, købstæder og kystbyer 
har hver deres særlige iden-
titet, som det er væsentligt at 
fastholde og udbygge. Byernes 
forskellighed skal fastholdes og 
videre udvikles.

-  Generelt er landskaberne - de 
store vidder i Vendsyssel - en 
væsentlig attraktion, og det er 
vigtigt, at der fortsat admin-
nistreres således, at ”det åbne 
land” - de lange  udsigter - 
fastholdes i kontrast til byernes 
tætte bebyggelse.

-  Fælles for egnes kystområder 
er at lægge et meget højst ambi 
ionsniveau for den fortsatte 
udvikling af bymiljøet, sommer-
husområderne og landskabet 
omkring byerne. Det er ligeledes 
målet, at den rollefordeling, 
der kan ses i dag, udvikles og 
rendyrkes, så kysterne supplerer 
hinanden endnu bedre.

- I de kommende år skal der 
gøres en intensiveret indsats for 
at fremme produktudvikling, der 
sætter fokus på ”oplevelsestu-
risme”. Gæsternes tilgang til at 
opleve det levende lokalsam-
fund skal fremmes - eksempelvis 
ved at øge mulighederne for at 
besøge landsdelens produkti-
onsvirksomheder. 

Lysets land, Turismepolitik for 
Toppen af Danmark, 2006
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BAGLANDET - arealerne bagved og imellem kystbyerne - har fået 
turisternes øgede bevågenhed. Foruden naturens highlights som 
eksempelvis Grenen og Råbjerg Mile opsøges de ”sekundære naturat-
traktioner” - klitter, klitplantager, moser, heder osv. - også af mange 
turister og rummer store potentialer for fremtidig bæredygtig turisme-
anvendelse.

Naturen er et af Frederikshavn kommunes største turistmæssige 
potentialer, og udvikling af naturrelateret turisme er højt prioriteret 
i kommunens erhvervsudviklingsstrategi. Turismeudviklingsprojektet 
Naturen+, som er et projekt igangsat af Toppen af Danmark, giver 
anledning til, at få tingene til at ske i naturområderne.

Kernen i projektet er - i samarbejde med det eksisterende erhvervs-
liv - at udvikle ideer til nye oplevelser, produkter og nye markeds-
føringsformer med fokus på at skabe vækst i branchen forår, efterår 
og vinter. Projektet arbejder blandt andet med at tilføre naturen en 
oplevelsesmæssig værdi og med at fremme netværks- og klyngedan-
nelser indenfor turisterhvervet. 

Som et supplement hertil har Frederikshavn kommune - i samarbejde 
med Hjørring kommune, landbrugs-, erhvervs- og turistorganisatio-
nerne - arbejdet for at etablere Nationalpark Skagens Odde. I 2010 
blev projektet henlagt pga. manglende opbakning. Såfremt projek-
tet genoptages kunne forsøges at indarbejde mere målrettede tiltag 
til støtte for eksempelvis bosætningen i området, erhverv inden for 
sundhedfremme, fødevarecertificering mv.

Oplevelses- og attraktionstilbud i naturen skal som oftest støttes af 
stisystemer, rastepladser, toiletter, primitive overnatningssteder mv. 
Ved gennemtænkt placering af stier og andre faciliteter kan publikum 
ledes udenom sårbar natur og frem til oplevelser, der kan tåle et vist 
publikumspres. En ”bevægelsesakse”, der udnytter og udvider det 
eksisterende cykel- og vandrerutenet kan knytte idræts- og kulturfa-
ciliteter, fritidsmiljøer og rekreative anlæg sammen i byerne, imellem 
byerne og på landet.  

Frederikshavn kommune er allerede langt fremme på cyklen, når det 
gælder planlægning af cykelstier og cykelruter samt promovering af 
cyklen som transportmiddel. Med deltagelse og varetagelse af projekt-
ledelsen i projektet ”Nordiske cykelbyer” har Frederikshavn kommune 
sagt ”ja” til - inden for en kortere tidshorizont - at medvirke til at 
fremme cyklismen i 11 nordiske byer i Danmark, Norge og Sverige.

Det er bl.a. ambitionen, at

-  synliggøre den fantastiske 
natur og skabe grundlag for nye 
bæredygtige turistprojekter i 
respekt for naturen,

-  udnytte de ”skjulte” res-
sourcer, der er i naturen til øget 
udvikling,

-  medvirke til øget indlands-
turisme.

-  støtte projekter, som udvikler 
flere nye naturaktiviteter og 
naturgenopretningsprojekter i 
landdistrikterne.

Udviklingsstrategi for landistrikter, 
Frederikshavn Kommune, 2009

Vækstforums overordnede 
ambition er, at Nordjylland skal 
udvikles til nordeuropæernes 
foretrukne kystferiedestination 
- hele året - både i hovedferi-
erne og i de korte ferier. Det skal 
ske ved, at

-  medvirke til at udvikle styrke-
positioner og udviklingspoten-
tialer i den nordjyske oplevelse-
søkonomi,

- styrke oplevelseserhver-
vene, både inden for de mere 
traditionelle turismeerhverv og 
inden for de nye oplevelseser-
hverv, f.eks. computerbaseret 
film, digital kunst, wellness 
og kvalitetsfødevarer. Oplevel-
seserhvervene skal styrkes hver 
for sig, men også i særlig grad 
gennem et styrket samarbejde 
og videndeling imellem dem,

-  udpege nordjyske fyrtårne 
inden for attraktioner, events 
og virksomheder. Indsatsen skal 
forankres lokalt,

-  udvikle oplevelseserhvervene i 
forventning om, at det i mange 
tilfælde vil komme yderområ-
derne til gode. 

Vækst og balance, Vækstforum 
Nordjylland, 2008.
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LOKALE UDFORDRINGER OG FOKUSOMRÅDER

SKAGENOMRÅDET

Det er en overordnet udfordring for Skagen at skabe vækst både i og 
uden for feriesæsonen. Helårsturisme er det, der tilstræbes, og flere 
projekter og initiativer sættes i søen for at nå dette mål. 

Det er generelt vigtigt at styrke og bygge videre på områdets auten-
ticitet, herunder fiskens betydning og funktionerne på havnen som 
historiske omdrejningspunkter og centrale elementer i udvikling af 
Skagens turisme. 

Der skal fokuseres på oplevelser på stranden og ved vandet, lige-
som opmærksomheden skal rettes mod at forbedre mulighederne 
for at komme dertil. Der er behov for at udbygge eller forbedre de 
mest nødvendige faciliteter i tilknytning til strandene såsom kiosker, 
strandcaféer, toiletter, parkeringspladser mv. med henblik på at øge 
kvaliteten af turisternes ferieophold.

Skagen er i stærk konkurrence med overnatningstilbud i hele Europa, 
og der tilstræbes derfor en større mangfoldighed og en høj kvalitet i 
overnatningstilbuddene - en ”overnatningsudvikling” - snarere end 
blot en forøgelse af antallet af sengepladser. Nye ferieformer og turis-
mefaciliteter tæt på havet, med nem adgang til og udsigt over vandet 
kan skabe grobund for udvidelse af og øget indtjening i feriemåne-
derne. 

Områdets nuværende campingpladser har et stort potentiale - alene 
ved beliggenheden i kystområdet og ofte med direkte adgang til 
stranden. Begrænsede udvidelser af pladserne med henblik på flere 
pladser til vintercampering og autocampering vil kunne imødekomme 
et stort behov hos disse turismesegmenter – som ikke mindst kommer 
ydersæsonerne til gode.

Nye feriecentre bør tilstræbes placeret i tilknytning til kysten og tæt på 
strandene. Omkring Ålbæk er der uudnyttede arealer, der tilgodeser 
dette og som derfor kunne være anvendelige for fremtidige projekter. 
Det helt unikke område Skagen Odde Naturcenter kunne også udnyttes 
til andre og flere formål, eksempelvis til konferenceformål, og even-
tuelt ved udvidelse af det nuværende bygningsanlæg, i den udstræk-
ning, det ligger inden for lokalplanens muligheder. 

Mulighederne for at etablere nye ferie- og fritidsanlæg omkring 
Skagen vanskeliggøres af, at området generelt er karakteriseret ved 
at være berørt at fredninger eller andre natur- og landskabsinteres-
ser, herunder interesser i forhold til kystnærhedszonen. Det er derfor 
ikke umiddelbart muligt at udpege nye arealer til ferie- og fritidsan-
læg, der ikke berører interesser i forhold til kystzonen. Også Ålbæk 
og Hulsig er på alle sider omgivet af væsentlige interesser i forhold til 
kystnærhedszonen.

Det er derfor en forudsætning for den videre udvikling af turisterhver-
vet i Skagenområdet, at der foretages en differentiering af interes-
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serne i kystnærhedszonen, der sikrer, at der i nogle områder åbnes 
mulighed for realisering af initiativer inden for nævnte fokusområder.

FREDERIKSHAVNOMRÅDET

Det er en udfordring for Frederikshavn at fastholde sin stærke position 
som en attraktiv handels- og oplevelsesby og sikre, at der fortsat sker 
en løbende udvikling i udbuddet af oplevelser, indkøbsmuligheder, 
spektakulære arrangementer og events. I den forbindelse er det en 
udfordring at fastholde og øge antallet af overnatninger i området. 

Havneområdet er det første møde med Frederikshavn for mange hun-
drede tusinde turister om året og dermed et væsentligt omdrejnings-
punkt turismemæssigt set. De mange forskellige erhvervsmæssige 
funktioner på havnen indeholder potentialer til videreudvikling af 
erhvervsturisme, ligesom de aktuelle tanker om projektet ”Fremtidens 
færgehavn” imødekommer et behov for større åbenhed på havnens 
arealer. 

Projektet ”Fremtidens færgehavn” tager fat om den grundlæggende 
udfordring - at få transitgæsterne til at blive noget længere. Projektes 
idé er, at skabe tryghed og forudsigelighed i forbindelse med venteti-
den og dermed ro til at opleve nye sider af Frederikshavn. I projektet 
indgår ny elektronik, nye oplevelseshuse på havnen og en planlæg-
ning, der trækker byen ned til vandet - og omvendt.

Behovet for udbygning af overnatningsfaciliteterne i Frederikshavn 
går først og fremmest på at skabe et bredere spektrum af overnat-
ningsmuligheder. Færdiggørelsen af ferieprojektet Palm City - med de 
aktiviteter og faciliteter, der tænkes etableret i forbindelse hermed 
- forventes at indfri et umiddelbart behov for nye overnatnings- og 
opholdsmuligheder, og dermed også bidrage til udvikling af helårs-
turismen. En udbygning af overnatningsfaciliteter i tilknytning til 
campingpladser i området – evt. i form af et øget antal hytter – vil 
ligeledes bidrage til at forlænge feriesæsonen.   

I forbindelse med realisering af Palm City, kan der være behov for ud-
videlse af den bynære strand  ”Palmestranden” for at kunne rumme 
en øget mængde turister. Stranden kan udvides ud i havet fra Røn-
nehavnen mod Frederikshavn havn, og vil, i lighed med f.eks. Ama-
ger Strandpark, kunne blive et væsentligt element i Frederikshavns 
turismeportefølje. Syd for byen kan der etableres en ny strand ved 
Lumskebugten og i Strandby mod nord, kan stranden omkring havnen 
udvides og forbedres.

I forhold til kystnærhedszonen er de væsentligste interesseområder 
beliggende både nord og syd for Frederikshavn. Også Strandby og 
Jerup er afgrænset af særlige kystinteresser, men åbner mod hoved-
landevejen og i oplandet omkring Elling op for arealer, med mindre 
væsentlige kystinteresser.

Der er derfor særlige udfordringer i forbindelse med etablering af nye 
ferie- og fritidsanlæg i området omkring Frederikshavn og Strandby, 
herunder udvidelse af strandene, og en realisering af kommende 
initiativer i området forudsætter, at interesserne i kystnærhedszonen 
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differentieres i en kommende kommuneplanlægning.

SÆBYOMRÅDET

Sæby er i højere grad end de andre byer stedet, hvor man bor og 
arbejder, og hvor der er en mere ligelig fordeling imellem ud- og ind-
pendling. For Sæby gælder det særligt om at fastholde de kvaliteter 
byen har som bosætningsby, hvortil turismen bidrager til at fastholde 
antallet af butikker, udbuddet af restauranter arbejdsplader mv. 

Det er opfattelsen, at Sæby har ”det hele” i forvejen, men mangler 
det sidste løft, hvor nye fyrtårne kommer til syne og realiseres. Med 
en målgruppe, der sigter mod de 50+ uden for feriesæsonen og fami-
lier med børn inden for sæsonen kendetegnes Sæby på den kvalitative 
turisme og på familieturismen.

Også i Sæby efterspørges en bredere turisme med flere og mere dif-
ferentierede overnatningsmuligheder som skal bidrage til at fastholde 
og øge antallet af overnatninger. Udvidelse af eksisterende camping-
pladser kan medvirke til at skabe yderligere overnatningskapacitet for 
børnefamilier og gruppen 50+. Til forskel fra Skagen rummer bag-
landet muligheder for nye ferieaktiviteter eller feriecentre - særligt i 
området imellem Sæby og Lyngså.

Baglandet til sommerhusområderne ved Lyngså har dermed vist sig 
attraktive, og det er i den forbindelse vigtigt, at også tilgængelig-
heden er til stede med tilstrækkelige cykelstier nord-syd, til Voerså, 
og øst-vest, til vandet. Efter branden af Voerså Kro mangler der også 
overnatningsfaciliteter her.

Sæbygård Slot er et af de store trækplastre i Sæbys bagland med 
potentiale for udbygning af turismen. Dette skal ske i samklang med 
den enestående natur, eksempelvis som naturgenopretningsprojek-
ter i form af søer med tilknyttet fiskeri eller lignende. Sæbygård som 
”slotsrestaurant” har også været nævnt, ligesom teater (amfi), musi-
karrangementer mv. vurderes som en mulighed. 

Havnen er et af byens fyrtårne, og har med lystsejlerhavnen allerede 
godt fat i den blå turisme. Med det nye havneprojekt kobles byen og 
havnen sammen på en ny og innovativ måde, der dels underbygger 
den nære sammenhæng imellem bosætning og turisme, dels sigter 
mod etablering af nye faciliteter på havnen, herunder nye overnat-
ningsanlæg foruden udbygning af selve lystbådehavnen.

Omkring Sæby er landskabet karakteriseret ved mange natur- og 
landskabsinteresser. Væsentlige interesseområder i forhold til kysten 
grænser direkte op til Sæby bortset fra arealer mod sydvest, der er 
af mindre interesse i forhold til kystnærhedszonen. Disse arealer er 
delvist udlagt til og udbygget som erhvervsområde, bl.a. med fiske-
industri og rensningsanlæg, hvilket i sig selv gør det problematisk og 
uinteressant at anvende naboområderne til ferie- og fritidsformål. 
Området fra Sæby mod Lyngså og  Voerså er ligeledes kendetegnet ved 
at være berørt af væsentlige interesser i forhold til kystnærhedszonen.

Mod vest er mulighederne begrænset af Sæbygård skov og slot, og de 
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store, delvist fredskovspligtige områder i forbindelse hermed. Store 
dele af området er desuden udpeget som særligt værdifuldt landskab. 
Derudover ligger motocrossbanen ”Ørnedalsbanen” vest for byen, 
hvilket bevirker, at et større område er uegnet til ferie- og fritidsfor-
mål på grund af støjpåvirkning. 

Realisering af nye overnatningsanlæg og andre ferie- og fritidsanlæg i 
området imellem Sæby og Lyngså forudsætter derfor, at interesserne i 
kystnærhedszonen differentieres i en kommende kommuneplanlæg-
ning.
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PRINCIPPER FOR LOKALISERING

I det følgende beskrives de overordnede principper for etablering af 
nye eller udvidelse af eksisterende ferie- og fritidsanlæg i kystnær-
hedszonen med udgangspunkt i kommunens formulerede strategier 
og politikker. Principperne tager udgangspunkt i de generelle og 
konkrete udfordringer, som er beskrevet i afsnittene ”Generelle udfor-
dringer ” og ”Lokale udfordringer og fokusområder”.

Byrådet ønsker, at der skal tages særlige hensyn til de kystnære 
områder, så kvaliteten sikres. Men det er også byrådets opfattelse, at 
natur- og kystområder skal kunne benyttes i udviklingen af turister-
hvervet på et bæredygtigt grundlag. Det er vigtigt at påpege, at der er 
behov for et vist råderum til fremtidig udvikling af turisterhvervet - 
herunder til etablering af nye ferie- og fritidsanlæg - i Frederikshavn 
Kommune, hvor hovedparten af byerne og dermed ”servicegrundla-
get” og udviklingspotentialet for turismen ligger i kystnærhedszonen, 
hvor en stor del af udviklingen skal kunne foregå. 

Afhængigheden af kystområdet består naturligt ved, at de berørte 
byer alle er ”opstået af vandet” og oftest i særligt værdifulde kyst-
områder. Byernes oprindelige placeringer er derfor den væsentligste 
planlægningsmæssige og funktionelle begrundelse for behovet for 
udlæg af nye områder til ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen. 
Hensigten med at friholde kystområder for bebyggelse og anlæg, som 
ikke er direkte afhængige af kystnærhed, kan derfor generelt være 
vanskeligt at imødekomme.

Ved placering af nye ferie- og fritidsfaciliteter i kystnærhedszonen, 
der væsentligt ændrer den eksisterende anvendelse eller griber ind i 
området, skal der tages vare om de landskabelige kvaliteter, ligesom 
aktiviteten skal vurderes i forhold til det lokalsamfund, anlægget lig-
ger i tilknytning til og som berøres heraf.

For at sikre kvaliteten fremadrettet skal der inddrages arkitektoniske 
og landskabsmæssige overvejelser i planlægningen og projektbear-
bejdningen med sigte på at skabe attraktive miljøer i og omkring nye 
ferie- og aktivitetsanlæg i kystnærhedszonen. 

Hoteller, feriecentre, feriebyer, vandrerhjem, pensionater og større 
campingpladser (over 100 enheder) samt oplevelses- og aktivitets-
centre mv. skal som udgangspunkt lokaliseres i tilknytning til eksiste-
rende byer og bysamfund eller større ferie- og fritidsanlæg. Mindre 
campingpladser (under 100 enheder) kan placeres i det åbne land 
- eksempelvis i forbindelse med en fiskepark eller lignende aktiviteter 
i det åbne land.   

Lokaliseringspricippet er begrundet i, at de enkelte aktiviteter skal 
støtte op om og underbygge hinanden. Således kan nye ferie- og 
fritidsanlæg i tilknytning til byer og bysamfund medvirke til, at styrke 
byernes handelsliv og service.

Hoteller, campingpladser og feriecentre lokaliserer sig ofte tæt på ky-

Principper for lokalisering af
OVERNATNINGSANLÆG, OPLEVEL-
SES- OG AKTIVITETSCENTRE

LANDSKABELIGE OG ARKITEKTONI-
SKE principper for lokalisering

PRINCIPPER FOR LO-
KALISERING

I Kommuneplan 2009-2020 for Fre-
derikshavn Kommune inddeles kyst-
nærhedszonen i områderne A, B og C. 
Områderne fremgår af kortbilag 1.

Område A er områder af høj land-
skabelig kvalitet - herunder fredede 
områder - samt større sammenhæn-
gende, åbne områder med hel eller 
delvis visuel kontakt til kysten.

Område B er områder planlagt til 
eksempelvis byudvikling.

Område C omfatter den resterende 
del af kystlandskabet - hvor der kan 
etableres relevante anlæg efter gæl-
dende lovgivning. 

Ved ændring af campingreglementet 
i 2010 kan der nu placeres op til 60 
hytter på en campingplads, når den 
ligger i tilknytning til en regional 
cykel-, vandre eller riderute
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sten, hvor den kystnære placering er et funktionelt ”must”. Turisterne 
skal kunne nå badestrande og andre kystoplevelser så tæt på overnat-
ningsstedet som muligt. I Frederikshavn kommune er der et naturligt 
overlap af kystnær beliggenhed og byernes placeringer, hvilket gør, at 
flere ønsker og oplevelser kan kombineres på samme tid. 

Hoteller og lignende overnatningsvirksomhed i kystnærhedszonen 
skal som udgangspunkt fastholdes og må ikke nedlægges uden særlig 
begrundelse med risiko for, at anvendelsen overgår til private ferielej-
ligheder. 

Hoteller og lignende overnatningsvirksomhed, oplevelses- og ak-
tivitetescentre mv. kan som udgangspunkt indrettes i eksisterende 
bygninger i det åbne land - eksempelvis i nedlagte landbrugsbygnin-
ger - med henblik på genanvendelse af disse. Dette kan have speciel 
betydning i tilknytning til de mindre byer i landdistrikterne. 

Kommunens lystbådehavne er interessante som støttepunkter for 
byens erhvervsliv og turisme. Lystbådehavne skal kunne udvides og 
havneområderne ændres i takt med, at behovene opstår. 

Lystbådehavnene rummer den ”blå turisme”, som dels kan aflede 
flere aktiviteter på havnen dels kan skabe interesse for at udforske 
lokalområdet nærmere. Havnemiljøerne er attraktive for turister, og 
flere af dem kan utvivlsomt udvide disse muligheder uden at gå på 
kompromis med stedets miljø og særlige kvaliteter.

Også de mindre bådehavne kan give vigtige tilskud til opretholdelsen 
af detailhandelen i et område og være det ”opland”, der muliggør, 
at kulturbegivenheder overlever. Endelig er lystbådehavnene vigtige 
støttepunkter for cykel- og vandrerutenettet.

Sommerhusområderne  er historiske pejlemærker i den danske kultur-
geografi, og hensigten med sommerhusenes brug til ferier og kortva-
rige ophold skal fastholdes, hvis den oprindelige tanke med sommer-
husområderne ikke skal forsvinde. Med sommerhuslovgivningen har 
pensionister dog ret til at bo i sommerhuset hele året, når ejendom-
men har været ejet i 8 år.

For at fastholde sommerhusområderne som rekreative fristeder er det 
først og fremmest vigtigt ikke at bygge for tæt med risiko for for-
slumring. Dette kan imødegås enten ved at udstykke grundene tilpas 
store eller ved at friholde arealer imellem udstykningsområderne for 
bebyggelse og dermed sikre adgangen til stranden.

I en kommende kommuneplanrevision kan rammerne for sommer-
husområderne moderniseres, så husene kan ombygges efter nye 
standarder, der eksempelvis muliggør bedre udlejningsbetingelser 
eller moderniseres og udstykkes efter nye arkitektoniske og planlæg-
ningsmæssige principper. Også revurdering af fælles aktivitetsområ-
der, indkøbsmuligheder mv., vil kunne øge sommerhusområdernes 
attraktionsværdi.

Principper for anvendelse af
SOMMERHUSE

Principper for udbygning af
LYSTBÅDEHAVNE
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Principper for placering af
AUTOCMPERE

Principper for lokalisering af 
ØVRIGE TURISMEANLÆG

Autocamperne udgør et stadig større tilskud til områdernes handels-
omsætning, og i en kommende planlægning bør der reserveres arealer 
hertil, dvs. lokaliteter med el og vand, affalds- og toiletforhold. Her 
bør undersøges muligheden for udvidelse af eksisterende camping-
pladser, egnede arealer tæt på byer og bysamfund eller på havnen-
områder.

Øvrige turismeanlæg i kystnærhedszonen, eksempelvis bed & break-
fast, primitive teltpladser, installationer til formidling og information, 
sport, helse, wellness mv. forventes at kunne indpasses i eksiste-
rende bygninger eller i landskabet  ved omhyggelig detailplanlægning 
- uden skadevirkninger på natur og miljø. Nye overnatningssteder 
kan eksempelvis berede vejen for nye cykel- eller vandretursprojekter 
mm., så naturen kan genopleves påny og på en bæredygtig måde.
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BILAG: TURISMEN I RUNDE TAL

RUNDE TAL

Frederikshavn Kommune har i dag ca. 4500 sommerhuse. Ca. 1800 af 
sommerhusene ligger i turismeområdet Skagen, ca. 1�00 i turismeom-
rådet Sæby og ca. 1100 i turismeområdet Frederikshavn. Til sammen-
ligning har nabokommunen Hjørring ca. 5500 sommerhuse.  

Frederikshavn kommune har �5 hoteller, pensionater og feriecen-
tre fordelt med ca. halvdelen i turismeområdet Skagen og 4 ud af 5 
beliggende i byerne Frederikshavn, Skagen og Sæby. I disse byer er der 
ingen begrænsninger på antal sengepladser.

Sengepladserne fordeler sig med ca. 2800 i turismeområdet Skagen, 
ca. 1�00 i turismeområdet Frederikshavn og ca. �50 i turismeområdet 
Sæby. Kun for Skagens vedkommende ligger enkelte hoteller/feriecen-
tre uden for byzonen. I kommuneplan 2009-2020 reserveres der den 
nødvendige sengepladskapacitet til genopførelse af Voerså Kro.

Campingpladserne fordeler sig med � campingpladser i turismeområ-
det Skagen, � i turismeområdet Sæby og 2 i turismeområdet Frederiks-
havn. Halvdelen af campingpladserne ligger inden for strandbeskyt-
telseslinien, hvor der gælder særlige bestemmelser for udvidelser og 
ændringer. 

OVERNATNINGER

Turismen i Frederikshavn Kommune er domineret af camping- og 
feriehusovernatninger. Efter et fald på 5 % i antal turistmæssige 
overnatninger i perioden 1998-2000, har tallet stabiliseret sig frem til 
200�, hvorefter tallet igen har været faldende. Til sammenligning er 
antallet af turistmæssige overnatninger i Toppen af Danmark faldet 
med 10 % i perioden 1998-200�, mens tallet har holdt sig uændret i 
Region Nordjylland.

Det samlede antal turistmæssige overnatninger i Frederikshavn kom-
mune var i 2009 91�.415 overnatninger mod 1.020.9�2 året før. For 
campingpladsernes vedkommende var tallet 522.148 overnatninger i 
2009 og for hoteller og feriecentre �94.24� overnatninger. Samlet set 
er antallet af overnatninger i Frederikshavn kommune faldet med 10 
% fra 2008 til 2009 - mest for hoteller og feriecentre med 14 %. 

Tallene indeholder alene overnatningsformerne campingplads (mere 
end �5 pladser), vandrehjem, lystbådehavne og hoteller (mere end 40 
sengepladser) samt feriecentre. Statistikken omfatter ikke feriehusud-
lejning, som på landsplan udgør �� % af samtlige overnatninger, og 
som i hele perioden har holdt sig stabilt.

Antallet af udenlandske overnatninger i Frederikshavn kommune faldt 
med 100.000 overnatninger eller 1� % i perioden 2004-200�, mens 
antallet af danske overnatninger tilsvarende steg med 100.000 over-
natninger eller 1� % i samme periode.  

Figur 1: Antal sommerhuse 2009: 

Frederikshavn: 1.100

Skagen: 1.800

Sæby: 1.600

Figur 2: Antal hoteller og feriecentre
2009:

Frederikshavn: 10

Skagen: 18

Sæby: 6
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Med ”turismeområde” menes de 
gamle kommuner - Frederikshavn, 
Skagen og Sæby for hvilke, der forelig-
ger tilgængelige turisttal.
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Antallet af overnatninger på hoteller og feriecentre i 2009 fordeler sig 
nogenlunde ligeligt imellem danske og udenlandske turister, af hvilke 
svenskere og nordmænd alene tegner sig for 42 % af overnatningerne. 
Til sammenligning udgør de tyske turister på hoteller og feriecentre 
under 2 %. 

For campingpladsernes vedkommende er 1 ud af 5 overnatninger i 
2009 udenlandske. Her tegner tyskerne sig for hovedparten af over-
natningerne med 15 % af det samlede antal overnatninger.

Antallet af overnatninger på hoteller og feriecentre i 2009 ligger i Fre-
derikshavn kommune 15 % under tallet for nabokommunen Hjørring, 
men er mange gange større end tallet for Brønderslev kommune. 

Internt i kommunen tegner turismeområdet Skagen sig for over halv-
delen af det samlede antal overnatninger, både hvad angår hotel-
ler/feriecentre og campingpladser. For hoteller/feriecentre indtager 
turismeområdet Frederikshavn 2. pladsen med 1/� af overnatningerne, 
mens turismeområdet Sæby indtager 2. pladsen med 1/4 af overnat-
ningerne for campingpladsernes vedkommende.

Overnatningstallene for kommuner og regioner kan desuden findes på 
hjemmesiden www.visitnordjylland.dk. På grund af opgørelsesformen 
kan der forekomme mindre udsving i forhold til turistredegørelsens 
overnatningstal. 

BESKÆFTIGELSE

Frederikshavn Kommune er med 2� % af alle turistovernatninger i 
Region Nordjylland en af de store turistdestinationer i regionen, men 
gæsterne kommer primært i de traditionelle feriesæsoner. Det gør det 
svært for både virksomheder og arbejdskraften at gøre turismen til et 
helårserhverv. 

I 200� var 12 % af mændene og 1� % af kvinderne beskæftiget i del-
tidsstillinger, hvoraf hovedparten kan tilskrives de markant sæsonbe-
tonede brancher inden for turisme, restauration, handel og fiskein-
dustri. 

Befolkningsudviklingen viser, at den arbejdskraft, der er bosiddende 
i Frederikshavn Kommune er faldende. Samtidig har kommunen en 
større fraflytning end tilflytning. Ind- og udpendlingen er stort set 
den samme. Ikke overraskende foregår pendlingen fortrinsvis til og fra 
nabokommunerne Brønderslev og Hjørring - foruden Aalborg kom-
mune.

Frederikshavn Kommune havde i 200�, 198 arbejdssteder inden-
for hotel- og restaurationsbranchen og 2�4 arbejdssteder inden for 
udlejning og ejendomsformidling, svarende til i alt 12 % af samtlige 
arbejdssteder i kommunen.  Turismens primære følgeerhverv, detail-
handel, reparation og bygge- og anlægsvirksomhed tegner sig for 2� 
% af samtlige arbejdssteder i kommunen.

Langt størstedelen af turistarbejdsstederne er virksomheder med 

Figur 3: Antal sengepladser på hoteller 
og feriecentre 2009: 

Frederikshavn: 1.300

Skagen: 2.800

Sæby: 750

Figur 4: Antal campingpladser 2010: 

Frederikshavn: 2

Skagen: 7

Sæby: 3

Figur 5: Antal overnatninger på
campingspladser 2009: 

Frederikshavn: 62.017

Skagen: 321.898

Sæby: 138.233
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Figur 9: Antal udenlandske over-
natninger på hoteller og feriecentre 
2009: 

Norske turister: 96.493

Svenske turister: 72.025

Tyske turister: 5.825

Andre: 16.038

under 10 ansatte, hvoraf hovedparten har under 5 ansatte. Alligevel 
finder man også her ”store” virksomheder med 20-49 ansatte.

DØGNFORBRUGET

Den bedste økonomiske indikator på turismens betydning er tal for 
døgnforbruget.  Nedenstående tal er hentet fra Frederikshavn Kom-
munes byanalyse, Cowi 2010. Tallene baserer sig på interviews af 15�� 
respondenter.

Overnattende gæster bruger flest penge, når de besøger Frederikshavn 
kommune (restauration, dagligvarer, tøj, kunsthåndværk, museer, 
svømmehal). I gennemsnit bruger en overnattende turist 5�8 kr. pr. 
døgn, heraf lægges 8-10 % af forbruget uden for kommunen, mens 
de fastboende i gennemsnit lægger ca. 1� % uden for kommunen.

Endagsturister, bortset fra færgeturisterne, viser sig imidlertid at lægge 
næsten lige så meget til forbrug som overnattende gæster og afliver 
dermed myten om, at endagsturister ikke er værd at markedsføre sig 
overfor. Endagsturister er tilmed forholdsvis trofaste og vender jævn-
ligt tilbage til turistområderne.

Endagsturister med færger bruger samlet set ca. 1/� færre penge end 
de overnattende turister pr. døgn og dermed markant færre penge 
end de øvrige turister (indkøb og spisning på færge, faldende kurser).

Norske turister bruger hhv. 45 % og 2� % flere penge i detailhandelen 
(mad og drikkevarer i butik, tøj og sko, øvrige) end hhv. svenskere og 
danskere. Danskere bruger flest penge på kunsthåndværk, gallerier og 
museer. Svenskere bruger generelt færrest penge.

Turister, der overnatter i timeshareboliger eller fritidsboliger ser ud til 
at bruge flest penge til forbrug. Af turisternes døgnforbrug går mest 
til restauranter, caféer ol. En betydelig del går derudover til indkøb af 
tøj, sko mv. Færgeturisterne bruger mest på mad og drikkevarer købt i 
butik.

Turisternes gennemsnitlige forbrug er størst omkring påske og lavest i 
sensommeren. Dette kan hænge sammen med, at der er flere over-
nattende gæster (større forbrug) i påsken.

De overnattende turisters døgnforbrug falder jævnt frem til og med 
august, hvorefter forbruget igen stiger til efteråret og tilsyneladende 
holder sig der på et konstant niveau frem til og med december. For-
bruget for endagsturister følger stort set samme mønster. 

For endagsturister med færge er forbruget generelt mere konstant.

Der er en tendens til, at døgnforbruget for alle turistgrupper er størst 
uden for højsæsonen i sommermånederne. Forklaringen er, at mange 
turister søger mod strandene i sommermånederne, mens der i perio-
der med lidt koldere vejr handles og bruges mere tid i byerne samti-
dig med, at turisterne sandsynligvis i højere grad gør brug af aktivi-
tetstilbuddene.

Figur 10: Antal overnatninger på 
hoteller og feriecentre i kommuner 
2009:

Frederikshavn Kommune: 394.267

Hjørring Kommune: 470.102

Brønderslev Kommune: 32.912

Figur 6: Antal overnatninger på
hoteller og feriecentre 2009: 

Frederikshavn: 125.353

Skagen: 214.239

Sæby: 54.675



    2�

Figur 10: Antal overnatninger på 
hoteller og feriecentre i kommuner 
2009:

Frederikshavn Kommune: 394.267

Hjørring Kommune: 470.102

Brønderslev Kommune: 32.912

OPHOLDET

Det fremgår af Cowi´s undersøgelse, at turisterne kommer fra største-
delen af landet, både endagsturister og overnattende turister, og at 
årsagen til at komme i Frederikshavn kommune - i højere grad end 
annoncer og internet - skyldes ejerskab af et sommerhus/ferielejlig-
hed, besøge venner/familie, plejer at komme/har været her før, synes 
godt om stedet, konkrete aktiviteter (Skagenfestival).

Endagsturisterne opholder sig i længere tid i Skagen (mere end � ti-
mer) end i Frederikshavn (mindre end � timer) og Sæby (enten kort tid 
eller lang tid). Generelt er bymidten højt prioriteret. 

Skagen er for længere ophold (bymidten, havnen, Grenen, museer, 
kunsthåndværk, natur, strande, restauration), Frederikshavn for kor-
tere ophold (indkøb, restauration, færgeturismen), Sæby er til enten 
korte eller lange ophold (indkøb, havnen, strande, restauration).

Det ses, at endagsturister opholder sig længere tid i eksempelvis Ska-
gen og Sæby end i Hjørring og Brønderslev (og Frederikshavn).  

BYMIDTEN

Turisterne og de fastboende har generelt en positiv oplevelse af Fre-
derikshavn, Skagen og Sæby som handelsbyer. Der er tilfredshed med 
dagligvareudbuddet, mens tilfredsheden med udbuddet af udvalgs-
varer er lidt mindre. 

Overordnet set er der en positiv opfattelse af bymiljøet i hver af by-
erne (blandingen af butikker, restauranter, caféer, et flot bymiljø, by-
erne som mål for hygge/oseture). Blandt de nævnte parametre scorer 
Frederikshavn lavest.

Vurderingen af byernes service – åbningstider, butiksservice, adgang 
til toilet – er højst i Sæby og lavest i Frederikshavn.

Der er blandt turister og fastboende enighed om, at bylivet i strøgga-
derne er en stor oplevelse, og der bruges mere tid i byen end sva-
rende til den tid, der er nødvendig for indkøb mv.  �0 % af respon-
denterne svarer, at indkøb er en vigtig del af turen og at indkøbene er 
spontane.

Det vurderes at priserne overordnet set er konkurrencedygtige. Mest 
dagligvarer, mens kunsthåndværk er dyrest. Sæby opfattes som det 
prismæssigt mest konkurrencedygtige sted, mens Skagen opfattes som 
det dyreste.

Generelt mener man, at det er nemt at finde p-pladser i byerne. Især 
i Skagen vurderes det dog som mindre nemt at finde ledige p-pladser 
og i nogen grad i Frederikshavn. 

OPLEVELSER

Primært er det de fysiske omgivelser - bymiljøet, torve og pladser 
- der giver turister og fastboende en positiv oplevelse, når de kommer 
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til Sæby og Frederikshavn, mens det i ligeså høj grad er de naturmæs-
sige oplevelser, der vægtes højt i Skagen (Grenen, Råbjerg Mile mv.).  
Natur og strand er også vigtige i Sæby.

I Frederikshavn nævnes i undersøgelsen de gode spisesteder, som 
også har høj prioritet i Skagen.

Skagen er det område med flest attraktioner, naturmæssigt og kultu-
relt. En del respondenter nævner attraktioner uden for Frederikshavn 
og Sæby som positive oplevelser under deres besøg.

Personer som mødes undervejs er medvirkende til at give en samlet 
positiv oplevelse. God service, glade og imødekommende mennesker 
har generelt stor betydning for de besøgendes oplevelse af byen.

På negativ siden nævnes butikkernes åbningstider - især i weekenden 
- hvor gaderne affolkes. Dårlige parkeringsmuligheder i Skagen og i 
mindre grad i Frederikshavn og Sæby. Tomme butiksruder i Frederiks-
havn giver en negativ oplevelse ligesom mangel på toiletter. 

KILDER og links:
www.Frederikshavn.dk/kommuneplan 2009-2020 /erhverv/erhvervs- og turismeudval-
get/erhvervsudviklingsstrategi, oktober 2008

www.Frederikshavn.dk/kommuneplan 2009-2020, kap. 4, ”Ferie og fritid”

www.Frederikshavn.dk/kommuneplan 2009-2020 /kort

www.Frederikshavn.dk, projektet ”Nordiske Cykelbyer”

www.Frederikshavnhavn.dk

www.Frederikshavn.dk/erhverv/byanalyse Cowi, Byanalyse i Frederikshavn, 2010

Niras, Skagens Odde Nationalpark, analyse, 2010

http://www.blst.dk By- og Landskabsstyrelsen, Planlovsdag 2010

www.lysetsland.dk, Turismeudviklingsprojektet Naturen+

Turistcheferne Skagen, Frederikshavn og Sæby

www.visitnordjylland.dk

Afsæt, idræt og arkitektur i byen, Kunstakademiets Arkitektskole, 200�

Plankultur i en brydningstid, Plan 09, 2010

Danmarks Statistik, antal overnatninger 2008 og 2009

Danmarks Statistik 0�/2010, antal feriehuse 2010 
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KORTBILAG                                       TURISMEOMRÅDER SKAGENFREDERIKSHAVNSÆBY

Kort 1: 
Kystzoneområder A, B og C

Kort 2: 
Særligt værdifuldt landskab
Værdifuldt kulturmiljø
Fredede områder
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