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Mit oplæg til diskussion: 
 

Kan havnene spille bedre samme med turismen og bidrage til at 

afhjælpe yderområdernes problemer? 

Forhindrer havnene en anden og mere ønskelig udvikling i 

yderområderne?   
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Fra Udviklingplan 2015-2035 for Aabenraa Havn 
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Opnået gennemsnitlig score for tilfredshed med hvert enkelt delelement på en skala fra 1-5 – 
på tværs af alle destinationer. SFI Survey, face-to-face interview juli og august, 2013 

 

 

 

 

 

Stor tilfredshed med turismekerneproduktet 

OPLEVELSEN 

Meget høj tilfredshed
Opnået 

score

Strand og kyst 4,7

Særlige naturområder, fx 

nationalparker
4,7

Den generelle venlighed fra 

befolkningen
4,6

Turistinformation 4,5

Adgangsforholdene fx til strand 

og udsigtspunkter
4,5

Stier, vandre- og cykelruter 4,5

Sportslige aktivitetsmuligheder 4,5

Børnevenligheden 4,5

Attraktioner og oplevelsescentre 4,5

Høj tilfredshed
Opnået 

score
Badeforhold og aktiviteter ved 

stranden
4,4

Områdets vedligeholdelse 4,4

Service fra personale 4,4

Historiske seværdigheder og 

museer
4,4

Naturvejledning og guidede 

rundture
4,3

Vejret 4,3

Overnatningsstedets standard 

og kvalitet
4,2

Information og skiltning 4,2

Naturlegepladser og lignende 

aktivitetsområder
4,2

Andre aktivitetstilbud 4,2

Festivaller og arrangementer 4,2

Mellem til lav tilfredshed
Opnået 

score

Bymiljøer 4,1

Restauranter og spisesteder 4,1

Parkeringsmuligheder 4,1

Butikker og shopping 4,0

Offentlige toiletter 3,7

Pris/kvalitetsforholdet generelt 3,6

FACILITETER INFRASTRUKTUR 

Videnscenter 
for Kystturisme 



Turisters og beboeres opfattelser af havneområder 

Naturorienteret  Emotionel Kulturorienteret 

Bølgerne, vinden, vandet, 
planter og dyr. 

Farvernes skiften, brusen 
af vandet, følelsen af 
vind, skumsprøjt på 
huden.  

Tæmningen af 
naturkræfterne, 
ingeniørpræstationer 

Naturvidenskab  Konstrueret sandhed, 
fortællingerne 

Teknisk videnskab og 
kulturhistorie 

Naturoplevelser Afstresning, samvær, 
oplevelser 

Guiness-wow 

Havnen for naturen Havnen for mange 
mennesker 

Havnen for økonomi og 
funktion 

Færdsel på naturens 
præmisser  

Færdsel på menneskers 
præmisser 

Færdsel på erhvervslivets 
præmisser 

Færdsel til på sten, sand, 
kantarealer 

Færdsel på tolkende 
infrastruktur   

Underlagt færdsel 

Grøn/blå æstetik Nostalgisk æstetik Grimhed tilladt 



Havnen som natur (?) – Wild food foraging 



Opfattelse af 
havnen som natur 



Havnen som natur (?) 



http://tredjenatur.dk/portfolio/byrumsblik/ 

Havnen som natur (?) 



Havnen som natur (?) 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRi5CMh-jLAhVE3SwKHc5wD20QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/73605775135149239/&bvm=bv.117868183,d.bGg&psig=AFQjCNGeZITF2hI69wmFrujzxN3qrdfBjg&ust=1459415021559334


Nye anvendelser for havnenære arealer? 



Emotionel opfattelse – bygningsarv og historie 



Den emotionelle opfattelse 



Emotionelt, fortolkning af elementer. 
Porten til Lolland 
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Hasle  

Lokale- og anlægsfonden 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=havnebassinet+loa&source=images&cd=&cad=rja&docid=JTfS678-iozDbM&tbnid=OZNVas3zgUkhQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.loa-fonden.dk/nyheder/pressemeddelelser/pressemeddelelser-2011/pm-2011/vinderforslag-til-havnebad-i-hasle-udpeget&ei=cdscUYfhLMuW0QWgq4DACg&bvm=bv.42452523,d.d2k&psig=AFQjCNGK_S1vHP67jZiVzmFqLZ9lMKS2kw&ust=1360931973040852




http://www.realdaniaby.dk/Projekter/FredericiaC/Pages/FredericiaC.aspx 
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Fåborg havnebad  

Lokale og anlægsfonden 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=havnebassinet+loa&source=images&cd=&cad=rja&docid=rDW0Iiz8bjRb3M&tbnid=PBUtPet7_KAH8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.loa-fonden.dk/nyheder/pressemeddelelser/pressemeddelelser-2011/pm-2011/faaborg-havnebad---vinderprojekt-udpeget&ei=DNscUc7bDaaW0QXasIG4Cg&bvm=bv.42452523,d.d2k&psig=AFQjCNGK_S1vHP67jZiVzmFqLZ9lMKS2kw&ust=1360931973040852


Hangarskib Kiev bliver til luksushotel i Kina 



Ny nostalgi? Genanvendelse af industriel arv 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=boreplatform+hotel&source=images&cd=&docid=KrZXQ87nkwYhFM&tbnid=zD5iHJUF4T7bGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dumk.dk/sportogfritid/dykning/olieboreplatform-er-blevet-til-dykkerparadis.html&ei=PN8cUciJNcW00QWXxoGwDA&bvm=bv.42452523,d.d2k&psig=AFQjCNGdg2CfYiIvyxckTuiLg_U52ybxfA&ust=1360933032296005


Ny nostalgi? Genanvendelse af industriel arv 

http://www.spiegel.de/fotostrecke/photo-gallery-indoor-camping-comes-to-berlin-fotostrecke-71758.html
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Emotionelt – og symbolladet 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=tourism+gaze&source=images&cd=&docid=5vP5ORs0AH8FgM&tbnid=pnmeB_WUIKfsTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.archined.nl/nieuws/looking-without-seeing-the-tourist-gaze/&ei=nNocUZ7XNa6k0AXi14HYCA&bvm=bv.42452523,d.d2k&psig=AFQjCNGGqYYyd_AFCCIPgag2TqCtP0IJBA&ust=1360931824565022
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Esbjerg  Havn 

Kulturorienteret opfattelse 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=energihavn&source=images&cd=&cad=rja&docid=-bcvr9IsS5lOrM&tbnid=i20wJkeEWeOkLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.portesbjerg.dk/da/om-esbjerg-havn--introduktion--esbjerg-havn-opruster-paa-groen-energi.aspx&ei=-dscUf-fLsWd0AX6xoHQDQ&bvm=bv.42452523,d.d2k&psig=AFQjCNHlevc_Oa0ibiosXN456D5RJKqkcQ&ust=1360932209997208


Den kulturorienterede opfattelse: ”Gazing”   







Det behøver måske ikke at være poleret 



Opfattelserne støder sammen! 



Maritim fysisk planlægning undervejs 
 – hvor er turismen? 


