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1. INDLEDNING
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Indledning
Turismen er et erhverv i stærk fremgang. I dansk sammenhæng er der
store ambitioner om vækst og udvikling
i turisterhvervet, hvor Regeringens ambitioner tilbage i 2016 var en vækst på
en tredjedel frem mod 2025. Siden da
er der sket meget: Klima og bæredygtighed er for alvor sat på dagsordenen,
outdooroplevelser er i fremgang, og lige
nu har vi en helt speciel situation for turismen præget af covid-19 pandemien.
Det sætter rammer for udviklingen af
turismen, også i Assens Kommune.
I Assens Kommune er der et stort
potentiale i at udvikle turismen. Derfor
har Assens Byråd også sat barren højt
i Vision 2030 – Med vilje og hjerte. Vi
ønsker, at turisterhvervet vokser, og at
vi udvikler nogle af Nordeuropas bedste
naturoplevelser for hele familien. Det
følger også heraf, at turisterhvervet og
turismeoplevelserne skal udvikles på et
grønt og bæredygtigt grundlag.
Med turismestrategien tager vi nu et
konkret skridt til at realisere ambitionerne. Det gør vi ved at fokusere på at
udvikle de potentialer for oplevelser,
som vores kommune byder vores gæster og turister som en del af et samlet
fynsk turismetilbud. Potentialer har vi
nemlig mange af. Det gælder især de
oplevelser, der venter ved vores kyster
og naturområder, i vores kulturtilbud
og smukke købstad og ikke mindst i
udviklingen af oplevelsesattraktionen
Det Nationale Kyst- og Lystfiskercenter
i Assens by.

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til
at takke de mange, der har bidraget til
udformningen af turismestrategien. Det
gælder især deltagerne i en turismearbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Udvikling Assens, Destination
Fyn, Sandager Næs Camping, Gl. Brydegaard Hotel og Syngedrengene, Vor
Frue Kirke, Assens, men også øvrige
turismeaktører, der deltog ved et digitalt
dialogmøde om turismestrategien.
Med den nye turismestrategi giver vi nu
startsignalet til en proces, hvor vi sammen skaber adskillige, nye og spændende initiativer på turismeområdet.
På vegne af
Beskæftigelse,
Erhverv og Kultur.
Elmer Philipsen

Vedtaget af Beskæftigelse, Erhverv og
Kultur 3. maj 2021
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2. Baggrund og vision for
turismestrategi
Turismen i Assens Kommune er i dag, sammenlignet med andre dele af Fyn, et lille erhverv målt på antal overnatninger og antal arbejdspladser, men området er i vækst, og der er et stort potentiale for udvikling.

Byrådet i Assens Kommune finder, at turisme er en
vigtig brik i udviklingen af Assens Kommune. Ambitionen i ”Vision 2030, Med Vilje og Hjerte” lyder:
”Turismeerhvervet vokser. Vi udvikler nogle af Nordeuropas bedste naturoplevelser for hele familien
− langs kysten, i skoven og på Fyns højeste punkt.
Her møder turisterne de lokale fødevarer, og der er
gode muligheder for at overnatte både under tag og
i naturen under åben himmel.”

Kilde: Danmarks Statistik

2. BAGGRUND OG VISION FOR TURISMESTRATEGI
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Politiske mål

Kilde: Visit Denmark

Denne turismestrategi for 2021-2024
er et blandt flere trin til at opnå intentionerne i visionen.
Ønsket om vækst og udvikling i turisterhvervet hænger sammen med
ønsket om flere arbejdspladser og
mere aktivitet, hvilket giver en afsmittende effekt på nuværende og
potentielle indbyggere i hele kommunen. Det er på denne baggrund
Byrådets opfattelse, at udviklingen
skal have fokus på potentielle indtjeningsmuligheder. Sideløbende hermed ønsker Byrådet at sætte fokus

på, at natur- og kulturoplevelser
bidrager til at gøre kommunen kendt
som et attraktivt sted for oplevelser
og dermed bidrager til at tiltrække
flere gæster og turister. Ligesom
natur og kultur skal være tiltrækningskraft for nytilflyttere til Assens
Kommune i form af gode hverdagsog fritidsmuligheder. Udviklingen og
væksten af turismen i Assens Kommune skal ske på et bæredygtigt
grundlag, så Assens Kommune som
en grøn destination vedbliver med
at være et attraktiv turistmål og godt
sted at bo.

Sidst men ikke mindst forventes det,
at arbejdet med et kommende nationalt center for Kyst- og Lystfiskeri
vil bidrage betydeligt til at fremme
turismen.
Udvikling af turismen i Assens Kommune sker i et aktivt samarbejde
med Udvikling Assens, Destination
Fyn og virksomhederne i turisterhvervet samt med en lang række lokale kulturinstitutioner og foreninger.
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3. Særlige strategiske pejlemærker
Turismen på Vestfyn er koncentreret
omkring kysten – fra Sandager Næs
i nord til Løgismose Strand i syd
– med Assens by som det naturlige centrum. Det er her, turisterne
overnatter primært på campingpladser, feriehuse, hoteller og B&B. Det
er aktiviteter i og ved den kystnære
natur kombineret med Assens købstad, der er den primære attraktion.
Byrådet ønsker at skabe gode rammebetingelser for eksisterende og
kommende turismeaktiviteter. Dette
gælder også lokalisering af nye
faciliteter – ikke mindst i de dele af
kommunen, hvor turismen spiller en
særlig rolle.
Det er primært danske turister, der
kommer til Assens Kommune i dag,
med tyskere som den absolut næststørste gruppe.

Kilde: Visit Denmark

3. SÆRLIGE STRATEGISKE PEJLEMÆRKER

I forhold til alder er de to primære grupper børnefamilier, som camperer i højsæsonen, og yngre pensionister,
som kommer i skuldersæsonen (maj-juni og september)
og overnatter på hotel, på private overnatningssteder
eller i campingvogn/autocamper.
Den mangfoldige natur er vores primære aktiv i forhold
til både den eksisterende turisme og den udvikling, vi
har ambitioner om. Vi skal værne om denne stærke
men ind imellem sårbare ressource, og vi er opmærksomme på, at turismeudviklingen skal være bæredygtig
og foregå i en hastighed og en retning, der er balanceret mellem benyttelse og beskyttelse.
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tion. Både cykel- og lystfiskerturismen er således i god
vækst og udvikling med Helnæsbugten som naturligt
omdrejningspunkt for fiskeriet, og cykelruten N8, som
går gennem den vestlige og sydlige del af kommunen,
som katalysator for udviklingen af værdikæden omkring
turisterne på to hjul. Shelters som blå støttepunkter
langs kysten understøtter samtidig denne udvikling
med attraktive overnatningsmuligheder for aktive i
naturen.
Denne strategi tager udgangspunkt i videreudviklingen
af turismen med primær, men ikke udelukkende fokus
på disse målgrupper.

Det er aktiviteter i og med den kystnære natur kombineret med Assens købstad, der er den primære attrak-

Det er Byrådets målsætning for
turismeudviklingen, at;
•

vi understøtter udviklingen af attraktioner og oplevelser på et
grønt og bæredygtigt grundlag

•

vi skaber vækst i turisterhvervet målt på både antal overnatninger,
antallet af arbejdspladser og døgnforbrug

•

vi udvikler turismen herunder kyst- og kulturoplevelser, så vi i
endnu højere grad udnytter det store potentiale, vi har som kystnær destination.

•

Vi har særlig fokus på at skabe vækst ved at forlænge turistsæsonen ud over sommermånederne

•

vi øger overnatningskapaciteten især i de kystnære dele af kommunen ved at udvikle nye overnatningsmuligheder og muliggøre
en udvikling i respekt for de naturværdier, landskabsværdier og
kulturhistoriske værdier, der er i det omkringliggende landskab.
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3.1 Kyst- og naturturisme
Den mangfoldige natur er et af Assens Kommunes væsentligste kendetegn.
Vi har en lang kyststrækning med
strande med høj vandkvalitet og gode
bade- og dykkemuligheder, ligesom
farvandet langs kysten er attraktivt
for lystsejlere, kajaksejllads og andet
friluftsliv. Særligt de tre ”øer” Thorø,
Bågø og Helnæs har en særegen
kystnatur med fine badestrande,
fiskevenlige kyster og vidtstrakte
strandegne med et rigt fugleliv.

For at styrke tilgængeligheden af
oplevelser omkring kysten og i naturen, er det Assens Kommunes målsætning at etablere gode faciliteter i
naturen samt skabe forbindelse og
ruter mellem de attraktive steder. Der
skal være nem adgang, dvs. stier og
spor, så vores naturområder i endnu
højere grad bliver tilgængelige og attraktive for besøgende og turister.

Længere inde i landet har vi både
mangfoldig natur samt et varieret
og geologisk interessant landskab
eksempelvis Vissenbjergbakkerne
og Frøbjerg Bavnehøj. Herudover
har vi en række kulturhistoriske bygninger, kulturarv og fortidsminder
f.eks. Saruppladsen, hvoraf flere har
national og international betydning.

Assens Kommune vil derudover
målrettet og langsigtet arbejde med at
skabe og vedligeholde attraktive natur- og friluftsoplevelser, hvad enten
turisterne kommer på cykel, i vandrestøvler, med båd og kajak eller i bil
– og hvad enten naturen er formålet
med deres besøg eller blot et element
i den samlede oplevelse.

Kyst- og naturturisme er det største
forretningsområde i dansk turisme
målt på omsætning og antal overnatninger. Naturen er et yndet udflugtsmål både for gæster og lokale.
Flere danskere holdt i 2020 ferie
herhjemme, og efterspørgslen efter
naturoplevelser var stor. Vi forventer, at denne tendens vil fortsæt-te
i de kommende år sammen med en
generel ændring i ferieadfærden,
hvor folk i højere grad søger lokale,
unikke, meningsfulde og transformerende oplevelser. Flere og flere turister
forventer, at bæredygtighed og
miljøhensyn vil påvirke deres fremtidige rejsevalg.

Assens Kommune har allerede igangsat mange, konkrete initiativer for at
styrke turisme i og omkring kysten.
Herudover er der igangsat et stærkt
markedsføringsarbejde, der forventes
af bringe endnu flere cykelturister
til Fyn. Og sammen med de øvrige
kommuner i Destination Fyn arbejder
Assens Kommune med videreudviklingen af cykelturismen med yderligere faciliteter og oplevelser omkring
cykelruten N8.

Kommunegrænser betyder ikke
noget for de turister, der bevæger sig
rundt på deres ferie. Derfor arbejder
Assens Kommune sammen med de
øvrige fynske kommuner for at samle
styrker og potentialer, så Fyn – og
dermed Assens Kommune - i endnu
højere grad kan udvikles som attraktivt turistmål. Et af Fyns særlige
kendetegn og store potentiale er, at vi
har en sammenhængende, attraktiv
kyst. Uanset hvor man er på Fyn, er
der kort afstand til hele den fynske
kyst. Derfor har vi har sammen med
de fynske kommuner og Destination
Fyn igangsat et pilotprojekt, som skal
forbinde kystlinjen Fyn rundt blandt
andet ved at forbinde vandrestier,
overnatningssteder i shelters mm. på
tværs af kommunegrænser.

3.1 KYST- OG NATURTURISME

HANDLINGER
•

•

Forbedre den fysiske turismeinfrastruktur
i Assens by, i kystbåndet og ved udvalgte
”natur-hotspots” f.eks. fiske-, vandre-, strandog cykle-hotspots. Natur-hotspottene kan
eksempelvis være placeret ved Helnæs, Bågø,
Jordbassinerne, bakkerne ved Vissenbjerg og
Frøbjerg Bavnehøj, hvor der skal etableres faciliteter eksempelvis toiletter og skiltning.
Udarbejde en plan for udvikling af de enkelte
strande. Planen skal skabe overblik over de
offentlige strande i Assens Kommune samt
beskrive deres potentialer samt mulige forbedringstiltag

•

Etablere nem adgang gennem rekreative stier
og spor ud i naturen. Der skal anlægges nye
stier, eksisterende stier skal forbedres, og det
skal være nemt og enkelt at finde vej og få informationer om oplevelser langs stierne.

•

Iværksætte en række handlinger ud fra en ny
Natur- og Friluftsstrategi, som udspringer
af visionen. Strategien og handlingerne skal
medvirke til at give borgere i Assens Kommune
gode liv med natur og friluftsmuligheder tæt
på, ligesom de skal være attraktive for turister.
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3.2. Kultur og købstad
Assens by er en velbevaret købstad med stærke historiske kulturværdier.
Byen fremstår velbevaret, og der er god basis for byudvikling med
styrkelse af kulturliv, handel og kulinariske oplevelser.
Assens by er en velbevaret købstad
med stærke historiske kulturværdier. Byen fremstår velbevaret, og
der er god basis for byudvikling
med styrkelse af kulturliv, handel og
kulinariske oplevelser.
Byrådet har igangsat en ambitiøs
udviklingsplan, der vil binde byen og
havnen sammen og skabe et attraktivt by- og havnemiljø med fokus på
både bosætning, kultur og rekreative oplevelser og events.
Spredt over hele kommunen findes
mange mindre aktører både i
forhold til overnatning, bespisning
og oplevelser/aktiviteter/events.
Fritidsvirksomheder, foreninger og
halv- eller heloffentlige institutioner
spiller en stor rolle, og denne stærke frivillighedskultur i turisterhvervet
er en styrke og giver gode muligheder for videreudvikling af autentiske
lokale oplevelser.

På kulturområdet er Assens Kommune overordnet set karakteriseret
ved et mangfoldigt kulturliv. Vi har
fokus på at understøtte udviklingen af de kulturelle attraktioner,
som tiltrækker turisterne til Assens
Kommune i en kortere eller længere periode – eksempelvis Terrariet
Reptile Zoo, Museum Vestfyn og
Tobaksgaarden. Ved siden af disse
attraktioner har Assens Kommune
en række attraktioner, som også er
en vigtig del af turisternes oplevelse.
Her spiller både den brede folkelige
og den professionelle indsats en
vigtig rolle.

I Assens By eksisterer der allerede
mange turistattraktioner. I og med
Assens by er en gammel, velbeva-ret købstad, som blev grundlagt i middelalderen, emmer byen
af historisk atmosfære – der er
brostensbelagte gader og historiske købmandsgårde midt i byens
centrum. Derudover findes en
række unikke arkitektoniske vartegn - eksempelvis Vor Frue Kirkes
ottekantede tårn, den gamle toldbod
og det lille fyrtårn på havnen samt
Assens miniby, hvor de gamle huse
er genskabt i miniformat. Købstaden
har mange specialbutikker og flere
caféer og restauranter. Derudover
eksisterer der flere kulturelle oplevelser i form af muséer, gallerier og
ikke mindst Tobaksgaarden, som er
regionalt musik-/spillested.

3.2. KULTUR OG KØBSTAD
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HANDLINGER
•

Udvikle og understøtte sommeraktiviteter i
Assens by, ved kysten og rundt omkring i kommunen

•

Med udgangspunkt i kulturpolitikken skabe en
aktivitetskalender for hele året, sammen med
lokale kræfter og kulturinstitutioner

•

Etablering af en eller flere større kulturevents,
der samler kulturaktørerne

•

Understøtte udvikling af attraktioner i Assens
Kommune

•

Understøtte muligheder for øget tilgængelighed til kulturoplevelser ud over højsæsonen
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3.3 Nationalt center for Kyst- og
Lystfisketurisme
Vestfyn er allerede kendt blandt lystfiskere for de særligt gode
muligheder langs kysten for at fange havørreder.
Det kommende kyst- og lystfiskecenter skal være en attraktion i
særklasse, som tiltrækker lystfiskere
og lystfisketurisme. Samtidig skal
centeret også tiltrække mange andre
turister ved at formidle glæden og
viden om naturen, vand og fisk i bred
forstand.
Ambitionen for det kommende kystog lystfiskecenter er at være hele
Danmarks knudepunkt for lystfiskeri
og være en aktiv medspiller i en
global bevægelse hen imod et sundere vandmiljø.
Byrådets målsætning er, at centeret desuden bliver en drivkraft for
udvikling af oplevelser på og ved vandet, ved at centeret bliver en integreret del af turistoplevelsen langs den
fynske kyst. Centeret skal aktivt un-

derstøtte udviklingen af turismerelaterede erhverv og initiativer i forbindelse med etablereingen af centeret og
bidrage til transformationen af Assens
by. Det er oplagt, at det kommende
center vil fungere både som et fyrtårn
og kommercielt lokomotiv. Centeret
skal være det fyrtårn, der tiltrækker
turister til kommunen, og det som
lokomotiv skal i et gensidigt samspil
og synergi med turismerelaterede
erhverv give retning og trække den
samlede turismeudvikling frem.

ing. Centeret vil være en central del
af udviklingen af Fyn som grøn ø og
forventes etableret dels som et fysisk
oplevelsescenter, dels som en institution, der løser landsdækkende opgaver.
På den måde vil centeret fremstå med
en lokal, regional og national dimension
omkring kystturismen.

De op mod 450.000 danske lystfiskere og alle andre, som sætter pris
på vandnaturen, herunder internationale turister, får med det kommende
nationale kyst- og lystfiskercenter
i Assens en attraktion, der bygger
videre på den fynske havørredsatsn-

FISHING
IN DENMARK

3.3 NATIONALT CENTER FOR KYST- OG LYSTFISKETURISME
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HANDLINGER
•

•

Etablere et oplevelsescenter centralt i Assens –
et nationalt fyrtårn for lystfiskeri med fokus på
lystfiskeriet, fiskene og vandet. Ideudviklingen
er i fuld gang, og der er valgt to formidlingsspor – ”Lystfiskeriets magi” og ”De ukendte
danske vandlandskaber”.
Etablere en national digital platform over fiskemuligheder i Danmark, gennemføre kampagner,
der fortæller om fiskemuligheder i Danmark
samt støtte frivilligt arbejde for bedre vandmiljøer.

•

Understøtte udviklingen af turismerelaterede
erhverv og initiativer i Assens Kommune i forbindelse med etableringen af Kyst- og Lystfiskercenteret.

•

Sikre kobling mellem Kyst- og Lystfiskecenteret og turisternes overnatningssteder med
vejledning om fiskesteder, udlejning af fiskeudstyr mv.

•

Synliggøre og etablere maritime tiltag på Kystog Lystfiskecenteret og ved overnatningssteder.
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3.4 Rammer, værtskab og service
De turister, der kommer til vores område, skaber værdi og aktivitet,
der bidrager både til den enkelte virksomhed og til de involverede
lokalsamfund i by og på land.
Allerede i dag er der mangel på
overnatningsmuligheder i og omkring
Assens by i højsæsonen. Der er
således et potentiale i at udvikle både
eksisterende og nye overnatningsfaciliteter, for at Byrådets ambition
om flere turister i såvel hoved- som
skuldersæson kan realiseres.
Derfor skal vi binde de mange
forskellige aktører i detailbranchen,
turistvirksomhederne og kulturlivet
sammen i et endnu stærkere og mere
værdiskabende fællesskab. Desuden
skal vi aktivt søge at tiltrække investorer, som har interesse i at etablere
nye overnatningsfaciliteter.

Vi skal sætte fokus på kompetenceudvikling af erhvervet, så vi styrker
de oplevelser og den service, vi giver
turisterne på Vestfyn, og dermed
øger det kommercielle udbytte.

3.4 RAMMER, VÆRTSKAB OG SERVICE
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HANDLINGER
•

•

•

Udvikle samarbejdet med aktører inden
for turisme, kultur, detailhandel og med
handelsstandsforeningerne og frivillige
aktører eksempelvis lokalrådene for at styrke
byerhvervene og byernes attraktivitet.
I samarbejde med detail- og turismevirksomhederne afklare ønsker og behov
for kompetenceudvikling – særligt inden for
digitalisering (nethandel, booking mm.) –
samt sætte initiativer i gang, der kan udvikle
erhvervene.
Understøtte og udvikle initiativer, der
kan udvikle overnatningskapaciteten i

turisterhvervet og forlænge sæsonen, herunder
styrke campingturisme og privat overnatning,
samt sikre et større udbytte af et stigende antal
autocampister.
•

Offensivt søge at tiltrække investorer til at
udvide overnatningsmuligheder – eksempelvis
feriehuse, hoteller, campingpladser og
vandrehjem.

•

Understøtte fælles markedsførings- og
informationstiltag for at øge synergierne
mellem de forskellige aktører, så vi gør det så
nemt og enkelte som muligt for turisterne at
finde information om oplevelser og events.
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4. Fra strategi til handling

4. FRA STRATEGI TIL HANDLING
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Fra strategi til handling
For at turismestrategien får tyngde og effekt på
udviklingen af Assens Kommune, skal strategien
omsættes til indsatser og handlinger.
Turismearbejdsgruppen har til opgave at udarbejde
rammer for proces for omsætning af strategien.

