OPSAMLING – ARBEJDSGRUPPEMØDE SPOR2 - 14. NOV. 2017
Deltagere: Lise Holt (Vækst Jammerbugt), Martin Storgaard (Vækst Jammerbugt), Stine Dam Nielsen (Vækst
Jammerbugt), Laila Zielke (Partnerskab for Vestkystturisme), Mike Sthyr (Turismeudvikling Hjørring), Amalie Andersen
(Løkken Turistbureau), Annemette Eriksen (Løkken Turistbureau), Poul Andersen (Hune-Blokhus Borgerforening), Kaj
Jensen (Dayz Grønhøj), Jette Holt (Saltum Strand Camping), Merete Hansen (Hune-Blokhus Cykeludlejning)
Fraværende: Malene Stentoft Sørensen (Jammerbugt Kommune), Margrethe Hejlskov (Hjørring Kommune)

REFERAT FRA MØDET
Intro til destinationsprojektet
Laila præsenterede kort projektets baggrund og formål. Hvis der er spørgsmål til projektet kan Laila Zielke,
Martin Storgaard, Mike Sthyr eller Stine Dam Nielsen kontaktes.
Gennemgang af indsatser
Indsatsområderne fra Kick-off Advisory Board mødet 13. september blev gennemgået. Der er mange gode
indsatser, men udfordringen ligger også i at samle tingene og gøre oplevelser tilgængelige og overskuelige
for de besøgende.
Orientering om øvrige projekter
Der pågår en del projekter som også omfatter geografien Blokhus-Løkken, som enten kan få indflydelse på
og/eller indtænkes i destinationsprojektet. Projekterne er bl.a.
•
•
•
•
•
•
•

Hærvejens Perler: Rund-vandreruter af høj kvalitet, som kan certificeres
Gateway Blokhus: Rammeplan for udviklingsmulighederne i Blokhus Klitplantage
Augmentet Reality (Hackathon): Digital historiefortælling og spil
Vækst i det Nordjyske Campingerhverv: Styrke mulighederne for udviklingen af campingpladser
Rekreativt kort over Jammerbugt Kommune inkl. Løkken: Nyt oversigtskort
Ny fælleskommunal nordjysk database over friluftsfaciliteter
Revision af Jammerbugt Kommunes Helhedsplan og revision af kulturmiljøer (Jammerbugt): Kan lede
til formidling af udvikling af kulturmiljø i Blokhus og Løkken

Deltagerne i arbejdsgruppen er bredt repræsenteret i ovenstående projekter.
Tilføjelser/konkretisering til idéer
Nedenfor er væsentlige pointer/tilføjelser kort opsummeret.
Sti100: Kan være svær at finde, og wayfinding er derfor vigtigt at indtænke i udviklingen. Merete og Jette er
især interesserede i udviklingen af sti100 og Merete har selv lavet et sti100 kort, som hun giver sine kunder.
Der er enighed om at der findes rigtig mange gode stier, kunsten er at binde det sammen og sørge for at
tænke færdselsruter, attraktioner, overnatningssteder og oplevelser ind.
Sti100 forløber fortrinsvis i sit eget tracé fra Gateway Blokhus og op til Ørnebjergvej/Kettrup Bjerge. Den
findes som gangsti hele vejen, og på visse strækninger er den også egnet til turcykling. Da den fortrinsvis
ligger i eget tracé adskilt fra motoriseret trafik, er den et skønt og sikkert sted at færdes med børn.
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Transport mellem områderne: Det er stor begejstring for at etablere en form for shuttle transport og det
skal så vidt muligt være på stranden. Der skal i høj grad indtænkes oplevelser og ikke kun transport mellem
områderne. Det må gerne blive en så særpræget transportform, at det MÅ man som turist opleve.
Ift. transport generelt i området nævner Kaj, at man kunne kontakte NT og undersøge muligheden for en
aftale med FlexTrafik på tværs af kommunegrænser (dyrt på nuværende tidspunkt).
Skiltning/styrke gæsteoplevelse: Skiltningen kan bidrage til at henvise forskellige brugergrupper til egnede
stier/ruter, og dermed mindske konflikten i mødet med andre brugergrupper.
Samling og formidling: Dækker over formidling af de mange tilbud, så det bliver let at overskue for
slutbrugeren. Herunder udarbejdelse af en infomanual til de forskellige turistaktører, så de ad deres kanaler
kan være med til at brande området.
Prioritering af indsatser
Alle deltagere fik udleveret farvede post-its og indikerede ved hjælp af disse, hvilke områder de kan bidrage
med og hvilke områder, der bør prioriteres. Ressourcepersoner fremgår af indsatsoversigten.
Her og nu påbegyndes shuttle transport og infomanual.
Herudover er især Sti100, 2. verdenskrigsrute ved Grønhøj og Kettrup Bjerge, skiltning og gæsteoplevelser
prioriteret som helt konkrete tiltage til at styrke sammenhængen fysisk og som fundament til yderligere
udvikling af gæsteoplevelserne.
Flere indsatser overlapper hinanden, men tidsperspektiverne er forskellige. Nedenfor er en opdateret liste
med indsatsområder, som også indeholder et overblik over ressourcepersoner. Udkast til handlingsplaner for
hver indsats er under udarbejdelse.
Plan indtil næste møde
De projektansvarlige vender tilbage til arbejdsgruppedeltagere, når ressourcer er afklaret og følger op ift.
deres bidrag til projektet, ressourcepersoner osv. Det påpeges, at der mangler deltagere fra Løkken i
arbejdsgruppen.
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INDSATSER, RESSOURCEPERSONER OG PRIORITERING
INDSATSER

RESSOURCER

PRIORITET/TID

Udvikling af Sti 100
• Videreførelse af Sti 100 til Løkken
• Kombinér med oplevelser
• Øg tilgængeligheden via rundstrækninger og tværgående
forbindelseslinjer, også øst på
• Skiltning og kort
• Indtænk øvrige projekter

Lise Holt (ansvarlig)
Jette Holt
Poul Andersen
Merete Hansen
Stine Dam Nielsen

Høj prioritet

Transport mellem områderne
• Etablering af Shuttle transport langs stranden
Evt. bus, taxibåde, ’sandormen’
• Muligheder med NT og evt. FlexTrafik

Mike Sthyr (ansvarlig)
Stine Dam Nielsen
Laila Zielke
Kaj Jensen
Annemette Eriksen
Martin Svendsen

Høj prioritet

Skiltning/Wayfinding
• Bedre skiltning (både for hård og blød trafik)
• Nyt kortmateriale
• Øge synlighed og tilgængelighed til naturen og de forskellige
zoner

Lise Holt (ansvarlig)
Merete Hansen
Amalie Andersen
Stine Dam Nielsen

Høj-mellem prioritet

Samling og formidling
• Samle porteføljen af tilbud og gøre det let for slutbrugere
• Samling af materiale og formidling heraf
(tema/målgruppe/interessebaseret)
• Evt. anbefaling til aktører om hvordan de henviser og linker
til hinanden (infomanual)

Mike Sthyr
Martin Storgaard
Stine Dam Nielsen
Lise Holt
Kaj Jensen
Jette Holt
Merete Hansen
Anne Ringgren
Jette Grønhøj

Høj prioritet

Styrket gæsteoplevelse
• Skabe sammenhæng og overblik både for aktører og gæster
• Kommercielle, overnatningsrelaterede og rekreative
• Samlet ’oplevelsesområde’ med øget oplevelsesværdi
• Stor sammenhæng med de øvrige indsatser

Laila Zielke
Stine Dam Nielsen
Lise Holt
Merete Hansen
Amalie Andersen

Mellem prioritet

Udvikling af Outdoor-produktet
• Videreudvikling af eksisterende tilbud
• Gateway Blokhus
• Indtænkes også i Spor 3 (eventudvikling) og evt. branding

Martin Storgaard
Laila Zielke
Jette Holt

Lav-Mellem prioritet

Mellemlang tidshorisont
Igangsættes vinter
2017/2018

Kort tidshorisont
Igangsættes efterår 2017

Lang tidshorisont
Igangsættes forår 2018

Kort tidshorisont
Igangsættes vinter
2017/2018

Lang tidshorisont
Løbende igennem
projektperioden

I første omgang følges
eksisterede projekter
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Investeringsfremme
• Nyt lokalt samarbejde om investeringsfremme
• Prospektkatalog for investeringspotentiale
• Investormøder/fremvisninger

Martin Storgaard
(Ansvarlig)
Kaj Jensen
Jette Holt

Førstehåndsindtryk og kendetegn
Større visuel sammenhæng
Evt. kombineret med temaer eller små ”happenings”
Udnyttelse af strand
• Brug af stranden
• Zonering (beskytte/benytte)
• Strandhuse, saunaprodukt
Øvrige projekter og interessepersoner
Gateway Blokhus: Merete Hansen, Poul Andersen, Lise Holt og
Jette Holt, Noël Mignon, Naturstyrelsen Vendsyssel
Kulturmiljø og ruter: Merete Hansen, Amalie Andersen
Egnssamlingen, Noël Mignon, Malene Stentoft og Harald
Klitgaard
Augmented Reality: Mike Sthyr (ansvarlig), Lise Holt, Hackathon
deltagere, Laila Zielke, Kaj Jensen
Bunker Grønhøj: Martin (ansvarlig), Malene Stentoft, Lise Holt,
Kaj Jensen, Niels Jørgen Fuglsang

Mellem prioritet
Lang tidshorisont 2019
Udarbejdes på baggrund
af de øvrige indsatser
Ikke prioriteret i første
omgang – kan indtænkes
i branding

Laila Zielke
Jette Holt
Kaj Jensen
Amalie Andersen

Prioriteres, hvis der er et
konkret ønske eller idé,
f.eks. fra de øvrige
indsatser på tværs

15-01-2018 afholdes
Gateway Stormøde

07-12-2017 afholdes
Co-create workshop

*Forslag til handlingsplaner er under udarbejdelse
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