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Kystturister efterspørger også kultur 

Regeringens vækstplan for dansk turisme er et rigtig godt bud på en styrkelse af 

erhvervet, men den overser nogle potentialer, siger museumsverdenen. 

 

Flemming Just er direktør for Sydvestjyske Museer, der dækker Esbjerg-Ribe-Fanø 

området. Hans museer ligger dermed i et smørhul i forhold til de mange kystturister, og 

for hans og for mange andre museer langs vestkysten er det af stor betydning at få 

udviklet kystturismen. Han har store roser til regeringens vækstplan, men gør 

opmærksom på, at der tænkes for snævert i forhold til kystturisterne. 

- Planen ser på kystturisterne som folk, der udelukkende er interesseret i natur. 

Derfor skal de tilbydes endnu mere natur og have cykelruter, udsigtspunkter, 

lystfiskeri m.m. Det er alt sammen meget godt, men folk der bor i sommerhus en 

uge vil mestendels også have nogle kulturoplevelser. Det er et grundvilkår, at 

vejret ikke er stabilt i Danmark. Derfor er en langt stærkere synliggørelse af 

kulturtilbuddene i de nærliggende byer helt afgørende, så turisterne kan se, at 

uanset vejret kan de få sig en spændende oplevelse.  

Flemming Just, der også er formand for Kulturstyrelsens Strategiske Panel, som bl.a. ser 

på museumssektorens udviklingspotentialer og samfundsmæssige rolle, slår fast, at flere 

og flere turister efterspørger gode museumsoplevelser.  

- Det er en meget markant international tendens, og de danske museer er virkelig 

ved at komme op i gear og har nogle spændende tilbud til både danske og 

udenlandske turister. I vækstplanen er musems- og andre kulturtilbud imidlertid 

noget, som udelukkende skal markedsføres i forhold til storbyturisme. Herved 

afskærer man sig fra et vældigt potentiale. Kystturismen står for 17 mio. 

overnatninger om året, men det er også kystturisterne, der har det laveste 

døgnforbrug. En stærkere kobling mellem natur- og kulturturisme vil både skabe 

en bedre oplevelse og være med til at generere mere omsætning. 

 

Yderligere information: 

Flemming Just, tlf. 2935 8512.  


