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Efterspørgsel & oplevelser på HFF 

Sekundære data: 
• Interviews m. 150 turister 

• Modne par og børnefamilier 

• Danske og udenlandske 
turister 

• Hvor: Svendborg, Odsherred, 
Djursland, Blåvand/Henne, 
Søndervig/Hvide Sande  

• Tidsrum: sommer 2013 & 
2014 

 

 

Primære data: 
• Interviews m. 35 turister 

• Modne par og børnefamilier 

• Danske og udenlandske 
turister 

• Førstegangsbesøgende & 
gengangere på HFF 

• Observationer af udbud og 
turisternes adfærd 

• Tidsrum: 3.- 5. august 2017  

 



De modne par - tilfredse & trofaste 

• Efterspørger: 
o at smage på en masse fisk 

o socialt samvær m. venner, andre gæster og lokale (mad, øl & musik 
understøtter dette)  

o mulighed for at købe primært fisk, men også andre lokale råvarer og 
stedsspecifikke souvenirs  
 

• Oplever: 
o at festivallen lever op til forventningerne, på nær indkøbsmuligheder  

o at få en autentisk oplevelse 

o fredag attraktiv pga. Fisketorvet og lørdag attraktiv pga. smageboderne 
 

• Genbesøg – ja tak 
o men ikke m. børn/børnebørn – ikke attraktivt for dem  

 



Børnefamilier – flere fælles aktiviteter, tak!  

• Efterspørger: 
o Aktiviteter familien kan være sammen om – maden et middel til samvær, 

ikke et mål i sig selv 

o Foretrukne aktiviteter: smage, røre, lugte, skabe noget, konkurrere 
gerne hele familien 

o Primært at ha’ det sjovt, sekundært at lære 

o Resulterer i gode historier - forlænger oplevelsen 

• Oplever: 
o HFF er ”OK” – mange smagemuligheder, derudover få/simple aktiviteter 

o Formidling primært henvendt til voksne, ofte teknisk og kun på dansk  

o Resulterer i børnene hurtigt keder sig = besøget afkortes 

o På nær: Madværkstedet = involverende oplevelse fra ”haw til maw” 

• Genbesøg – usandsynligt 
o  måske hvis man alligevel er i området 

 

 



Samarbejde og samskabelse 

Data 
• 19 interviews med de centrale aktører bag festivallen 

• uformelle samtaler med aktører under festivallen 
 

Motiver for at støtte festivalen 
• Fiskerierhvervet: Fisk er godt! 

 

• Foreninger & frivillige: Fest i byen! 
 

• Restauranter & kokke: Markedsføring! 
 

• Turisme-organisationer: Flere gæster! 
 



Udviklingsperspektiver 

Forudsætninger 
• mobilisering af interne ressourcer 

o snarere end tiltrækning af ekstern 

• bevaring af involverede aktørers engagement 
o lokal byfest >< større fiskefestival >< større fødevarefestival 

 

Mulige strategier 
• accept af at profilen allerede er bred 

o fra råvarer til måltidsoplevelser 

• målrettede del-aktiviteter 
o skiftende målgrupper i fokus 

• bredere kommerciel involvering 
o fra profilering til (fremtidig) afsætning 



Lavthængende frugter  

 

Kommunikation i børnehøjde 

• tænk tovejskommunikation, ikke envejs, henvendt til børn & 
voksne 

• tænk sjov, grin og latter før læring og information 

• flere småkonkurrencer/quizzer for børn (og forældre) 

• mere oplevelsesrige smageboderne (vise & fortælle om 
fisken) 

• klæd byen på til fest & arrangér aktiviteter i byrummet 

 
 

 

  

 



Højthængende frugter 

Gentænk eksisterende voksenoplevelser til børn 

• Local Cooking for børnekokke 

• Åbent hus for børn – afprøve fiskeri og fiskerierhvervets håndværk 

• Madværkstedet 2.0 – udvid madlavningsdelen (børn & forældre) 

• Lærende oplevelser gennem leg: skattejagt rundt på pladsen 

• Udfordrende oplevelser: rense/filetere/spise ‘scary’ fisk  
 

 

Oplevelsesudvikling m. gæsten 

• Fra sam-skabelse af oplevelsen i nu’et på festivallen m. gæsten 

• Til sam-udvikling af oplevelser med engagerede lokale, semi-lokale og 
genganger-turister 

 

 

 
 



Frugttræer i horisonten  

– afledte effekter for destinationen 


