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16. Fremtidens feriehus og ferieområder - brugerdreven udvikling. 
 
Resumé 
Tourism Research Unit (Institut for Historie, internationale studier og samfundsforhold & Institut for 
arkitektur og design) Aalborg Universitet søger om støtte på 2.110.876 kr. svarende til 50 % af 
udgifterne på 4.221.752 kr. til projektet ”Fremtidens ferie og ferieområder. Brugerdreven udvikling 
af eksisterende feriehusområder og fremtidige ressorts” under målet om Regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse, indsatsområde 1 – innovation, videndeling og videnopbygning. 
 
Det indstilles, at ansøgningen imødekommes med 2.110.876 kr. svarende til 50 % af de 
støtteberettigede udgifter på 4.221.752 kr.  
 
Projektbeskrivelse 
Projektet har til formål gennem en undersøgelse af motiver og adfærd blandt brugere af danske 
feriehusområder at bidrage til udviklingen af fremtidens feriehus og feriehusområde. Endvidere er 
målet gennem udvikling af principper for redesign af eksisterende ferieboligområder og for nye 
hybride feriemiljøer at komme med bud på hvordan man fremtidssikre nordjysk feriehusturisme 
samt hvordan man kan bruge turisme som strategi i yderområderne.  
 
Baggrunden for projektet er: 

- at der kun eksisterer begrænset viden om brugernes efterspørgsels- og adfærdsmønstre i 
relation til feriehuse og en mangel på metoder og koncepter for den fremtidige 
produktudvikling.  

- at dansk turisme generelt har oplevet en nedgang i antal overnatninger, herunder også 
feriehusudlejning indenfor de sidste år.  

- at der er behov for at nytænke feriehusturismen hvis yderområderne i Nordjylland skal have 
succes med at udnytte turisme som et strategisk indsatsområde der kan skabe lokal vækst, 
omsætning og beskæftigelse. 

 
Projektet er opdelt i tre hovedaktiviteter og løber over en 3-årig periode: 

1. Brugerundersøgelse 
Der gennemføres et kvalitativt studie af ejere og lejere (også udenlandske) af danske feriehuse 
med henblik på at identificere motiver, adfærdsmønstre, krav og oplevelsesønsker i forhold til 
brug af feriehuse og det område, hvor de er placeret. Der tages udgangspunkt i et antal 
caseområder i Nordjylland: feriehusområdet ved Hals på østkysten og feriehusområdet ved 
Blokhus/Rødhus på vestkysten. Frederikshavn inddrages som case indenfor ressort-området.  
Undersøgelsen gennemføres af en ph.d.stipendiat tilknyttet Tourism Research Unit. 
 
2. Principper for redesign af eksisterende sommerhusområder og for nye hybride feriemiljøer 
Med udgangspunkt i brugerundersøgelsen udarbejdes der konkrete forslag til revitalisering af 
eksisterende feriehusområder og etablering af fremtidige ressorts. Der er fokus på de 
designmæssige aspekter og der udvikles prototyper og modeller for fremtidens feriehus og 
planer for arealudvikling og oplevelsesmuligheder i feriehusområderne. Projektdelen 
gennemføres som et forskningsadjunktur hos Institut for Arkitektur og Design med en tilknyttet 
forskningsadjunkt. 
 
3. Formidling af viden, metoder og koncepter 
Formidling af projektets erfaringer og resultater sker på forskellige måder: 
- projektets erfaringer og resultater fremlægges og diskuteres i en følgegruppe (bestående af 

projektets partnere og netværkspartnere) på ½ årlige møder. 

Side 51 



- REGIONALFONDEN - 
 - 

- projektets erfaringer og resultater fremlægges i forbindelse med seminarer i regi af 
VisitNordjylland og evt. VisitDenmark. 

- Der afholdes to seminarer, hvor en bred kreds af interessenter inviteres. Første seminar 
afholdes som et delseminar efter 2 år af projektperioden. På seminaret fremlægges 
resultater af brugerundersøgelsen og af stedanalyserne og det er målet sammen med 
interessenterne at generere ideer til konkrete produkt- og oplevelsestiltag. Andet seminar 
afholdes ved projektets afslutning og vil videreformidle projektets samlede resultater til en 
bred kreds af interessenter. 

- Der produceres udredninger til en bred kreds af interessenter samt forskningsorienterede 
publikationer.  

 
Aktiviteterne opdelt i forhold til tid: 
Fase Tid Aktivitet 
Fase 1 Maj 2008 – okt. 2008 Empiri indsamling og analyse 
Fase 2 Nov. 2008 – april 2009 Bearbejdning og udvikling I 
Fase 3 Maj 2009 – okt. 2009 Analyse af to nordjyske cases 
Fase 4 Nov. 2009 – april 2010 Scenarier 
Fase 5 Maj 2010 – okt. 2010 Bearbejdning og udvikling II 
Fase 6 Nov. 2010 – april 2011 Formidling og afslutning 
 
Projektet er blevet behandlet som en ide, og vækstforum anbefalede at der blev arbejdet videre 
med projektet. Kommentarerne til ideen gik primært på, at der skulle involveres flere aktører fra 
erhvervet. Dette er blevet fulgt i den endelig ansøgning, idet der i dag er en partner og ni 
netværksdeltagere i projektet. 
 
Samarbejdspartnere 
Institut for Historie, Internationale studier og Samfundsforhold og Institut for Arkitektur og Design 
ved Aalborg Universitet er tilsagnsmodtager og har den fagligt udviklende og planlæggende rolle i 
projektet. Feriehusudlejernes Brancheforening bidrager med medfinansiering og deltager som 
partner i projektet. Derudover er der knyttet en række netværksdeltagere til projektet: Visit 
Nordjylland, Nordjyske planlæggere, Thisted Kommune, Toppen af Danmark, Hjørring Kommune, 
Turistforeningen Hobro og omegn, Mariager Turistbureau, Byggesocietetet Aalborg og Aalborg 
Samarbejdet. 
 
Der nedsættes en følgegruppe som består af alle partnere og netværksgruppedeltagere. Gruppen 
mødes hver ½ år og diskutere projektresultater og videre proces for projektet.  
 
Ansøger anfører at projektet vil have en positiv effekt for beskæftigelsen dog primært på længere 
sigt. Det er især beskæftigelsen i yderområderne som projektet vil gavne. Projektets fokus på 
udvikling af nye ferieformer skulle gerne resultere i, at der tiltrækkes flere turister til områderne, 
hvilket vil resultere i øget omsætning for de lokale bysamfund og for turismeerhvervet. Ydermere 
vil etablering af netværk mellem videninstitutioner, investorer og professionelle fagfolk være en 
unik mulighed for at skabe nye forretningsområder for turismeerhvervet.   
 
Ansøger vurderer at effekten for yderområderne i regionen vil udgøre ca. 75 % af projektets 
samlede effekt. Dette begrundes med at feriehusene i regionen primært ligger i yderområder, at et 
af de udvalgte caseområder er et yderområde (Blokhus/Rødhus) og at projektets generelle 
resultater vil være til gavn for alle regionens feriehusområder. Visit Nordjylland deltager i netværket 
ligesom en række af de lokale turismedestinationer, og der vil blive gjort en særlig indsats for at 
formidle projektets resultater til aktører rundt i hele regionen.  
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Projektbudget 
Samlede projektudgifter Søgt 

støttegrundlag 
Indstillet 
støttegrundlag 

Løn til projektansatte med særlige kvalifikationer 325.447 kr. 325.447 kr.
Løn til nyansatte med særlige kvalifikationer* 2.324.033 kr. 2.324.033 kr.
Løn til andre projektansatte 123.842 kr. 123.842 kr.
Phd. taksameter** 284.100 kr. 284.100 kr.
Videnformidling 100.000 kr. 100.000 kr.
Planlægning og implementeringsaktiviteter 200.000 kr. 200.000 kr.
Institutbidrag*** 105.000 kr. 105.000 kr.
Revision 66.000 kr. 66.000 kr.
Indirekte omkostninger 693.330 kr. 693.330 kr.
I alt 4.221.752 kr. 4.221.752 kr. 
* Et Ph.d. stipendiat og et Forskningsadjunktur 
** Ph.d. taksamenter omfatter udgifter til rejser, vejledning, bedømmelse mv. 
*** Institutbidrag for Ph.d. stipendiat = 60.000 kr. institutbidrag for forskningsadjunkt = 45.000 kr.  
 
Finansiering 
Regionalfonden 2.110.876 kr.
Egen medfinansiering (Aalborg Universitet) 1.960.876 kr.
Anden medfinansiering (Feriehusudlejernes Brancheforening) 150.000 kr.
I alt 4.221.752 kr. 
 
Vurdering 
Projektet vurderes at falde ind under erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde: 
oplevelsesøkonomi. 
 
Projektet vurderes at kunne bidrage til at realisere erhvervsudviklingsstrategiens mål om at 
”Nordjylland udvikler sig til nordeuropæernes foretrukne kystferiedestination – hele året – både 
hvad angår hovedferierne og de korte ferier” ved at forbedre vidensgrundlaget omkring 
feriehusturisme og komme med konkrete forslag til indsatser som kan gøre regionens 
feriehusområder mere attraktive og dermed øge antal overnatninger i områderne.  
 
Projektet har til hensigt at belyse et område, hvor der i dag er begrænset viden og nyhedsværdien 
vurderes derfor at være høj. Der er i projektet lagt vægt på at studiet skal være 
anvendelsesorienteret og formidling af resultater er sat på som et særskilt indsatsområde. Det 
vurderes derfor, at forskningsstudiet har et klart erhvervsmæssigt sigte og vil være til gavn for 
erhvervsudviklingen i regionen. 
  
Det vurderes at projektet kan have gavn af at koordinere med/være i dialog med de initiativer der 
er i gang på oplevelsesøkonomi/turisme området eksempelvis ”Helårsdestinationsturisme” 
projekterne og ”kvalitetsudvikling af kystbyer” mv. og ansøger opfordres til at tage kontakt til disse 
projekter.  
 
Projektet har fulgt vækstforums kommentarer til ideansøgningen og involveret flere aktører fra 
erhvervet. Det vurderes dog at det kunne være hensigtsmæssigt at etablere en styregruppe frem 
for en følgegruppe, som ville have til opgave at sikre balance mellem det teoretiske og det 
praktiske i projektet, at erhvervets betragtninger tages med i projektet, og at projektets resultater 
formidles bredt til erhvervet og andre interessenter.  
 
Sekretariatets indstilling: 
Det indstilles, at ansøgningen imødekommes med 2.110.876 kr. fra Regionalfonden, svarende til 
50 %, under forudsætning af: 
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- at der koordineres med/skabes kontakt til igangværende initiativer på 
oplevelsesøkonomi/turismeområdet 

- at det overvejes om der skal etableres en styregruppe frem for en følgegruppe 
- at resultaterne gøres offentligt tilgængelige så hurtigt som muligt 
- at der gøres en særlig indsats for at erhvervet involveres i projektet, således at det sikres at 

projektet og resultaterne vil være et grundlag for og kunne anvendes aktivt i en fremtidige 
turismeindsats og oplevelsesøkonomiske initiativer i Nordjylland. Samtidig skal det være 
muligt for ”brugere” såsom feriehusejere og fremtidige investorer at blive klogere på 
udviklingen og de fremtidige tendenser.   

 
 
Indstillingsudvalgets beslutning: 
På grund af det store forbrug på dagens møde så Indstillingsudvalget sig nødsaget til at reducere i 
det ovenfor indstillede støttebeløb. 
 
Indstillingsudvalget indstiller på den baggrund til Vækstforum, at ansøgningen imødekommes med 
en ramme på 1.688.700 kr., udregnet som en støttesats på 40% af de ovenfor nævnte udgifter. 
 
Udvalget opfordrer på denne baggrund ansøger til, at: 
- øge projektets indtægter (fx fra Feriehusudlejernes brancheforening eller fra Aalborg 

Universitet), og  
- koordinere med Smart House byggeklyngen med henblik på inspiration til udvikling af 

fremtidens nye feriehus.  
 
Vibeke Stoustrup og Niels Maarbjerg Olesen deltog ikke i behandlingen jf. habilitetsreglerne 
 
Vækstforum besluttede på mødet den 28. november 2007 
Vækstforum besluttede at indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at ansøgningen imødekommes 
som indstillet af Indstillingsudvalget. 
 
Vækstforum understregede det vigtige i at Feriehusudlejernes brancheforening bidrager i større 
udstrækning til projektets gennemførelse. 
 
Finn Kjærsdam, Mogens Gade, Karen Melson, Erik Sørensen, Erik Hove og Anny Winther deltog 
ikke i behandlingen jf. Habilitetsreglerne. 
 
 
Bilag 

- Ansøgning 
- Revideret budgetoversigt (budgettet ændret efter indsendelse af ansøgning) 
- Svar på spørgsmål vedr. ansøgningen 
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