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Resume
Følgende rapport har til formål at belyse, hvad lystbådehavnene i Det Sydfynske Øhav via
havnesamarbejdet kan gøre for fortsat at tiltrække lystsejlere og i det hele taget skabe liv og udvikling i
havnene. Som sådan er formålet at styrke netværkets viden om sejlerne og deres præferencer.
Arbejdet er baseret på et desk study. Til dette føjes en gennemgang af sejlernes opfattelse af, det der
karakteriserer den gode lystbådehavn. Denne del er baseret på to fokusgruppeinterviews: Én med
sejlere fra Sydfyn og én med sejlere fra andre steder i Danmark.
Det fremgår af rapporten, at lystbådesejlere hører til den mere velstillede del af befolkningen i de lande,
de kommer fra. De undersøgelser, der er lavet, viser, at langt størstedelen er ældre (50+) par.
Det fremgår desuden af de tal og undersøgelser, der er tilgængelige, at markedet for lystbådeturisme i
Danmark generelt er i tilbagegang. Dem, der ikke mærker det, kommer til at mærke det, i takt med at
segmentet, som meget tyder på, bliver ældre og ældre.
Markedet i undersøgelsesområdet (havnene ud til farvandet syd og vest for Fyn) er sammenlignet med
resten af Danmark dog mere stabilt. Således er antallet af personovernatninger i undersøgelsesområdet
siden 2007 ifølge tal fra Danmarks Statistik faldet med 6%. I den resterende del af landet er det faldet
med 16%.
Det er dog væsentligt, at være opmærksom på, at havnenes indrapportering af overnatningstal til
Danmarks Statistik siden 2004 har været frivillig. Tal fra en undersøgelse foretaget af Foreningen af
Lystbådehavne i Danmark (FLID) tegner i lighed med udviklingen i medlemstallet fra Dansk Sejlunion dog
et lignende billede, hvorfor der er behov for bekymring.
Status og fremtiden for lystbådehavnene i Danmark, herunder dem der ligger i Det Sydfynske Øhav,
relateres i rapporten til ændringer i danskernes måde at forvalte et aktivt fritids- og ferieliv.
Det fremgår, at friheden til at vælge frit blandt en flerhed af aktiviteter, som tilgodeser alle facetter i et
aktivt fritids- og ferieliv, har stor betydning for mange. Det skal sættes i forhold til livet som
(lystbåde)sejler, der er dyrt, tidskrævende, vejr- og stedafhængigt og dermed en forholdsvis låst ramme.
Det kan være det, der især får børnefamilierne til at vælge lystbådesejlads fra.
I rapporten afdækkes det, at sejlerne selv beskriver den gode havn som en kombination af først og
fremmest stemning og værtskab, dernæst (service)faciliteter og logistik. Er der god stemning og godt
værtskab i havnen betyder det mindre, at f.eks. andre faciliteter hænger en smule og er af lidt ældre
dato. De fysiske faciliteter skal først og fremmest være rene og velholdte. Det gælder især toiletter og
badefaciliteter.
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Ifølge lystsejlerne betyder det også, at man i sin iver for at gøre havnene mere levende ikke – både i
direkte og overført betydning – skal skabe et tivoli. Man kan sagtens have alternative aktiviteter for f.eks.
børn og unge i en havn. Aktiviteterne bør imidlertid relatere sig til havet og livet til søs. Det kunne være
windsurfing, SUP, kajak, sit-on-top kajak, kajak-polo mv.
Et godt værtskab er ifølge lystsejlerne spændt op mellem den information, som kan klares gennem
f.eks. en god hjemmeside, samt god og konsistent skiltning på havnen, og det man får gennem mødet
med de lokale (sejlere) på havnen.
Det understreges, at det er afgørende at lytte til det, lystsejlerne siger, når de beskriver den gode havn.
Udviklingen af havnene i Det Sydfynske Øhav skal derfor bygge videre på det DNA og den
grundfortælling, som har gjort, og gør, sejlads i området til det, det er.
Når det er sagt, fremgår det også, at der behov for nytænkning. Det handler ikke om, at livet på vandet,
og dermed lystbådehavnene, skal være noget helt andet end det, de er i dag. Det handler i høj grad
om, at havnene skal være mere end det, de er i dag.
Det konkluderes på den baggrund, at der er behov for evolution ikke en revolution. De havne, der klarer
sig godt i fremtiden, vil først og fremmest være dem, der fortsat udvikler sig gennem samarbejder med
nye aktører, som gør det nemmere at bruge sejlads i Det Sydfynske Øhav som ét element i fritiden og
på ferier, som byder på en en bred vifte af muligheder (for alle familiens medlemmer).
Afslutningsvis, og som led i at fremme lystbådesejladsen for fastliggere og gæstesejlere, anbefales
følgende: 1: Skru op for den store fortælling, 2: Øg fokus på det gode værtskab, 3: Diﬀerentiér nice-tohaves og 4: Nedsæt et Xhavn udviklingsråd.
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Afgrænsning
Lystbåde defineres i denne sammenhæng som både med mulighed for overnatning. De kan bruges til
endagsture og ture over flere dage eller uger. I alle tilfælde har sejladsen et rekreativt sigte. Til den genre
hører sejlads med sejl og sejlads i motorbåd. Denne form for sejlads har både i Danmark og
internationalt langt de fleste udøvere.
Sejlere i lystbåde i danske farvande kan helt overordnet inddeles i to grupper. Det drejer sig om
fastliggere, som er dem, der har fast bådplads i en dansk lystbådehavn (hjemhavnen) og derfra sejler ud
og besøger andre have i Danmark og udlandet. Hertil kommer gæstesejlere fra Danmark og udlandet,
som alle er lystsejlere, der er i havn, hvor de ikke har fast bådplads.
Inden for sejlads med sejl er der typisk tale om en kølbåd. Kølens funktion er at mindske afdriften, og
sikre at båden ikke kæntrer. Man skelner mellem hhv. turbåden, motorsejleren og kapsejladsbåden og
en såkaldt cruiser/racer-båd.
Turbåden er båden, der egner sig til weekend- og sommerture for en familie på to voksne og et par
børn. Flere end to personer ombord kræver i omegnen af 25-26 fod. Bekvemmeligheden ombord stiger
med bådens størrelse, men det gør kravet til antallet af hænder ombord også. Det sidste kan dog langt
hen ad vejen klares med udstyr som rullesejl og elektriske spil. En turbåd er ikke ideel til kapsejlads, men
kan sagtens bruges til det.
Motorsejleren opfattes af mange som den optimale turbåd. Den er rummelig med et begrænset sejlareal
og en kraftigere motor end en sejlbåd af tilsvarende størrelse, hvilket gør den let at håndtere. Skillelinjen
mellem en rummelig turbåd og en motorsejler er flydende, og de fleste motorsejlere har i dag langt
bedre sejlegenskaber end de modeller, der var fremherskende for 15-20 år siden. Motorsejlere fås fra
godt 30 fod og opefter.
Cruiser/racer-båden har gennem mange år været den mest populære familiesejlbåd i Danmark. Det er
en båd på omkring 25-26 fod og opefter, som egner sig til kapsejlads, men samtidig er komfortabelt
udrustet til tursejlads. Der findes mange forskellige slags.
Inden for sejlads i motorbåd skelner man helt overordnet mellem hhv. daycruiseren og turbåden.
Daycruiseren inkluderer mindre intime både med plads til to personer. Interessant for nærværende er, at
daycruiseren kommer med op til fem sovepladser, hvilket gør den egnet til længere ture.
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Turbåden er en familiebåd. Båden egner sig både til de lange ture, men også til lange dage ombord. Der
er typisk mere plads og andre former for komfort i en turbåd, end det man finder i en kølbåd i samme
størrelse. Den store daycruiser og den større turbåd kan, hvad angår komfort, på mange måder
sammenlignes med en større autocamper.
Motorbåde klassificeres undertiden med udgangspunkt i typen af sejlads. Man skelner i den forbindelse
mellem hhv. deplacementsbåden, den halvplanende båd og den planende båd.
På en deplacementsbåd er skroget designet til at blive i vandet. Den kan derfor groft sagt ikke sejle
hurtigere end det antal knob, der svarer til dens længde i meter. En 8 meter lang båd har med andre ord
en topfart på omkring 8 knob.
En halvplanende motorbåd er ligesom deplacementsbåden ofte en større motorbåd. Den kan,
afhængigt af motorens størrelse, sejle hurtigere end sin skroglængde og har dermed en større
aktionsradius.
Den planende båd kaldes for de mindre modellers vedkommende også for en speedbåd. Den sejler
delvis oven på vandet, har en plan bund og som regel et V-formet forskib, så den ikke lander for hårdt i
søen. Den er bygget til høj fart og findes i alle størrelser fra små daycruisere til store og luksuriøse
motorcruisere. Der er ikke nogen skarp grænse mellem halvplanende og planende typer. Der findes et
væld af modeller.
8 ud af 10 af de udenlandske tursejlere i lystbåde anvender sejlbåd, resten anvender motorbåd. Blandt
danske lystsejlere fordeler det sig med nogenlunde lige mange, der benytter hhv. motor- og sejlbåd.
Næsten alle lystsejlerne ejer selv båden.
Ferieture foregår typisk inden for en radius på op til 5-600 km fra hjemhavnen afhængigt af turens
varighed. Det betyder, at markedet er begrænset til et opland, som ikke er mere end de havne, der
findes inden for en radius af ca. 500 km.
Der findes ingen analyser af lystsejlerturismen præcis i Det Sydfynske Øhav. Det nærmeste, vi kommer,
er “Lystsejlerturisme, Delanalyse, Aktiv tematurisme i Region Syddanmark1, som giver et bud på
udviklingstendenser inden for lystsejlerturisme i Danmark.

1

Ibid.
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Vurderingen af status og udvikling af markedet for lystsejlerturisme i Det Sydfynske Øhav er i
nærværende bl.a. baseret på tal fra Danmarks Statistik2 i perioden 2007 - 2017. Danmarks Statistik
inddeler lystbådehavne ud til danske farvande i en række områder. Det Sydfynske Øhav falder ind under
det, der kaldes farvandet vest og syd for Fyn. I det følgende kaldes dette område for
“undersøgelsesområdet”.

2

Danmarks Statistik: Lyst1: https://goo.gl/EXxJDd og Lyst2: https://goo.gl/pw3hGx
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Lystbådesejlads i Danmark
Opsummering
Lystbådesejlere hører til den mere velstillede del af befolkningen i de lande, de kommer fra. Langt
størstedelen er ældre (50+) par.
Størstedelen kan indplaceres under det segment, som Dansk Kyst- og Naturturisme kalder for “par
uden børn”. Det gælder også for den udenlandske lystsejlerturisme, hvor de fleste falder ind under det
segment, VisitDenmark kalder “det gode liv”.
Tal fra Danmarks Statistik, en undersøgelse blandt 99 af FLIDs medlemshavne fra 2013 og udviklingen i
medlemstallet fra Dansk Sejlunion tegner et billede af en aktivitet i tilbagegang. De viser dog også, at
markedet i Det Sydfynske Øhav er væsentligt mere stabilt end mange andre steder i landet.
Danske og tyske lystsejlere udgør langt størstedelen af overnatningerne i lystbådehavnene i Det
Sydfynske Øhav. En mindre del udgøres af hollændere. En endnu mindre del udgøres af svenskere og
nordmænd. Mens antallet af både danske og tyske personovernatninger ifølge tallene falder i Det
Sydfynske Øhav, stiger andelen af det samlede danske marked inden for begge grupper.
Tilgængelige undersøgelser viser, at gennemsnitsalderen blandt lystsejlere generelt er stigende. Hvis det
forholder sig således, kan det, der ser nogenlunde fornuftigt ud, hvis man alene forholder sig til antallet
af overnatninger, over en relativ kort årrække udvikle sig til en massiv nedgang. Det sker, hvis store dele
af segmentet falder fra pga. alderdom uden at nye kommer til.
Målgruppen
Det er almindeligt kendt, at det er dyrt at have en lystbåd. Som sådan kan man, uden at komme galt
afsted, sige, at lystbådesejlere hører til den mere velstillede del af befolkningen i de lande, de kommer
fra.
Gennemsnitsalderen blandt danske lystsejlere er efter alt at dømme stigende. En
spørgeskemaundersøgelse3 gennemført blandt 99 af FLIDs medlemshavne i 2013 viste, at 65% af
bådejerne er i gruppen 50 - 60 år, og at 21% er over 60 år. Det stemmer udmærket overens med det
billede, der tegner sig, hvis man ser på udviklingen af medlemstallet i Dansk Sejlunion4 .

3
4

Flid & Fakta, marts 2013.
DIFs medlemstal: https://goo.gl/2xKXMU
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Af de seneste 10 års medlemstal fremgår det, at det samlede antal medlemmer af danske sejlklubber er
faldet siden 2009. I samme periode er antallet af 25-59 årige medlemmer faldet ret markant. Antallet af
60+ sejlere er i perioden steget.
UDVIKLINGEN I MEDLEMSTAL FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER I DANSK SEJLUNION
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Det skal nævnes, at en ikke uvæsentlig del af aktive danske lystsejlere er selvorganiserende og dermed
ikke medlem af en klub. Disse sejlere indgår derfor ikke i Dansk Sejlunions medlemstal.
Tager man ikke desto mindre udviklingen i medlemstallet i Dansk Sejlunion som et nogenlunde billede
på dansk sejlads generelt er de voksne sejlere (25-59 år) og dermed børnefamilierne på tilbagetog. De,
der bliver hængende, er dem, hvor børnene ér flyttet hjemmefra.
Fortsætter udviklingen kan tilsyneladende gode tider over en relativ kort periode udvikle sig til massiv
nedgang. Det sker, hvis de nuværende lystsejlere inden for ret kort tid falder fra på grund af alderdom,
uden at der kommer nye til.
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Her og nu betyder det, at langt størstedelen af de danske lystsejlerturister falder ind under det segment,
som Dansk Kyst- og Naturturisme kalder “par uden børn”.5 Forholder det sig på samme måde for de
udenlandske lystsejlerturister, tilhører de det segment, som VisitDenmark kalder “det gode liv”.6
Begge segmenter er defineret som 40+. Flertallet er par. De vil først og fremmest gerne opleve de
danske kyster og naturen langs kysterne, herunder koblingen mellem natur og by. Danskerne er
desuden interesserede i at besøge familie og venner.
En mindre del af lystsejlerne falder ind under det segment, som Dansk Kyst- og Naturturisme kalder
“børnefamilier”. 7 Denne del af de udenlandske sejlere falder ind under det segment, VisitDenmark kalder
“sjov, leg og læring”.8
Hele gruppen vælger Danmark, fordi det er et børnevenligt land, og fordi de nyder oplevelsen af den
danske kultur og natur. De er i høj grad tiltrukket af de danske kyster.
Markedet
Den seneste opgørelse over antallet af lystbåde i Danmark er fra en undersøgelse 9 foretaget af
Danboat10 i samarbejde med Dansk Sejlunion og FLID, som stammer fra 2009.
Undersøgelsen viste, at der var mere end 57.000 lystbåde i de danske havne, og at fordelingen mellem
disse var 57% sejlbåde og 43% motorbåde. Tallet 57.000 lystbåde anvendes bl.a. af Miljøstyrelsen i
201411 og Danmarks Idrætsforbund i 2015 12.
Før da skal man tilbage til 1986 for at finde en lignende undersøgelse, ligeledes fra Danboat. Den viste,
at der var 37.500 lystbåde i de danske havne, og at fordelingen mellem sejlbåde og motorbåde var 67%
sejlbåde og 33% motorbåde. Mængden af lystbåde i danske havne er altså steget med mindst 20.000
de seneste 23 år.
Undersøgelsen fra 2009 viste, at der var 320 lystbådehavne med havnepladser, der var over 1,25 m
dybe. Undersøgelsen viste desuden, at der var omkring 12.500 både på venteliste, og at havnene
samlet set havde planer om udvidelser svarende til 6000 pladser.

Dansk image og potentialeanalyse 2018, Visit Denmark & DKNT: https://goo.gl/oYAfXw
Ibid.
7 Ibid
8 Ibid
9 Danboat m.fl. Danboats havneundersøgelse. 2009.
10 Danboat lukkede i 2017. Foreningens aktiviteter er overgået til Skib og Båd.
11 Kortlægning af danske lystbådehavne, Miljøstyrelsen, 2014: https://goo.gl/tSwxCr
12 Havets Motionister, DIF Analyse, 2015: https://goo.gl/aNe4b1
5
6
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Tallene står tilsyneladende i kontrast til tal fra FLIDs undersøgelse fra 2013.13 Den undersøgelse viste, at
60% af de adspurgte havne havde ledige pladser. Tilsammen var der i disse havne knap 2100 ledige
pladser. Det svarer til ca. 36 ledige pladser pr. havn.
Undersøgelsen fra FLID konkluderer, at det må forventes, at det i fremtiden bliver sværere at drive havn,
herunder at sikre den nødvendige vedligeholdelse af havnenes værker samt at skabe økonomi til
udvikling.
Tal fra Danmarks Statistik viser, at markedet for lystbådeturisme i Danmark generelt har været i
tilbagegang i mange år. En opgørelse over de seneste 10 år afslører et relativt markant fald i antallet af
personovernatninger i de danske lystbådehavne.

ANTAL PERSONOVERNATNINGER I DE DANSKE LYSTBÅDEHAVNE
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Det fremgår, at antallet af personovernatninger i 2007 var 1.079.530. Antallet af personovernatninger
toppede i 2008 med 1.125.849. De seneste tre sæsoner har antallet været på det laveste niveau i hele
perioden (lavest i 2015 med 903.273).
I undersøgelsesområdet var antallet af personovernatninger i 2007 356.514. I 2017 var antallet nede på
335.086. Det er det laveste i hele perioden og dog ret stabilt, hvis det sammenlignes med udviklingen i
den resterende del af Danmark. Her var antallet af personovernatninger 723.016 i 2007. I 2017 var
antallet nede på 516.193 (lavest i 2015 med 506.724) og dermed markant lavere.

13

Op.cit. Flid & Fakta, marts 2013.
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ANTAL PERSONOVERNATNINGER I UNDERSØGELSESOMRÅDET OG RESTEN AF DANMARK
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Personovernatningerne finder i undersøgelsesområdet (som i den øvrige del af Danmark) ikke
overraskende sted fra og med maj til og med september. Juli og august er klart de travleste måneder.

PERSONOVERNATNINGER FORDELT PÅ MÅNEDER I UNDERSØGELSESOMRÅDET
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En indeksering af forløbet fra 2007 til 2017 viser, at antallet af personovernatninger i lystbådehavnene i
undersøgelsesområdet i 2017 var faldet med 6%. For resten af Danmark var antallet faldet med 16%.
UDVIKLING I PERSONOVERNATNINGER SIDEN 2007
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Markedsandelen i undersøgelsesområdet er steget. Områdets markedsandel var lavest i 2008 (32,7%),
men er siden – primært fra 2012 og frem – steget til 37% i 2014, hvor det har ligget nogenlunde stabilt.
ANDEL AF DET SAMLEDE MARKED I DANMARK I UNDERSØGELSESOMRÅDET
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Personovernatninger i undersøgelsesområdet fordelt på nationaliteter viser, at langt den største gruppe
er danske og tyske sejlere. En mindre del er hollændere. Forholdsvis få kommer fra Norge eller Sverige.
FORDELINGEN AF NATIONALITETER I UNDERSØGELSESOMRÅDET
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Antallet af danske og tyske personovernatninger i undersøgelsesområdet har over de seneste 10 år
været faldende. Både for de danske og tyske personovernatninger var niveauet med hhv. 147.410 og
170.268 højst i 2007. Antallet af danske overnatninger har de seneste tre år været det laveste i hele
perioden (lavest i 2015 med 142.097). Antallet af tyske personovernatninger nåede i 2012 bunden
(150.793), men er siden steget en smule.
ANTAL DANSKE OG TYSKE PERSONOVERNATNINGER I UNDERSØGELSESOMRÅDET
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I samme periode steg markedsandelen for både danskere og tyskere. Således har lystbådehavne i
undersøgelsesområdet siden 2014 lagt kaj til over halvdelen af samtlige tyske personovernatninger.
Siden 2015 ca. 52%. Det er en stigning på over 6% siden 2007 og dermed det højeste i perioden.
Andelen af det danske marked er ligeledes det højeste, det har været i hele perioden (32%).
ANDEL AF DET SAMLEDE DANSKE OG TYSKE MARKED I UNDERSØGELSESOMRÅDET
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Antallet af hollandske personovernatninger i undersøgelsesområdet er i perioden faldet ret markant fra
25.401 i 2007 til 13.068 i 2017. Det svarer til et fald i perioden på 48,55%. Antallet af svenske og
norske personovernatninger i undersøgelsesområdet har i samme periode været nogenlunde stabilt.
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Det skal nævnes, at det i 2004 blev frivilligt for lystbådehavnene af indberette tal til Danmarks Statistik.
Det kan have indflydelse på tallenes nøjagtighed. Under alle omstændigheder understreger det
vigtigheden af, at havnene fortsat indberetter, så det er muligt at følge med i og reagere på udviklingen i
markedet.
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Et perspektiv på udviklingen
Opsummering
En lystbådehavn er, når alt kommer til alt, en base for fritids- og ferieaktiviteter. Det betyder også, at en
(stor del) af forklaringen på tilstandene i lystbådehavnene i Danmark, herunder dem der findes i Det
Sydfynske Øhav, formentlig kan findes i de udviklingstendenser, der præger danskernes måder at
forvalte et aktivt fritids- og ferieliv.
Hvor ønsket om at dygtiggøre og konkurrere i standardiserede idrætter tidligere var afgørende for
motions- og idrætsudøvelse, er motion som element i forestillingen om det gode liv nu mere i fokus. Det
hele skal passes ind i hverdage og ferier, hvor det frie valg, og dermed et ønske om, og behov for,
fleksibilitet, tillægges stor betydning.
Ferierne sætter det gode liv på spidsen og er som sådan identitetsskabende for den enkelte person og
familie. Det betyder, at en større og større gruppe er avancerede forbrugere, som primært søger og
vælger en forskellighed af tydeligt profilerede oplevelser knyttet til særlige steder.
Heroverfor er livet som (lystbåde)sejler dyrt men mest af alt en forholdsvis låst ramme for et aktivt fritidsog ferieliv. Alene af den grund er aktiviteten i fare for at blive valgt fra.
Det stiller særlige krav til lystbådehavnene. De, der klarer sig godt i fremtiden, vil være dem, der fortsat
søger samarbejder med nye aktører, som kan gøre det meget nemmere (for børnefamilier) at bruge
sejlads i Det Sydfynske Øhav som ét element i en fritid og på ferier, som byder på en flerhed af
muligheder (for alle familiens medlemmer).
Aktiviteter i lystbådehavne
IDRÆT OG MOTION
En afdækning af status og fremtiden for lokale brugere i en lystbådehavn, herunder livet i sejlklubberne
og således fremtiden for lystbådehavnene som sådan, kan bl.a. ske med udgangspunkt i danskernes
måde at forvalte et aktivt fritidsliv. Sidstnævnte hænger i stigende grad sammen med vores motions- og
sportsvaner.
Udviklingen i danskernes motions- og sportsvaner har de seneste 50 år været i vækst. Den første
kulturvaneundersøgelse (1964) afslørede, at 15% af danskerne svarede “ja” på spørgsmålet “Dyrker De
sport?”. Den seneste undersøgelse (2016) viser, at 61% af alle voksne og 83% af børnene i Danmark,
dyrker en eller anden form for idræt eller motion i deres fritid. 14
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DIFs bredde- og motionsstrategi 2017, DIF: https://goo.gl/19iwJF
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I 1960’erne var deltagelse i sport og motion primært en børne- og ungdomsbeskæftigelse. Sådan er
det ikke i dag, hvor alle aldersgrupper udfolder sig inden for sport og motion. Således har især den
voksne del af befolkningen været medvirkende til de seneste 50 års vækst.
Det at være fysisk aktiv fylder i fritiden for danskerne generelt og i særdeleshed for børnefamilierne.
Formen for fysisk aktivitet har over de seneste årtier ændret sig meget.
Tidligere var motiverne for motions- og idrætsudøvelsen ønsket om at dygtiggøre sig og konkurrere i
standardiserede idrætter. I dag er forestillingen om det gode liv, herunder sundhed, kropsdyrkelse og
identitet kommet mere og mere i fokus. Disse ting skal passes ind i hverdage og ferier, hvor det frie valg,
og dermed et ønske om og behov for fleksibilitet, vægtes højt.
Det er først og fremmest de fleksible og lette-at-gå-til motionsformer, der vinder frem. Særligt
fitnessbranchen har gennem de seneste godt 20 år markeret sig med et stigende antal brugere.
Siden 2012, hvor aktiviteten første gang blev registreret under DIF og DGI, er der kommet ca. 60.000
nye fitnessmedlemmer til, således at der i dag er over 150.000 fitnessmedlemmer i DIF og DGI. Fitness
er den største foreningsaktivitet for voksne i alderen 25-59 år. Med en stigning på 14.000 i 2017 er der
ikke noget, der tyder på, at udviklingen stopper foreløbigt.
Naturen bliver også brugt til idræt og motion som aldrig før. Her er det ligeledes de fleksible og lette-atgå-til motionsformer, som har fremgang.
Som eksempel kan nævnes, at Dansk Kano- og Kajak Forbund siden 2007 haft en medlemstilgang på
38% (fra 16.336 i 2007 til 22.597 i 2017). Dansk Vandrelaug melder om en stigning fra 7.643
medlemmer i 2013 til 9.604 medlemmer i 2016. Fra 2015 til 2016 har Dansk Vandrelaug haft en
stigning på ca. 3.000 deltagere på deres vandreture. I alt deltog 53.000 vandrere i Dansk Vandrelaugs
aktiviteter i 2016.
Et andet eksempel er foreninger med motionscykling. Her har man ligeledes oplevet en stigning i antallet
af medlemmer. I 2007 var der 4.912 medlemmer, i 2017 var det tal steget til 32.370. Endnu et
eksempel er vinterbadning, som er vokset eksplosivt i de senere år. Foreningerne er organiserede i
vinterbadeforeninger i Danmark (ViD). Ved seneste opgørelse (2016) var der 116 foreninger i Danmark
og 31.671 medlemmer. Status i 2018 er 44.615 medlemmer i 139 foreninger.
Generelt giver det ikke længere mening at skelne mellem breddeidrætten og motionsidrætten.
Overgangen er glidende. En stor del af idræt og motion foregår således stadig i foreninger under DGI og
DIF. Men endog rigtig meget foregår i kommercielt regi eller som selvorganiseret idræt og motion.
Ser man på, hvem der primært dyrker mere traditionel breddeidræt i de danske foreninger (både DGI og
DIF), er det børnene. Hos teenagere og voksne sker der en stor bevægelse fra den klassiske
breddeidræt over i mere motionsorienterede idrætstilbud – ofte i kommerciel eller selvorganiseret regi.
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Seniorer er ikke en ensartet gruppe. Der er stor forskel på ældres fysiske formåen, men i høj grad søger
seniorerne motionstilbud. Generelt vejer det sociale fællesskab ligeså tungt som sundhedsfremme for
seniorer. De befinder sig både i den foreningsorganiserede motionsidræt, men også i motionstilbud
arrangeret af andre aktører, som kommuner, sundhedscentre, ældrecentre og ældreorganisationer.

BETYDNINGEN FOR LYSTBÅDESEJLADS
Livet som (lystbåde)sejler er dyrt, tidskrævende og vejrafhængigt og giver dermed en forholdsvis låst
ramme for et aktivt fritidsliv. Det skal sættes ind i en tid, hvor friheden til at vælge er afgørende for
mange. Alene af den grund kan det få mange generation X’er (født 1965 - 1979) og millennials (født
1980 - 2000) til at vælge lystbåden fra.
Ser man på antallet af børn og unge i sejlklubberne under DIF, er det tydeligt, at det ikke er her, de fleste
får tiden til at gå. Det betyder, at det ikke er det, at man har sejlet som barn eller ung, der sidenhen skal
få voksne til at sejle lystbåd.
Skulle man få lyst til at sejle, vil man finde ud af, at sejlads i en lystbåd ikke bare er noget, man gør. Det
kræver øvelse. Er båden over 15 meter lang, skal skibsføreren have en Yachtskipper 3-uddannelse og
et sønæringsbevis. Førere af motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde på under 15 meter skal
som hovedregel have speedbådsførerbevis og være over 16 år.
Herudover er der tilbud om en duelighedsprøve og dermed en grundig indføring i søvejsregler,
navigation, søsikkerhed, forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer og beskyttelse af
havmiljøet. Hertil kommer, at det ikke er nok, at ét familiemedlem (typisk far) er lystsejler med hjertet. Det
kræver, at flere i familien er med – som minimum når båden skal sejles.
Det skal holdes op mod en tid, hvor det efterhånden er ved at være længe siden, at man f.eks. havde
giftet sig med en sejler, eller at børnene var født ind i en sejlerfamilie og derfor var sejlere.
I den moderne børnefamilie har både mor, far og, fra en tidlig alder, også børnene lige ret til at mene
noget om og have indflydelse på, hvad fritiden skal bruges på. Et af fokusgruppemedlemmerne (mand),
i forbindelse med nærværende arbejde, udtrykte det på følgende måde:
“Vil mor hellere dyrke yoga og gå til motionsboksning med veninderne, sønnike hellere køre skateboard
og spille guitar, og datteren hellere gå til e-sport, må fars præference for lystbådesejlads vige.”
De havne der klarer sig godt i fremtiden er dem, hvor brugerne lykkes med at gøre det meget nemmere
at komme på vandet og dermed at skabe grundlaget for at tappe ind i en idræts- og motionskultur, hvor
friheden til at vælge, og ikke mere eller mindre rigide forestillinger om, hvad det vil sige at være “rigtig”
sejler, styrer.
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Det handler i høj grad også om værtskab og dermed om en mere imødekommende og åben sejlerkultur
målrettet motionister. Det kan meget vel, og i mange tilfælde med fordel, foregå i samarbejde med andre
sejlklubber, men også klubber rettet mod andre (vand)aktiviteter.
Turisme
Er der nedgang inden for lystbådeturisme er det ikke et udtryk for en generel tendens inden for dansk
turisme, som de senere år har været i fremgang. Fremgangen ser ud til at fortsætte.
VisitDenmark forventer i 2018 fortsat fremgang for udenlandsk turisme i Danmark.15 I 2017 kom
overnatninger foretaget af udenlandske ferie- og forretningsturister op på 26,6 mio, som er 2,1% flere
end i 2016. I 2018 forventes væksten at fortsætte med en fremgang på 2 - 4%. Holder det stik, vil det
resultere i 27,1 - 27,7 mio. udenlandske overnatninger i Danmark.
Fremgangen tilskrives især forventningen om fortsat vækst i overnatningerne fra det store tyske marked.
Den tyske økonomi er robust. Der er udsigt til høj økonomisk vækst, fremgang i privatforbruget, faldende
ledighed og dermed stigende rejseforbrug blandt tyskerne. Andre markeder ventes også at bidrage
positivt. Det gælder bl.a. fjernmarkeder som USA og Kina.
VisitDenmark forventer ligeledes fremgang for dansk turisme i Danmark. Danske ferie- og
forretningsturister foretog i 2017 25,9 mio. overnatninger i Danmark. Det var 2,3% flere end i 2016. I
2018 forventes væksten at fortsætte med nogenlunde samme hastighed.
Fremgangen i de danske overnatninger ventes at være lidt lavere end i de udenlandske. Danskernes
overnatninger i Danmark forventes at stige med 1-3% sammenlignet med 2017. Det giver et samlet
antal overnatninger i 2018 på 26,2 – 26,7 mio.
Det er bl.a. udsigten til fortsat fremgang i dansk økonomi og over 60.000 nye jobs i de kommende to år,
der har betydning. Fremgangen smitter af på danskernes privatforbrug, der vokser.16 Det gælder også
den del af forbruget, der går til ferier i Danmark.
Som led i en kvalitativ vurdering af de behov, der knytter sig til fremtidens turisme fik VisitDenmark i 2011
udarbejdet rapporten Fremtidens rejsebehov – ændringer i forbrugeradfærd påvirker fremtidige
rejsebehov. 17 Konklusionerne kan med rimelighed appliceres på de (potentielle) lystsejlerturister, som
befinder sig på det marked, der umiddelbart er interessant i relation til Det Sydfynske Øhav.
Det fremgår, at turister i stigende grad er bevidste om, hvilke behov de ønsker dækket. Det betyder, at
en større og større gruppe er selektive og sofistikerede forbrugere, som søger mod klart profilerede
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Dansk turisme 2018, VisitDenmarks prognose: https://goo.gl/91fsWa
DI Analyse, februar 2018: https://goo.gl/afyCT8
17 Fremtidens rejsebehov – ændringer i forbrugeradfærd påvirker fremtidige rejsebehov, LightHouse CPH
A/S.
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oplevelsesprodukter, som bringer dem til unikke steder og oplevelser. Det skal tilmed være nemt at
gennemskue, hvad man får for sin tid og sine penge.
Forbrugerne vil i stigende grad have mulighed for at foretage tilvalg, for at skabe et unikt og perfekt
tilpasset forløb. Enhver service, som gnidningsløst gør det muligt eller hjælper forbrugeren i den retning,
er attraktiv. Har forbrugeren ikke mulighed for at præge og foretage små justeringer, kan det betyde et
fravalg af produkter, brands, koncepter og destinationer.
Eftersom folk arbejder mere og længere, får de mindre tid til dem selv og deres familier. Det gør, at frihed
og fritid er en mangelvare, samtidig med at en stigende levestandard forøger forventningerne til, hvad
livet skal indeholde. Det skaber et voksende behov for at komme væk fra hverdagens stress, med det
formål at realisere den selvforståelse som er drivkraften bag valget af ferieform.
Rapporten har, på den baggrund, afdækket tre overordnede rejsebehov, som går på tværs af
fremtidens forbruger. De tre rejsebehov er: “Udforskning”, “Reconnect” og “Specialisering”.
Disse behov kan med fordel sættes i relation til fund i rapporten Lifestyle Trends & Tourism - How
changing consumer behaviour impacts travel to Europe18 fra 2016. Her fremstilles fem globale trends,
som i nærværende arbejde anvendes med henblik på at uddybe, hvad destinationer kan gøre for at
imødekomme fremtidige rejsebehov.
De fem globale trends beskrives under overskrifterne: “The end of adventure”, “Social living”, “Personality
without people”, “No escape” og “Constructive tourism”.

UDFORSKNING
“Udforskning” handler om, at forbrugerne ikke blot vil have mulighed for at iagttage det ægte. De
forventer at deltage i, og helst at være i centrum af, den særlige, og i nogle tilfælde
grænseoverskridende, måske ligefrem “farlige”, men frem for alt autentiske oplevelse, som gør dem, der
er lige dér, autentiske og særlige.
Lysten til at udforske kan med fordel ses i sammenhæng med trenden “The end of adventure” og
dermed som et udtryk for, at nutidens og i særdeleshed fremtidens forbrugere ikke tager et nyt sted hen
på ferie uden først at have sat sig ret grundigt ind i tingene. Man kan sige, at “udforskning” af en
destination starter langt tidligere.
Det sker, når forbrugeren gennem en kombination af f.eks. destinationens hjemmeside, sammenholdt
med tjenester som Tripadvisor og Google Maps med Street View eller via virtual reality udforsker stedet,
før det endelige valg om feriemål træﬀes. Det fortsætter, når man har valgt.
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Som sådan giver ny teknologi en ny form for kontrol. I bedste fald skaber det tryghed i form af vished
om, at det man møder, også lever op til de forventninger man har.
Set i det lys handler det for aktører og destinationer om at bruge (ny) teknologi på en måde, så det
bidrager til at skabe kontrol og dermed tryghed, når forbrugeren “udforsker” produktet.
Det er et plus, hvis information og kommunikation gøres nemt, tilgængeligt og gennemskueligt for
forbrugeren. Forbrugeren agerer på et globalt marked, hvor både store og små aktører leverer state of
the art online support båret frem af de muligheder, som IT giver.
Som sådan kender forbrugeren til, og har prøvet, god og gnidningsløs support. For udbydere af
turismeprodukter er der ingen undskyldning for ikke at levere varen. Forbrugeren ved nemlig også, at
f.eks. dårlig information i mindre og mindre grad handler om penge, men om at udnytte ny teknologi og
ændrede arbejdsrutiner.
Det kan ses i sammenhæng med trenden “Personality without people”. Det refererer til, at forbrugeren
bliver mere og mere vant til at betjene sig selv, hvorfor et stigende antal vil have en klar forventning om,
hvad de selv kan styre, og dermed hvornår menneskelig interaktion er nødvendig eller unødvendig.
Personlig service forventes i forbindelse med særligt eksklusive oplevelser, og således kun hvor det
bidrager med merværdi.
For (lystsejler)destinationer og aktører (på havnene og havnenes opland) handler det derfor om at
designe det optimale miks af personlig kontakt og selv-service. Ultimativt skal alt, hvad forbrugeren selv
kan gøre online, hvis tingene “bare” er organiseret godt, gøres tilgængeligt for ubesværet selv-service.
Det betyder ikke, at menneskelig kontakt kan udelades. Det betyder, at forbrugeren i stigende grad er
bevidst om, at det man ønsker at møde mennesker qua mennesker og ikke funktioner, der varetages af
mennesker, hvis disse funktioner nemmere og mere eﬀektivt kan varetages ved selv-service.
F.eks. er det en negativ oplevelse, hvis man med djævlens vold og magt skal have fat i et menneske for
at betale for en gæstebådplads, hvis det er det eneste, man får ud af det.
Det er en positiv oplevelse, hvis f.eks. den lokale købmand ved noget (helt specifikt) om lystsejlads og at
vedkommende derfor kan tale med og deler ud af relevante små tips og ideer, som man kun kan have
kendskab til, hvis man er hyperlokal.
RECONNECT
“Reconnect” handler om, at forbrugerne oplever et stigende behov for at indhente og kompensere for
mangel på samvær med venner og familier. Det moderne (familie)liv er travlt og komplekst. Ferierne og
korte breaks bruges til at indhente det forsømte, hvor man tillige kan dyrke sine passioner, såsom
lystsejlads, med mennesker der betyder noget eller bør betyde mere.
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Det kan med fordel kædes sammen med trenden “Social living”. Dermed menes, at socialitet f.eks.
båret frem af sociale medier har fået, og fortsat får, en udvidet betydning. Således rummer enhver
situation til alle tider også muligheden for at dokumentere og dele det, der sker med en kreds, som er
(langt) større end den, der er til stede.
Samtidig ses en tendens til, at forbrugerne bliver mere bevidste om, hvilken værdi forbrugerens egen
online reaktion og vurdering har for virksomheder og andre forbrugere. I praksis betyder det, at gode
såvel som mindre gode eller dårlige oplevelser registreres og deles via sociale medier.
Det er et plus, hvis turistvirksomheder har gjort det nemt, naturligt og ikke mindst attraktivt for turisten at
reagere på sociale medier. Det gør det samtidig nødvendigt for virksomheden at opbygge og prioritere
et beredskab, som gør det muligt at monitorere reaktionerne.
Positive såvel som negative indspark, og frem for alt hvordan den enkelte virksomhed reagerer på det,
kan få afgørende betydning for, hvordan forbrugerne opfatter et produkt.
Heroverfor handler trenden “No escape” om, at moderne teknologi og nye online kommunikationsformer
skaber en udbredt længsel efter ro, nærvær og selvvalgt ensomhed. Løsningen for mange er imidlertid
ikke helt at slukke for IT, men snarere at få kontrol over den IT, man har med sig på ferie.
Det skal forstås på den måde, at vi med tiden ønsker at kontrollere mængden af den information, vi
modtager. Det sker i mange tilfælde af sig selv, når de enheder, vi bærer med os, bliver “klogere” på
vores præferencer og dermed i stigende grad udelukkende fremstår som et belejligt (lokationsbaseret)
tilbud, når vi ønsker og har behov for det.
Konkret betyder det, at f.eks. lystsejlerture markedsført på 100% “digital detox” eller “sluk mobilen” er
“old school”. Det sker, hvis det sker, f.eks. når en lille havn gemt væk på en lille ø i Det Sydfynske Øhav
fungerer som et selvvalgt internetfrit refugium.
Her er det ikke et “påbud” om at slukke, men oplevelsen af en hyggelig og tæt på naturen lokation, væk
fra stress og jag, som for en periode gør forstyrrelser fra f.eks. en smartphone malplaceret, hvorfor
mobilen helt af sig selv glider i baggrunden.
SPECIALISERING
“Specialisering” handler om, at turismeaktører og destinationer ikke kan være noget for alle (lystsejlere).
Man skal kunne sætte den enkelte forbruger i centrum ved at vide, hvem man henvender sig til, og
hvem man ikke henvender sig til. Derfor handler det om at sammensætte og formidle skarpt profilerede
og specialiserede tilbud og således imødekomme folks stigende behov for individualisering.
Det er et plus, hvis aktører og destinationer f.eks. i forbindelse med markedsføring af et produkt bidrager
med en reel og dermed en ærlig fremstilling af det, der venter turisten. Alt andet er utroværdigt og
straﬀes, når forbrugere deler oplysninger f.eks. på Tripadvisor.
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Det kan ses i lyset af trenden “constructive tourism”. Der refereres bl.a. til, at ønsket om en sund, aktiv
og udviklende fritid får mere og mere betydning. Rejser er i stigende grad motiveret af transformation,
hvor forbrugerne drømmer om at vende klogere, smukkere eller gladere hjem.
Det er et plus, hvis destinationer og aktører formår at skabe muligheder for meningsfulde, kreative eller
lærerige aktiviteter. Ferier, hvor man f.eks. prøver forskellige ting såsom lystsejlads og andre
vandrelaterede aktiviteter i naturskønne og spændende omgivelser, forventes at få større appel.
I den forbindelse handler det også om at fremhæve destinationens ”wellness”-aspekter og dermed den
besøgendes muligheder for at kunne træﬀe sunde valg på ferien, det gælder menukortet på
restauranten og udbuddet af aktiviteter til både at stresse af og få pulsen op.
BETYDNING FOR LYSTBÅDESEJLADS
Det går bedre for dansk turisme generelt. I hvilket omfang, det får en positiv indflydelse på
lystbådeturismen og havnene (i Det Sydfynske Øhav), afhænger af, hvor godt produktet understøtter
behovet for udforskning, reconnection og specialisering.
En særlig gruppe er børnefamilierne. Her skal man være opmærksom på, at den gode ferie mere og
mere er den, hvor alle – både børn og voksne – føler, at de får det optimale ud af det. Er der bare ét af
familiens medlemmer, der hellere vil noget andet, skal der også være plads til det. Det kan være
grunden til, at man vælger alternativer til lystbåden, som er simplere og mere fleksible.
Forholder det sig sådan, vil de havne, der klarer sig godt i fremtiden, være dem, der fortsat søger
samarbejder med nye aktører, som kan gøre det nemmere at bruge sejlads i Det Sydfynske Øhav som
ét element i en ferie, som byder på en flerhed af muligheder (for alle familiens medlemmer).
Det handler selvfølgelig først og fremmest om at komme ud på vandet og ind i havnene, men også om
at udvikle og igangsætte initiativer, som gør det muligt at komme derfra, videre ud på øerne og tilbage
igen.
I et område som Det Sydfynske Øhav er det fortsat helt afgørende at overveje, hvordan havnene kan
tjene som fundament for og knytte an til de øvrige special interest satsningsområder (vandring,
turcykling, MTB, kajak, SCUBA/snorkling/uv-jagt, turridning og lystfiskeri).
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Sejlernes vurderinger
Opsummering
Ifølge sejlerne er den gode lystbådehavn en kombination af først og fremmest stemning og værtskab,
dernæst (service)faciliteter og logistik.
Ifølge lystsejlerne betyder det også, at man ikke i sin iver for at skabe liv på havnene – både i direkte og
overført betydning – skal skabe et tivoli. Man kan sagtens have aktiviteter for f.eks. børn og unge i en
havn. Det er ifølge lystsejlerne blot vigtigt, at aktiviteterne relaterer til havet og livet til søs. Det kunne
være windsurfing, SUP, kajak, sit-on-top kajak, kajak-polo mv.
Et godt værtskab findes ifølge lystsejlerne i spændingsfeltet mellem den information, som kan klares
gennem f.eks. en god hjemmeside samt god og konsistent skiltning på havnen, og det man får gennem
mødet med de lokale (sejlere) på havnen.
De fysiske faciliteter skal først og fremmest være rene og velholdte. Det gælder især toiletter og
badefaciliteter. Er det tilfældet, betyder det ikke noget, at de er af ældre dato. Sidstnævnte opleves
undertiden som noget, der adderer til stemningen, historien og i det hele taget som et tegn på, at man
passer på stedet.
Den gode havn
Fokusgruppernes vurdering af aldersfordelingen inden for sejlads i lystbåde, svarer til det billede, der
tegnes af målgruppen i nærværende arbejde. Efter deres udsagn er den typiske lystsejler 50+ (flere
nævner 60+).
Der er i høj grad tale om par, og i vid udtrækning folk der har sejlet i mange år. Det gælder alle
nationaliteter. Der findes selvfølgelig børnefamilier, yngre par og venner, der tager på tur, men det hører i
stigende grad til sjældenheden.
Både de lystsejlere, der bor i undersøgelsesområdet, og dem, der ikke bor i området, vurderer Det
Sydfynske Øhav som noget af det bedste, hvis ikke dét bedste danske farvand til lystbådesejlads i
Danmark. En del betegner det som et farvand i verdensklasse.
Vurderingen baseres helt overordnet på to ting. Dels selve sejladsen, herunder havnene i området, dels
den tid det tager for en meget stor del af de danske og tyske sejlere at komme til området fra
hjemhavnen.
Når lystsejlerne spørges til de ting, der gør lystsejlads i Det Sydfynske Øhav til noget helt særligt,
nævner alle, at det først og fremmest er områdets variation, de udfordringer det rummer, og at det er et
trygt farvand. Man nævner desuden de hyggelige og autentiske miljøer i og tæt på lystbådehavnene.
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De mange havne (red. 33 med gæstepladser), de mange øer (red. 55 beboede og ubeboede) inden for
et forholdsvis overskueligt område (red. ca. 480 km2) giver mange muligheder for stort set alle sejlere i
næsten alle vejrtyper i sommerhalvåret.
En del sammenligner området med Den Svenske Skærgård. Sejlads i Det Sydfynske Øhav er i en del
tilfælde lige så udfordrende. Skulle det ske, at man går på grund, har den bløde bund, i modsætning til
klippegrunden i Den Svenske Skærgård, ikke voldsomme konsekvenser. Sammen med nærheden til
land giver det en udfordrende men tryg sejlads.
Lystsejlerne vurderer også havnene i Det Sydfynske Øhav positivt. Igen nævnes variation, autencitet og
hygge som det helt store plus. Man er enige om, at der findes en god balance mellem de lidt større
centrale og de helt små og og mere primitive havne. Hertil kommer et varieret udbud af ankerpladser.
Når det kommer til det, der generelt karakteriserer den gode havn, er man enige om, at det er en
kombination af først og fremmest stemning og værtskab, dernæst (service)faciliteter og logistik.
Hvad angår stemning udtrykker både lystsejlere, som har båd i området, og lystsejlere udefra, at man
gerne vil besøge og være i en lidt kringlet havn, hvor der dufter lidt af tjære, og hvor man f.eks. kan få en
snak med en lokal fisker om løst og fast.
Det sættes i forhold til havne, der typisk er af nyere dato, hvor der udelukkende findes (gæste)lystsejlere.
Disse havne kan være velfungerende med et højt serviceniveau, men er stemningen ikke den rigtige, er
det ikke et sted, man har lyst til at blive hængende.
Det at være lystsejler i Det Sydfynske Øhav beskrives i det hele taget, som en følelse af at være en del
af et større fællesskab, hvor livet på havet har en helt særlig betydning. Man er lystsejler, og dermed, i
lighed med alle andre søfolk, en del af dem der sejler. Det gælder også, selvom man måske reelt set
opholder sig mere i havnen end på havet.
Det opfattes som væsentligt, at det man møder, når man er i havnen, på den ene eller den anden måde
relaterer til livet til søs. Ligger havnen i en by eller tæt på en by, kan det være det, at der f.eks. findes
(små) erhvervsfiskere og andre erhvervs-søfolk i havnen. Det kan være, at der findes maritime butikker
og fiskerestauranter. Alt hvad der orienterer havnen mod det særlige ved livet på havet opfattes som
positivt.
Ligger havnen ikke i en by, skal der være noget andet, helt særligt, der trækker. Det kan f.eks. være en
oplevelse af et selvvalgt primitivt ophold i naturskønne og relativt uforstyrrede omgivelser.
Ifølge lystsejlerne betyder det også, at man ikke i sin iver for at skabe liv på havnen – både i direkte og
overført betydning – skal stable et tivoli på benene. Det beskrives som aktiviteter (byfester, koncerter,
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omrejsende tivoli, cirkus), der trækker for mange til, som ikke har et forhold til, sætter pris på, er
fascineret af eller interesserer sig for livet til søs.
Kommer der for meget af den slags, går det, ifølge lystsejlerne, ud over stemningen. Sidstnævnte
afgøres først og fremmest af, hvem der kommer på havnen og hvorfor, dernæst af hvor mange der
kommer. Man kan sagtens have aktiviteter for f.eks. børn og unge i en havn. Det er ifølge lystsejlerne
vigtigt, at aktiviteterne relaterer til havet og livet til søs. Det kunne være windsurfing, SUP, kajak, sit-ontop kajak, kajak-polo mv.
Det gode værtskab beskrives som en oplevelse af, at lystsejlere over en bred kam er velkomne i
havnen. Det gælder både for lokale lystsejlere og gæstesejlere.
Et godt værtskab er ifølge lystsejlerne spændt op mellem på den ene side den information, som kan
klares gennem f.eks. en god hjemmeside samt god og konsistent skiltning på havnen, og på den anden
side det man får gennem mødet med de lokale (sejlere) på havnen.
Som gæstesejler er der således en forventning om, at "trivialiteter", eller det man finder i en god
turistguide rettet mod lystsejlere, findes og er tilgængelige (online). Derudover er alle interesserede i at
vide a) dybden i havnen, b) om der er ledige pladser, c) hvor længe pladsen er ledig, og d) om pladsen
er lang og bred nok til at båden kan være der. Flere og flere efterspørger også et fuldstændig
gnidningsløst online bookingsystem.
Udover dette, og nok så væsentligt for opholdets kvalitet og lysten til komme tilbage, ønsker man
information om det, der gør havnen, og det område havnen ligger i, til noget særligt. Denne form for
information beskrives som noget, man først og fremmest søger gennem det personlige møde med
f.eks. havnefogeden og lokale sejlere.
Det man søger i den forbindelse er "noget", man kun får eller fik, fordi man stødte på den eller de
imødekommende personer med et helt særligt lokalkendskab. Det kan opstå gennem samtale med
havnefogeden, men det kan ligesåvel være gennem samtaler med lokale sejlere eller andre på havnen.
Betydningen af mødet med de lokale (sejlere) er årsagen til, at alle påpeger sammenhængen mellem
oplevelsen af det gode værtskab og den lokale sejlklub, hvis en sådan har til huse på havnen. De
havne, hvor medlemmerne i en velfungerende sejlklub er imødekommende over for gæstesejlere,
opleves i mange tilfælde også som de bedste værter.
Mht. de fysiske faciliteter, er alle enige om, at de først og fremmest skal være velholdte. Toiletter og
badefaciliteter skal være rene. Er det tilfældet, betyder det ikke noget, at de er af ældre dato.
Sidstnævnte opleves undertiden som noget, der adderer til stemningen, historien og i det hele taget
som et tegn på, at man passer på stedet.
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Konklusion
Sammenholder man tal fra Danmarks Statistik, medlemstal fra Dansk Sejlunion og FLIDs undersøgelse
af tilstandene i havnene fra 2013 er lystbådesejlads, som vi kender det, i nedgang.
De havne, der ikke mærker det, kommer, hvis udviklingen fortsætter, før eller siden til at mærke det, fordi
de folk, der sejler efter alt at dømme bliver ældre og ældre, uden at et tilstrækkeligt stort antal nye, yngre
sejlere kommer til.
Det, at det er dyrt at sejle, er langt fra hele forklaringen, hvis det går sådan. Den skal snarere findes i en
generel tendens inden for vore vaner og forventninger til børnefamilieliv, sundhed, aktiv fritid- og ferieliv.
Set i det lys betyder det meget, at det at eje en lystbåd, når alt til kommer alt, giver et begrænset antal
muligheder for i særdeleshed en børnefamilie, hvor vi for længst er forbi den tid, hvor både fritid og ferie i
høj grad var bestemt af, hvad far (og mor) syntes var en god ide.
For langt de fleste børnefamilier er ferien noget, som både far, mor og hvert barn skal have det optimale
ud af. Er der bare én, der vil noget andet, er dét en helt legitim grund til at overveje alternativer. Set i det
lys er en lystbåd, med alt hvad den indebærer, ikke det optimale udgangspunkt.
Inden for lystbådeturismen viser de tal, der er tilgængelige, at der nedgang. Det står dog ikke så slemt til
i Det Sydfynske Øhav som i resten af Danmark. Det hænger formentlig sammen med den høje kvalitet,
som området byder på. Det tyder desuden på, at de senere års fokus på bl.a. markedsføring gennem
havnesamarbejdet har været gavnligt. Der er grund til bekymring (ikke panik).
Drift, vedligeholdelse og udvikling af lystbådehavnene og de aktiviteter, der findes i havnene, skal også
fremadrettet først og fremmest give nye brugere lyst til at prøve kræfter med livet på vandet og dermed
indledningsvis centrere sig om det, sejlerne kalder den “rigtige” havnestemning.
Derfor er det også afgørende at lytte til det, lystsejlerne siger, når de beskriver den gode havn. Skåret
ind til benet, skal udviklingen af havnene i Det Sydfynske Øhav bygge videre på det DNA og den
grundfortælling, som har gjort, og gør, sejlads i området til det, det er. Det er først og fremmest stemning
og værtskab, dernæst (service)faciliteter og logistik, som gør forskellen.
Når det er sagt, er der behov for nytænkning. Det handler ikke om, at livet på vandet, og dermed
lystbådehavnene, skal være noget helt andet. Det handler om, at det skal være mere end det, det er i
dag.
De havne, der i fremtiden kommer til at klare sig godt, er dem, der samarbejder med nye aktører om at
gøre det nemmere at bruge sejlads i Det Sydfynske Øhav som ét element i et aktivt fritids- og ferieliv.
Der er behov for evolution ikke en revolution.
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Anbefalinger
Skru op for den den store fortælling
Der anbefales en øget markedsføring af lystbådesejlads, herunder ophold i havnene i Det Sydfynske
Øhav. Alt tyder på, at de ting man allerede har sat i værk hjælper. Der er fortsat masser af plads til
forbedring. I den forbindelse anbefales et afsæt i det DNA, som primær-interessenterne selv har været
med til at afdække, og dermed formidling af et varieret, autentisk, trygt og hyggeligt farvand og
havnemiljø.
Formålet skal være at give forbrugeren et knivskarpt, ligetil og reelt indtryk af mulighederne i området
samt – og frem for alt – at gøre indtrykket af det eventyr, der venter, nemt tilgængeligt for
(gæste)sejleren. Indledningsvis kan det gøres ved at afstemme ethvert markedsføringstiltag til
hovedbudskaberne:
#) Der er aldrig langt til den næste oplevelse
#) Det er hamrende autentisk
#) Det er lav puls
#) Her føler du dig hjemme

BAGGRUND
I 2014 afdækkede Naturturisme IS igennem en række fokusgruppeinterviews lystsejlernes opfattelse af
det DNA, der karakteriserer livet som både lokal sejler og gæstesejler i Det Sydfynske Øhav. Ved den
lejlighed kom det frem, at sejlerne først og fremmest opfatter området som varieret, autentisk, trygt og
hyggeligt.
I forbindelse med nærværende har både lokale og udefrakommende ressourcepersoner bekræftet, at
det fortsat er sådan, man ser på sagen. I 2014 blev følgende beskrivelser baseret på en række
fokusgruppeinterviews og med godkendelse af samtlige interviewpersoner knyttet til hvert karakteristika.
Beskrivelserne er som følger:
Varieret: Det Sydfynske Øhav er varieret, det ene afløses af det andet. Det er én ting og utrolig mange
ting – nemlig sig selv. Det Sydfynske Øhav er varieret. På kort tid bliver du flyttet fra ø-liv anno 1958,
over fuglekvidder og bomstille natur til et moderne og pulserende bymiljø. Det er nemt, det er bekvemt.
Drejer du hovedet, er der noget nyt – nyt i sigte, dér er Ærø og Halmø, dér er Strynø Kalv, nej, det er da
Bredholm, den der ligger bagved er Strynø Kalv og så Strynø. Birkholm, Drejø og Hjortø. Hjortø med
dyre- og planteliv. Noget så sjældent som den mangeblomstrede ranunkel og klokkefrø, som vistnok
også findes på Avernakø og Ærø.
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Hvad skal du sigte efter? Du tager det lidt hen ad vejen. For du kan jo lægge til i den ene, den anden
eller den tredje havn – eller for den sags skyld smide anker. Ligge der for svaj og kigge på øerne – bare
være der. Det Sydfynske Øhav – der er aldrig langt til den næste oplevelse.
Autentisk: Det Sydfynske Øhav hænger sammen, og det klæder området. Det er lidt rustikt, men det må
det også gerne være. Så længe det er, hvad det er, og virker.
Altså f.eks. Skarø, hvis nu man kom derover, og der stod en kæmpe toiletbygning med sauna og alt
muligt, ville det være forkert. Tingene skal hænge sammen, der skal være en forbindelse, og det er der
her.
Det er også en af grundene til, at du passer på det. Du smider ikke ting. Du er meget omhyggelig med
at samle aﬀald sammen og rydde op efter dig, så du kan efterlade det ligeså lækkert, som det var, da
du kom.
Svendborg er Fyns næststørste by. Det er jo en gammel by, som har bevaret sin ældre bykerne med
smalle gader, torve og gårdmiljøer. Her kan du shoppe, spise fint og danse moderne.
For kort tid siden var du på Hjortø. Her talte du fem gårde og otte huse og fik at vide, at der vist nok er 5
fastboende på øen, hvor man trods alt finder ud af det med hinanden – for, som de siger: Der er jo vand
rundt om, så vi kan ikke løbe nogen steder. Det Sydfynske Øhav – det er jo hamrende autentisk.
Trygt: Det Sydfynske Øhav ligger dér beskyttet – fri for fare og risiko. Her er der ingenting, der giver
anledning til bekymring. Det Sydfynske Øhav er trygt.
I Det Sydfynske Øhav betyder vejret næsten ingenting. Ligegyldigt hvor hidsigt det bliver, kan du sætte
sejl. Du kan altid se land, og der er aldrig langt til det næste sted.
Du kan virkelig lære at sejle hernede, og hvis du vil, kan du øve dig. Selv den bedste sejler kan udfordre
sig selv, men det foregår altid i gode og sikre rammer. I Det Sydfynske Øhav gør det nemlig ikke så ondt
at ramme bunden.
Det er jo det, der er ferien – altså at du lige skal beslutte dig for, om du skal ligge på den ene eller den
anden side af Lyø Rev. Her taler vi sammen og giver os tid til at tale færdig. Tingene er ligesom nede i et
andet gear. Det Sydfynske Øhav – det er lav puls.
Hyggeligt: Det Sydfynske Øhav, så behageligt og uformelt, så intimt. Der er plads til mangfoldighed, og
vi er der for hinanden. Som når du kommer til Strynø efter en rigtig møgtur i en åben catamaran, og du
føler dig træt og tung.
Så er det lige, at ham i den store sejlbåd ved siden af siger: “Vil du ikke have en kop kaﬀe?” og du siger
“jo da”, og han rækker koppen ned til dig.
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Senere går du op på kroen, hvor et eller andet meget lokalt jazzband spiller. Der er ikke meget glimmer
over det, men der er til gengæld masser af hjertevarme.
Andre steder er der måske folk, der overvejer at sejle lidt tidligere om morgenen for at slippe for at betale
de der 125 kr. eller 150 kr. eller hvad det nu koster. Sådan er det ikke her. Der er sådan en hyggelig
selvjustits med sådan nogle ting.
Højdepunktet er altså at sidde oppe ved borde-bænkesættet på Birkholm, med et glas hvidvin, pille rejer
og se solnedgangen. Det fås stort set ikke bedre. Det Sydfynske Øhav – her føler du dig hjemme.
Hovedbudskaberne fra dem der bruger området til lystsejlads står altså klart. De er:
#) Der er aldrig langt til den næste oplevelse
#) Det er hamrende autentisk
#) Der er lav puls
#) Her føler du dig hjemme
Med lidt god vilje kan man måske sige, at oplevelsen af lystsejlads i Det Sydfynske Øhav repræsenterer
en mere generisk forestilling om, hvad det vil sige, at holde fri eller være på ferie i Danmark.
Danmark er kendt for kvaliteten af sine kyster. I tilfældet Det Sydfynske Øhav har vi et område som
enhver med kendskab til sejlads med hånden på hjertet vil placere i toppen af nationens mulige
sejleroplevelser i denne del af verden.
Brandingen af sejlads i Det Sydfynske Øhav i relation til turisme er løbende en stor opgave, og der ligger
fortsat et stort potentiale i at få området, og det særlige det har at byde på, til at stå knivskarpt i
målgruppernes bevidsthed.
Et eksempel er det, man finder, hvis man forsøger at danne sig et overblik over sejlads i Det Sydfynske
Øhav online. F.eks. hvis man foretager en Google-søgning på “sejlads Sydfyn”. Det afslører flere
indgange til informationssøgning f.eks. via Visit Fyn, Visit Svendborg, Havneguiden, Dansk Sejlunion m.fl.
Det bliver ikke bedre, hvis man søger på f.eks. Google.de eller Google.nl.
Det er ikke muligt at få ét samlet indtryk af lystbådesejlads i Det Sydfynske Øhav i en stil og tone baseret
på det DNA, brugerne selv har været med til at afdække.
Det bør vække bekymring, når man ved, at gæstesejlere i stigende grad ønsker kontrol og dermed
tryghed, når de allerede tidligt i processen udforsker produktet. I forbindelse med sejlads i Det
Sydfynske Øhav handler det om en ligetil og reel fremstilling af området, og tilmed om at gøre indtrykket
af det eventyr, der venter, nemt tilgængeligt.
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Det gælder både, hvis man har været der før, og hvis man overvejer eller allerede har besluttet at
besøge området for første gang. Begge grupper har behov for ét sted, som informerer om og giver
indtryk af, hvad området har at byde på (i denne sæson).
Det er ganske enkelt ikke hensigtsmæssigt, at lystsejlads i verdensklasse står side om side med alt
muligt andet på minimum en halv snes lokale og nationale hjemmesider. Det forvirrer og efterlader ikke
forbrugeren med et passende indtryk af, hvor specielt produktet er.
Øg fokus på det gode værtskab
Det anbefales, at der udarbejdes og implementeres en high-tech, high-touch strategi for det gode
værtskab i havnene i Det Sydfynske Øhav. Formålet er at sikre en optimal balance mellem på den ene
side anvendelsen af primært informations- og kommunikationsteknologi, på den anden side face-to-face
møder med mennesker fra lokalmiljøet i kommunikationen med gæstesejlere.
Strategien skal sikre, at man bruger så få ressourcer som muligt på triviel og standardisérbar information
og kommunikation, på den anden side understøtter oplevelsen af et hyggeligt og autentisk miljø gennem
mødet mellem gæstesejlere og lokalbefolkningen, herunder lokale sejlere. Sidstnævnte er helt
grundlæggende for den gode oplevelse i havnene i Det Sydfynske Øhav.
Indledningsvis kan det handle om to ting: For det første at engagere de lokale klubber i at organisere
face-to-face værtskabsfunktionen. Omdrejningspunktet kan være en win-win situation, således at de
frivillige foreninger vinder en smule økonomisk ved at involvere sig i værtskabet.
For det andet at etablere og vedligeholde én hjemmeside med autoritet over alle andre sider, fordi den er
bedst, herunder at indføre ét online og brugervenligt bookingsystem for alle lystbådehavne med
gæsteovernatning.

BAGGRUND
Betegnelsen high tech/high touch stammer fra 1982, hvor forfatteren og futuristen John Naisbitt i bogen
Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives19 beskæftigede sig med ti mega-trends, der
efter hans opfattelse ville komme til at ændre vores måde at leve på.
High tech/high touch har siden da været de mest omtalte af de ti trends, hvilket formentlig hænger
sammen med, at Naisbitt efter manges opfattelse langt forud for sin tid rammer hovedet på sømmet.
Med distinktionen forsøger Naisbitt at indfange den betydning, som teknologi, der reducerer behovet for
at møde alt det, der ikke er teknologi, har for os.
En grundlæggende præmis er, at mennesket over tid har et uændret behov for også at møde ikketeknologi eller natur i bred forstand, med alt hvad det indebærer, for at føle sig som menneske.

19

Naisbitt, John, Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives: https://goo.gl/iUq6sE
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High tech er det, man kan kalde en “hård” trend. Inden for turisme kan det være en stor del af de
oplevelser, der knytter sig til de charterture, hvor vi bogstaveligt talt ikke får et ben til jorden:
Titusindvis af datapunkter på hver og én af os gør tjenester som Google og Facebook i stand til at
målrette markedsføring af turismeprodukter, som vi dermed, uden rigtig at vide hvorfor, booker helt selv
online.
Rejserne inkluderer alt: bus- og flyturen, det airconditionerede hotel, det elektroniske nøglekort, buﬀeten
og det uniformerede personale, som på hele turen kan svare ens på alle de spørgsmål, man
overhovedet kan komme i tanke om inden for rammerne af ét strømlinet feriekoncept.
High touch er en “blød” trend. Inden for turisme er det alt det, der der får flere og flere til at tage afstand
fra high tech ferieformer. Den ekstreme, men langt fra ualmindelige, måde, det kommer til udtryk, er, når
vi tager afstand fra turismen i det (turist)område, vi selv er turister i.
Udsagn som: “Her er alt for turistet” udtrykker et ønske om at opleve noget, som er rigtigt eller et reelt
udtryk for livet i det lokalområde, man befinder sig i. Det udtrykker et ubehag, en flovhed eller måske
ligefrem en følelse af skyld over selv at bidrage til miseren.
Det bliver ikke bedre af, at vi i stadig stigende omfang flygter ud af turistområderne. For i de nye
områder, vi indtager, er vi fortsat en del af den gruppe, som potentielt gør dét område “alt for turistet”.
I takt med at vi opfinder, implementerer og ibrugtager teknologier, der gør, at vi ikke behøver at møde og
beskæftige os med "naturen", opfinder og efterspørger vi nye måder at møde og mærke andre
mennesker, kulturer, kroppen, følelser, kulde, varme, vind og vejr.
Undertiden føles det som en længsel efter at finde tilbage til noget, der er mere hyggeligt, autentisk og
trygt eller lige præcis det, man finder i havnene og som sejler i Det Sydfynske Øhav.
Set i det lys er grundstenene, eller det sejlerne selv beskriver som "stemningen" i Det Sydfynske Øhav,
guldægget i en turismemæssig sammenhæng. Det betyder også, at pakketering og kommercialisering
skal foregå uden at skubbe afgørende til stemningen i området, som, når alt kommer til alt, er det,
turisterne kommer for at få.
Godt værtskab består (også) i den sammenhæng i løbende at finde den rette balance mellem high-tech
og high-touch. Det sker indledningsvis ved at anlægge en strategi, som sikrer, at high-tech initiativer
udvikles og implementeres side om side med high-touch initiativer.
High-tech er den “hårde” og dermed f.eks. standardisérbare og generiske informationen og
kommunikation. Det er noget, der bare skal være der, som den luft vi trækker ned i lungerne.
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Forventningen til den hårde information er steget i takt med internettets udbredelse. I dag har alle, og
dermed også lystsejlere over 50 år, en smartphone, tablet eller bærbar computer med ombord. Stadig
flere kan klare sig udelukkende ved brug af mobilt bredbånd (man behøver ikke wifi).
Alle ved efterhånden, at det i forhold til tidligere er nemt at oprette og vedligeholde en hjemmeside med
opdateret information og f.eks. et bookingsystem og dermed sørge for, at man som lystsejler har disse
muligheder ved hånden. Det er grunden til, at det i stadig stigende grad er kilde til (stor) frustration, hvis
man mødes af i værste fald ingen eller forældet information.
Det personlige møde opleves ikke nødvendigvis som et plus, hvis det bruges på at informere om noget
eller gennemføre f.eks. en bookingprocedure, som dybest set kunne løses bedre ved online selvservice.
Touch-dimensionen handler om den kommunikation og de indsigter, som kun kan opstå i mødet mellem
mennesker, herunder lokale og de sejlere der besøger et område. Som gæstesejler kan det være
samtalen med lokale sejlere over en kop kaﬀe i klubhuset. Det kan være en tur i kajak med den lokale
kajakklub. Det kan være henvisningen til den ankerplads, som de færreste kender til osv.
Det er i det hele taget møder mellem folk, som understøtter den gensidige respekt, som derfor giver
både lokale sejlere og gæstesejlere fornemmelse af at høre hjemme i Det Sydfynske Øhav.
Diﬀerentiér nice-to-haves
Det anbefales at nice-to-haves i relation til hver af de 33 lystbådehavne med gæsteovernatning
kortlægges og indarbejdes i den samlede plan for udvikling, drift og vedligeholdelse af havnene. Det
skal ske i samarbejde med lokale lystsejlere.
Formålet er at finde frem til og understøtte lige præcis dét, sejlerne opfatter som det særlige ved hver
havn. Det handler ikke om at standardisere oplevelsen i havnene, men om at skabe en rød tråd i den
variation, som er afgørende for stemningen i Det Sydfynske Øhav.
Man kunne f.eks. skelne mellem hovedhavne, oplevelseshavne og friluftshavne. Hovedhavnene
certificeres og rates dermed under IMCI Blue Star Marina-systemet. De egenskaber, som danner
grundlag for IMCI Blue Star Marina-certificering, bruges som en bruttoliste over mulige nice-to-haves og
dermed ikke som ratingsystem i relation til oplevelses- og friluftshavnene.
Det skal forhindre en hovedløs jagt på stjerner og således mere af det, som alle de andre også vil have
mere af, og sikre et fokus på at forstå nice-to-haves som de ting, der understøtter den store fortælling
om Det Sydfynske Øhav.

BAGGRUND
Et forsøg på at diﬀerentiere mellem need-to-haves og nice-to-haves, mhp. bedst muligt at understøtte
lystsejlerne, afslører, at det er sværere end som så at komme med et entydigt svar. For et område som
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Det Sydfynske Øhav handler det om, at de forskellige havne understøtter forskellige oplevelser, hvoraf
nogle knytter sig til de større byer i området, andre til landsbyerne mens andre igen knytter sig til
oplevelsen af naturen i området.
Hvad angår need-to-haves kan man tage udgangspunkt i den definition på en lystbådehavn, der findes i
rapporten Havets motionister. Status på Dansk Sejlunion.20 Her fremgår det, at:
“En lystbådehavn er en konstruktion af permanent karakter til fortøjning af lystbåde, hvor bådene,
eventuelt mod betaling, kan henligge beskyttet og forsynes med el og vand. Ud over at en lystbådehavn
typisk er mindst 1,5 meter dyb på det laveste punkt i havnebassinet, skal den også kunne rumme
lystbåde, der typisk er mindst 6 meter lange. Definitionen afgrænser havnebegrebet nedad til mindre
konstruktioner, som ligner badebroer, og opad i forhold til kommercielle erhvervshavne med høje
kajkanter og uden faciliteter for lystbåde.”
Faktisk kan man argumentere for, at muligheden for forsyning med el og vand, uden de store problemer
kan tages ud af definitionen. Alt andet er nice-to-haves.
Her er det væsentligt at have for øje, at nice-to-haves i et område som Det Sydfynske Øhav varierer fra
havn til havn. I Det Sydfynske Øhav, hvor havnene ligger tæt, og det der opfattes som et
grundlæggende positivt træk i områdets DNA knytter sig til “variation”, varierer opfattelsen af, hvad der er
nice-to-haves fra havn til havn.
Der er ganske enkelt forskel på, hvad man ønsker og forventer og dermed opfatter som nice-to-haves,
når man f.eks. opholder sig i Lyø Havn, Birkholm Havn, Drejø Havn og Hjortø Havn, og det man
forventer, når man f.eks. opholder sig i lystbådehavnene i Svendborg, Faaborg, Ærøskøbing, Marstal,
Rudkøbing, Lohals og Troense.
I det ene tilfælde er det måske “nice” ikke at have adgang til wifi, strøm, vand, diesel, vaskemaskine,
tørretumbler, indkøb, legeplads, cykeludlejning osv. I det andet tilfælde vil man måske have en klar
forventning om, og derfor opfatte det som positivt, at det er en del af den service, der findes i havnen.
Her er det også væsentligt at være opmærksom på, at sejlerne, når de selv skal sige det, sætter mest
pris på stemning og godt værtskab. Hvis stemningen er god, og det, der er, er rent og velfungerende,
betyder det mindre, at (service)faciliteterne ikke er splinternye, og at havnen i det hele taget er lidt
kringlet.
Det betyder også, at de egenskaber der indgår i et certificeringssystem som f.eks. IMCI Blue Star
Marina i nogle tilfælde med fordel kan bruges som en bruttoliste over mulige faciliteter - ikke som
ratingsystem.

20

Havets motionister. Status på Dansk Sejlunion, delrapport 1: https://goo.gl/zRrETB
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Forestiller man sig en situation, hvor IMCI Blue Star Marina ratingsystemet rulles ud på alle havne i Det
Sydfynske Øhav, kan det føre til en hovedløs jagt på stjerner og således mere af det, som alle de andre
også vil have mere af.
Hvis havnene er en del af den variation, som er indbegrebet af det DNA, alle sejleroplevelser i området
udspringer af, kan rating-systemet i værste fald undergrave det helt særlige ved området. Alternativet er
at forsøge at forstå nice-to-haves som de ting, der understøtter det særlige ved hver enkelt havn, og
kun implementere de ting der føjer til den store fortælling om Det Sydfynske Øhav.
Nedsæt Xhavn udviklingsråd
Det anbefales, at man arbejder strategisk med Xhavnen som en betegnelse for havnenes
“udviklingsafdeling” eller eksperimentarium. Konkret kan man i regi af havnesamarbejdet nedsætte et
Xhavn udviklingsråd. Formålet med rådet skal være at sikre, at der løbende er fokus på at udvikle,
afprøve og implementere initiativer, som understøtter havnenes centrale status og position i Det
Sydfynske Øhav.
En bred men hyper relevant og handlingsorienteret kreds af interessenter bør deltage i arbejdet, som
indledningsvis kan systematiseres ved, at man formulerer klare målsætninger og kriterier for succes
knyttet til arbejdet med at tilpasse livet i havnene til nye vaner og forventninger til fritids- og ferieliv. På
den baggrund igangsættes løbende projekter, hvor alle er enige om, hvem der gør hvad.

BAGGRUND
Udtrykket “Xhavn” skal opfattes som et forslag til en betegnelse for arbejdet med fremtidens
lystbådehavn. Ved at udskifte “Lystbåde” med “X” lægges der op til en åben, ærlig og fordomsfri
samtale om fremtiden for det, vi idag kalder en lystbådehavn.
Xhavnen kan opfattes som havnenes udviklingsafdeling eller den paraply, under hvilken man løbende
idegenererer, udvikler, tester og implementerer initiativer, som er med til at fremtidssikre havnenes
position og status.
Det handler på den ene side om at understøtte det liv og den stemning, både lokale og gæstesejlere
kommer for at opleve i havnene. På den anden side handler det om at udvikle og i nogle tilfælde
udfordre selvsamme struktur mhp. at sikre havnens relevans og muligheder i en tid, hvor sejlads (i
lystbåde) og livet på havnene ikke nødvendigvis er og bliver, hvad det altid har været.
På klub- og foreningsniveau handler det om at identificere og fjerne de barrierer, som gør det svært at
komme på vandet og dermed om at skabe grundlaget for at tappe ind i en idræts- og motionskultur,
hvor friheden til at vælge, og ikke mere eller mindre rigide forestillinger om, hvad det vil sige at være
“rigtig” sejler, styrer.
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Inden for turisme handler det ligeledes først og fremmest om muligheder for at komme ud på vandet og
ind i havnene, men også om at udvikle og igangsætte initiativer, som gør det muligt at komme derfra og
videre ud på øerne og tilbage igen.
Det handler i høj grad også om værtskab og dermed om en mere imødekommende og åben sejlerkultur
målrettet motionister. Det kan meget vel foregå i samarbejde med andre sejlklubber, men også klubber
rettet mod andre (vand)aktiviteter.
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