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The big why 
Verden er i forandring. Rejse- og forbrugsmønstre ændrer sig. Gæster køber 
ikke produkter. De køber følelser og tager købsbeslutninger på tillid, 
loyalitet, univers og holdning. Vi vil skabe en oplevelse, der sætter gæsten 
og verserende megatrends i centrum. Vi vil gerne udfordre turismens status 
quo og den måde, vi hidtil har tænkt turisme og erhverv på. Det gør vi ved at 
kommunikere en geografi ud fra holdninger: staycation, verdensmål, 
langsomhed, indhold og outdoor. 

Danmark samler sig i destinationer og det kræver, at initiativerne omkring 
oplevelsesøkonomi følger med. Forskningen peger på, at vi samler 
fortællingerne, turisterne efterspørger kvalitetsoplevelser, de kan 
identificere sig med, og strukturen omkring turisme- og erhvervsudvikling er 
klar til samlede indsatser, der indskriver sig i verserende megatrends. 

Hvordan vil vi gøre det? 
Vi organiserer os i et forprojekt med en projektleder, en styregruppe og et 
advisory board, og giver liv til fortællingen om området ved Faxe Bugt fra 
Stevns til Møns Klint i et samlet, brandable, fysisk og digitalt 
oplevelsesunivers.  

Forprojektet producerer viden og målsætning, så vi efterfølgende, via et kort 
og digitale kanaler, kan samle en rute og struktur, der sætter gæsten i 
centrum og bringer den unikke fortælling frem i et visuelt univers med 
video, tekst og fælles storytelling, som afspejles, når gæsten besøger de 
fysiske steder.  

Vi giver gæsterne mulighed for at købe ind på holdninger, og vores platform 
giver adgang til at turisme og erhverv kan planlægge alle aspekter af deres 
ferie og events fra én kanal. 

Vi arbejder i en involverende form, der har til formål at omsætte lokale 
initiativer i oplevelser rettet mod den moderne forbruger. Alle kan være 
med. 

GRØN KYST - Fred ad libitum 
KLINTEKYSTEN - Naturkraft & Eventyr   
CLIFF COAST TRAIL - Connect to Nature 
KYSTRUTEN - Udeliv I Ro I Eventyr 
MAGIC COAST - The good side of things 
LAND OF THE FREE - Just bring sneakers 
MORTEN KORCH RUTEN - Bøgetræer er bedst 
KYSTZONEN - Ren energi  
GREEN TRAIL - Eco friendly & fun 
TURRUTEN - Tour de Sydkyst 
KYSTLANDET - Mærk verden 
NATURKAMMERET - Natur siden tidernes morgen 
CLEVER COAST - Taught by nature 
SYDKRAFT - Power back to nature 
COUNTRY COAST - Pure nature & quality  
SLOWMOTION 

Idékatalog/ 
Arbejdstitler



Hvad producerer vi? 

Kystprojektet samler et geografisk område i en rute, som alle lokale 
interessenter kan sælge og brande deres tilbud på. Projektet er stærkt 
pga. geografien og potentialerne: unikke naturområder med kyst og 
klint, overnatning og eksisterende oplevelser.  

I et forprojekt samler vi tanker og tråde og går efter potentialet om at 
skabe en brandet struktur, der gør området kendt for klint og kyst og 
fremhæver de unikke oplevelser, der er en del af megatrends som go 
local, slowmotion og staycation.  

I projektet er også intentionen om at realisere en unik idé, som får det 
til at løfte sig fra “folderprojekt” til “state of the outdoorart.” Det kunne 
være arkitektur eller særlige events, som bliver USP´er = unikke selling 
points. 

Alle langs ruten kan være med til at skabe vækst i turisme, livskvalitet og 
oplevelsesøkonomi. Kystprojektet er kort fortalt en overordnet struktur 
med plads til mange oplevelseslag og indsatser under paraplyen: 
outdoor, sundhed, turisme, erhverv, madkultur, natur- og kulturarv, 
uddannelse, livsstil og bosætning. 

I forprojektet gør vi klar til at søge fonde om midler, der understøtter 
projektets DNA . Potentialerne realiseres efterfølgende med stærk 
inddragelse af allerede eksisterende indsatser som Skovtårnet, 
campingpladser, B&B, godser, trampestier, UNESCO verdensarv, 
Biosfære, sejlsport, Camønoen og Dark Sky. 


Vi henvender os til: seniorturister, adventureturister, sundhedsturister 

og save-the-world-turister



Inspiration & evidens 

Arbejdstitlen er Kystprojektet og det tager udgangspunkt i erfaringerne 
fra bl.a. Camønoen, som har bidraget med omsætning i millionklassen 
+ branding og bosætning. Vi bygger videre med stærk inddragelse af 
eksistrende projektudviklingsmodeller og anbefalinger fra forskning og 
organisationer. F.eks. Dansk Kyst og Naturturisme. 

Vi arbejder evidensbaseret og bygger op om flere temaer med 
underlæggende fokuspunkter - f.eks: 

• Kommunikation 
• Digitalisering og datadeling 
• Verdensmål  
• Driftsmodel 
• Investorer 
• Uddannelse 
• Certificeringer 

Kystprojektet skriver sig ind i private og kommunale strategier og  
struktureres omkring følgende tidsplan og organisering. 

Forprojekt 
August 2020 - maj 2021 
Fondsansøgning + realisering 
2021-2023 

Ejerskab 
Business Faxe. 

Styregruppe 
Gregers Münter - bestyrelsesmedlem, Business Faxe  
Nils Natorp - direktør, Geocenter Møns Klint 
Tove Damholt - direktør, UNESCO Verdensarv Stevns 



Hierarki 
Styregruppe 
Projektleder  
Advisory board 

Liste advisory board (Med forbehold for ændringer) 
Tårnet/Camp Adventure - Ida Rasmussen/Kommerciel direktør 
The Norrmans - Anna/Lars Norrman - ejer 
Tiendegaarden B&B (Møn) - Susanne Nøhr - ejer 
Rødvig Badehotel - Jonas Skaaning - ejer 
Feddet Camping - Ivan Reedtz Thott, ejer 
VISM - Martin Bender, direktør 
Bosei - Stefan Preusche, driftsleder 
Bosei - Kenneth Retslov, forstander 
Oremandsgaard - August Hage, godsejer 
Vordingborg Kommune, Jette Stauner, landskabsarkitekt 
Den Grønne Port, Peter Vergo, Formand 
House of Møn, Simon Zachodnik, ansvarlig 
Steen Bonke Sørensen, stifter LimeLight Life 

Projektleder 
Anette Maria Syska 

-Vigtigt at alle interessenter omkring projektet betragtes som   
et advisory board. 

ORGANISERING
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