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1. Indledning 

Notatet her danner bl.a atalog, som den administrative

1.1. Ambitionen for projektet 

Ambitionen er, at der etableres et unikt og at

havnen i Lemvig. 

1.2. Baggrunden for notatet 

Lemvig Kommune har igangsat en analyse me

for etablering af nye rekreative oplevelses

, tager udgangspunkt i brugernes oplevede 

en og ekspertudsagn fra diverse kilder er 

endvidere en del af metodeanvendelsen. De ma

der tegnes et samlet billede af udviklingspotentialerne og perspektiverne for oplevelses- 

2. Fakta om udemotion 

hver tredje dansker angiver, 



Side 3 af 11

t ses i figur 1, naturen/skoven og veje/fortove ol. som 

3. Fakta om turisme 

Fremtidens rejsebehov udpeger tre overordnede rejsebehov for fremtidens turister (Poul-

sen et al. 2014):  

Specialisering 
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Udforskning

Reconnect

Specialisering 

Specialisering af turismeproduktet betyder, at produktet koncentreres om et specifikt 

r Lemvig havn, hvor fokus jo 

velser. 

Udforskning 

Her rejser folk for at opleve noget anderledes, end det de oplever i hverdagen. Oplevel-

Reconnect

r, mor-far osv. Man rejser og

Destinationen skal for denne type turister give dem mulighed for at kunne koncentrere 

sig om hobbys sammen med familie og venner. For yderligere beskrivelse af, hvad der 

motiverer turister til at holde ferie i Danmark henvises til DGI Faciliteter & Lokaludvik-

lings beskrivelse i bilag 2.  

4. Potentialet i Lemvig i forhold til flere og bedre muligheder for 

udemotion

borgernes, foreningernes, institutionernes 

forhold til at arbejde videre med de udviklingspotentialer og perspektiver der er i forhold 

til at realisere ambitionen.  

ciliteter og aktiviteter ved vandet):   

Aktiviteter og tilbud 



Side 5 af 11

Faciliteter 

Formidling 

Muligheder for kommerciel indtjening 

4.1.

mellem land og vand er en vigtig pointe at arbejde med.

Vigtige statements er: 

Let adgang 

til og fra aktiviteten 

Nem transport 

Afstressende 

Pontoner 

Trapper (niveauforskelle er et problem) 

Bedre mulighed for ophold 

Stier langs vandet 

4.2.

I interessentdialogen med turist

punkt i interessenternes input, og den viden de

Lemvig: 
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ortvejen mellem Skaterparken og Midter-

havnen.  

Hyggelige stisystemer med masser af muligheder for aktivitet undervejs. Aktivite-

terne og tilbuddene kan med udgangspunkt 

klubben til Skaterparken). Hyggelig 

o.s.v.)

udpegede steder i stisystemerne. 

Langt mere PR og information i forhold til de fantastiske muligheder der allere-

de er, og de mange nye muligheder der kommer til i fremtiden. 

Pontoner til vandaktivitet 

4.3. Det siger interessenterne om aktiviteter og tilbud 

Interessenterne er kommet med rigtig meget input til muligheder for aktivitet og nye 

nedenfor skitseres de aktiviteter og tilbud der favner og 

Inputtene nedenfor er ikke listet i priori-

nigolf m.v.) Gerne blanding af kunst-

Eventuel samling af det hele ved skaterbanen 
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Klatremuligheder 

Multianvendelige scener 

Soppe bassiner 

ligheder 

Interaktivt lydudstyr 

Udlejning af grej til kajak, kano, skatermulighederne, stand-up padling, vandcyk-

t havnecykler/sejlercykler,  m.m. 

Adgangsbro til kajak, kanoer og anden sejllads 

ne, julemarked og beach event 

Fiskemuligheder 

Trampoliner/hoppepuder m.v. 

Flere legepladser 

Aktiviteterne og tilbuddene ovenfor er taget fra de mange inputs som ses i sammenskriv-

ningen af interesserenterne mange inputs. Se bilag 1.  

4.4. Det siger interessenterne om faciliteterne 

polo, wellness muligheder m.m.)  

Flere butikker, restauranter

Borger-, forenings- og aktivitetshus (udlejning af grej, reception (information), 

Kabelbane til vandsport 
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4.5. Det siger interessenterne om formidling 

heder der er for oplevelser og aktivitetsmuligheder i Lemvig.  

er vigtige at formidle. Det drejer sig om: 

Aktiviteter 

Hvilke aktiviteter tilbyder byen 

Hvilke steder er der, hvor ligger de og hvordan finder jeg dem 

kano, fiskestand, redningsvest osv. 

 jeg eje, kan jeg blive medlem af en 

klub. 

Naturen 

Hvad er det for en natur, jeg kan ople

dan kan jeg sikre mig, at jeg ikke li-

Formidling og information kan have mange indgange: 

1. Naturvejledere 

2. Skiltning 

3. Plancher 

4. Plakater

5. Lystavler 

6.

7. Hjemmesider 

8. Foldere 

dvendigvis omkostningstunge.  
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5. Muligheder for kommerciel indtjening 

Efter at den politiske referenc

ter, har DGI Faciliteter & Lokaludvikling til 

opgave at komme med forslag til muligheder for drift- og organisering. Der skal opstilles 

fremtidige drift.  

Inden da er det dog vigtigt, at den politiske referencegruppe og den administrative ar-

jektet i forhold til at generere en egenindtjening til driften.  

Outdoor aktiviteter er som udgangspunkt base

inger, i forhold til 

at langt fra alle de nye aktiviteter og tilbud vil kunne generere en egenindtjening. Stier-

pladser m.m. kan der ikke ta

De forskellige interessenter er dog kommet med en del input til aktiviteter og tilbud, som 

der vil kunne tages betaling fo

Havnebad/bassin 

Grejbank. Udlejning af grej til de mange forskellige aktiviteter 

Shopping i butikker og boder 

Multibaner  

Scener

Grejbanker

Hoppepuder og trampoliner 

Events 

Kabelbane 

Borger-, forenings- og/eller aktivitetshus 



Side 10 af 11

fonde, puljer, sponsorater, 
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