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INDLEDNING 
Brønderslev Kommune byder på gode oplevelser for dagsturisten, der vil ud i den 
storslåede natur i Jyske Ås og vildmosen, spille golf på fantastiske baner, besøge de mange 
gårdbutikker med lokalt producerede råvarer og de mange kunstnere og 
kunsthåndværkere, opleve den hyggelige havnestemning i Asaa, blive klogere på 
museerne, forundres på Dronninglund Kunstcenter, imponeres over Danmarks smukkeste 
Herregård; Voergaard Slot og meget mere. 

Med afsæt i alle de gode oplevelser kommunen allerede byder på, vil vi over de næste to 
år styrke indsatsen for at markedsføre og udvikle Brønderslev som en turistdestination. Vi 
skal være den destination, hvor sommerhusgæsterne helt naturligt bruger en dag eller to 
på at komme rundt til forskellige typer af oplevelser og hvor folk fra de større byer 
omkring os, bliver positivt overraskede over de fine oplevelser vi kan tilbyde. 

Vi vil arbejde for, at vi om to år har et stærkt koncept for, hvordan vi skal arbejde med 
turisme i Brønderslev Kommune. At vi kender vores styrkepositioner og er i gang med at 
gøre dem endnu bedre. Vi vil - i tråd med kommunens vision - arbejde for, at Brønderslev 
både er Et godt sted at leve OG et godt sted at besøge. Også FN´s verdensmål indgår i 
turismestrategien for Brønderslev Kommune med et ønske om at skabe bedre sundhed og 
trivsel gennem naturoplevelser, samt beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv. 

Den kommunale turismeindsats sker i et tæt samarbejde med Destination NORD, hvis fire 
kerneopgaver er kommunikation og markedsføring til både ind- og udland, 
destinationsudvikling, erhvervsturisme og gæsteservice. 

Steen Søgaard Petersen 
Formand for fritids-, kultur- og turismeudvalget 

Brønderslev kommune 
• Samlet antal overnatninger i 2021: 72.797 
• Danske turister: 63.692 
• Udenlandske turister: 9.105 

 
• Overnatningssteder: 29 
• Spisesteder: 25 
• Gårdbutikker: 14 
• Faciliteter: 38 
• Attraktioner: 61 

 
• Turismeskabte jobs i 2019 i Brønderslev Kommune: 573 
• Turismeomsætning i 2019 i mio. kr.: 306 

 
Kilde: VisitDenmark og Enjoy Nordjylland 
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PEJLEMÆRKE 1 

UDVIKLE LOKALOMRÅDER MED SÆRLIGT TURISMEPOTENTIALE 
Den autentiske oplevelse står højt på ønskelisten hos turister. De vil gerne opleve 
lokalmiljøer, lokalbefolkningen og den stedbundne kultur, når de rejser. 

Danske turister har igen fået øjnene op for Danmark som feriedestination og Brønderslev 
Kommune ligger tæt på populære feriesteder og sommerhusområder. Derfor vil vi gøre en 
indsats for at få flere endagsturister til kommunen ved at understøtte og synliggøre de 
gode oplevelser, som turistaktørerne allerede tilbyder. 

Vi skal understøtte den positive udvikling i lokalområderne og styrke stoltheden for det 
særegne. Hvis vi som kommune er et godt sted at leve for kommunens borgere, vil det 
også tiltrække turister. Turismeindsatsen med lokalområder skal ske i samarbejde med 
kommunens andre forvaltninger og indsatser, så vi sikrer synergien mellem planstrategier, 
landdistriktsudvikling og turismestrategien. 

INDSATSER: 

Asaa Havn 
Vi skal være med til at styrke og understøtte den gode udvikling, som Asaa Havn er i og 
det skal gøres i samarbejde med lokalområdernes mange ildsjæle. Asaa Havn er som 
kommunens eneste havn og kyststrækning, et helt særligt sted med stemning, smuk natur 
og med plads til alle. I Asaa finder man både café, havnemuseum, campingplads og 
sommerhusområde og de smukke, fredede strandenge, der omkranser havnen. 

Asaa Havn er i en rivende udvikling og der er stor vækst af både brugere af havnen, men 
også besøgende turister. Flere foreninger er rykket ind i havnens lokaler med tilbud, der 
tiltrækker turister, såsom SUP, kunstudstillinger i den gamle auktionshal og nye pladser på 
havnen til autocampere.  

Styrke samarbejdet 
Sammen med fagforvaltningen for Børn og Kultur og fagforvaltningen for Teknik og Miljø 
vil vi styrke de mange rekreative miljøer på havnen og sikre en tæt kontakt til 
Landdistriktsrådet og deres arbejde i lokalområderne. 
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PEJLEMÆRKE 2 

NATUREN I FOKUS 
Brønderslev kommune er hjemsted for et stykke af Danmarks helt unikke natur, Jyske Ås, 
der strækker sig over 38 km fra Dronninglund til Østervrå. Den blev dannet af gletsjere 
under sidste istid og danner en kuperet højderyg, deriblandt Nordjyllands højeste punkt, 
Knøsen, på 136m. Udover Knøsen kan Jyske Ås prale af 39 bakketoppe og en enestående 
natur med store skovområder, samt moser og smukke hedeområder. 

Kommunen byder på mange rekreative områder og stier, herunder også Østkystruten og 
Nordsøstien. Der skal arbejdes med at skabe samlingssteder i naturen, så vi kan udnytte og 
styrke de rekreative områder til gavn for både borgere og besøgende.  

Brønderslev Kommune er visionskommune for projektet "Bevæg dig for livet", hvis formål 
er at øge antallet af fysisk aktive og aktive i foreninger. Med naturen i fokus ønsker vi at 
samarbejde om at få flere aktive ud i naturen og gøre den mere tilgængelig for alle. 

INDSATSER: 

Hærvejen 
Vi vil styrke arbejdet med Hærvejen i Brønderslev Kommune, både lokalt og i det brede 
samarbejde med foreningen Udvikling Hærvejen. 

Der skal arbejdes med at etablere en rundtur af høj kvalitet, en såkaldt Hærvejsperle på 
ruten, der kan henvende sig både til turister, men også til lokale borgere. 

Vi skal samtidig have fokus på at styrke helhedsoplevelsen af den nordjyske del af 
Hærvejen, i samarbejde med Frederikshavn og Aalborg Kommune, samt Destination 
NORD. 

Naturområder og stier 
Der skal skabes samlingssteder ude i naturen, der styrker de rekreative områder og 
tiltrækker flere besøgende. 

Aktiviteter i samarbejde med foreninger og lokalområdet 
Vi vil styrke indsatsen med at synliggøre de smukke og unikke naturoplevelser gennem 
aktiviteter, i samarbejde med kommunens rige foreningsliv og lokalområder. 

 

  



  

5 

PEJLEMÆRKE 3 

OPLEVELSESRUTER 
For at skabe et bæredygtigt grundlag for turisme, så vil Brønderslev Kommune arbejde for 
at understøtte turistaktørerne - hele året rundt. 

Vi har i kommunen rigtig mange gårdbutikker, kunsthåndværkere, vingårde, lokalhistoriske  

egnssamlinger og kulturinstitutioner af høj kvalitet, som vi gerne vil hjælpe med at 
synliggøre endnu mere. Oplevelsesruter er en måde at tiltrække  

endagsturister fra kystdestinationerne, der søger unikke oplevelser i nærområdet. 

Ruterne skabes af turistaktørerne selv, der går sammen om at lave en rute med 3-4 stop, 
hvor vores dygtige kunsthåndværkere, gårdbutikker, lokale ildsjæle og kulturinstitutioner 
byder velkommen indenfor. 

Brønderslev Kommune skaber rammerne for oplevelsesruterne, som etableres i tæt 

samarbejde med vores dygtige turistaktører og frivillige. 

INDSATSER: 
Vi skal samarbejde med lokale turistaktører om at skabe spændende oplevelsesruter 
indenfor temaer som eksempelvis: 

• Gastronomi- og vinruter 
•  Kunst- og kulturruter 
•  Byvandring og lokalhistorie 
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PEJLEMÆRKE 4 

KOMMUNIKATION & MARKEDSFØRING 
Brønderslev Kommunes mange tilbud og oplevelser til turister og lokale skal synliggøres 
og kommunikeres bredt ud. Den opgave ligger primært hos Destination NORD og 
turistaktørerne. Brønderslev Kommune bidrager ved at være bindeled mellem Destination 
NORD og turistaktørerne og kvalificere brugen af GoVisit app´en og Enjoy Nordjylland. 

Destination NORD har det overordnede ansvar for kommunikation og markedsføring af 
turismen og arbejder for at synliggøre hele destinationen til danske og internationale 
turister gennem forskellige kampagneindsatser, både på egen hånd og i samarbejde med 
lokale, regionale og nationale enheder, såsom andre destinationsselskaber og 
VisitDenmark. 

INDSATSER: 

Fælles markedsføring 
Vi skal understøtte, at turistaktørernes mange tilbud primært markedsføres via følgende 
kanaler: 

•  GoVisit app 
•  Enjoy Nordjylland (Destination NORD) 
Det vil vi gøre ved løbende at holde informationsmøder omkring brugen af medierne og 
være bindeleddet mellem GoVisit, Destination NORD og vores turistaktører. 

Samarbejde med lokale turistforeninger 
Vi skal samarbejde med lokale turistforeninger og understøtte, at deres produkter og 
oplevelser er på GoVisit app´en og på Enjoy Nordjylland. 

Således sikrer vi, at alle tilbud kommer bredt ud til både turister og lokale. 
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