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Turisme skaber et levende og attraktivt nærmiljø 
 
En professionel tilgang til turisme vil gøre Hørsholm mere levende. Det var ét af budskaberne på 
torsdagens dialogmøde, hvor turisterhvervet, borgere og politikere drøftede fremtidens turisme i 
Hørsholm. 
 
Tredive personer med tilknytning til erhverv og turisme var torsdag den 24. januar mødt op på 
Hørsholm Rådhus for at byde ind med forslag til, hvordan turismen i Hørsholm skal udvikle sig. 
Anne Ehrenreich, formand for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, bød velkommen på mødet bl.a. 
med ordene: 

 

Turisme og erhvervsudvikling går hånd i hånd. Hørsholm har i december 2007 fået en ny 

erhvervsudviklingsstrategi, og jeg ser udvikling af turismeområdet som en naturlig udmøntning af 

strategien. En indsats på turismeområdet skal ikke alene gavne de tilrejsende turister. Håbet er også 

at tilføre Hørsholms borgere nye oplevelser og samtidig profilere Hørsholm som en attraktiv og 

levende kommune. 
 
Turisme skaber lokal omsætning 
Peter Slaatorn, direktør for Udvikling Nord i Helsingør, var inviteret til at holde et oplæg om 
turisme i Nordsjælland. Særligt adresseret til politikerne kunne han fortælle, at en investering i 
turisme kommer rigtig godt igen. Turisme skaber beskæftigelse, og et betragteligt beløb af den 
omsætning, som turisterne skaber, kommer tilbage til de kommunale kasser.  
 
Regionalt samarbejde kan skabe kvalitet og udvikling 
Turister har forskellige behov, som involverer flere brancheområder. Derfor er budskabet fra Peter 
Slaatorn, at det gavner at skabe et godt samarbejde mellem erhvervsliv, detailhandel, kultur og 
turisme. Vigtige indsatsområder er markedsføring, produktudvikling og kompetenceudvikling. I den 
anledning fremhævede Peter Slaatorn de muligheder, der ligger i et nordsjællandsk regionalt 
samarbejde. Turister søger oplevelser og er ikke optaget af kommunegrænser. Derfor vil der være 
indlysende fordele i en samlet markedsføring af Nordsjælland og områdets mange specielle 
attraktioner. Samtidig giver et regionalt samarbejde mulighed for at yde turisterne en bedre service, 
fordi et samarbejde åbner mulighed for en overordnet strategisk indsats og koordinering. 
 
På mødet gav deltagerne entydig opbakning til at arbejde videre med at etablere et regionalt 
samarbejde på turismeområdet. 
 
Dialogen var konstruktiv og ideerne mange 
Efter oplægget blev deltagerne bedt om at drøfte forskellige temaer i grupper. Den næste 1½ time 
opstod en ivrig og engageret debat, som bl.a. mundede ud i en række konstruktive ideer til, hvordan 
Hørsholm og omegn kan blive endnu mere interessant sted at besøge: Cykeludlejning, cykel- og 
vandreture (evt. guidede), kano- og kajakudlejning, bådfart til Hven og langs kysten, fisketure, 
legeplads ved Havnen, campingplads, udvikling af nye og måske ’skæve’  turistprodukter målrettet 
særlige interessegrupper og som kan involvere turistmål i hele Nordsjælland – det kunne f.eks. være 
vandring i kongelige haver, arkitektur-ture, museums’pakker’ mv.  



 
Også hvad angår fælles markedsføring og samarbejde var iderigdommen stor – f.eks. fælles digital 
turistguide via internettet og opstilling af e-spots (touch-screen-standere med adgang til elektronisk 
turistguide), fælles udgivelse af pjece og fold-ud-kort, tema- og branchebaserede 
netværkssamarbejder mellem interessenter i hele Nordsjælland mv. 
 
Efter mødet udtalte Anne Ehrenreich: 

Jeg er rigtig glad for den fine tilslutning til mødet og det store engagement, som deltagerne viste. 

Det er mit håb, at vi også fremover kan fastholde en god og konstruktiv dialog med interessenterne 

fra turistområdet. På dette møde kom masser af gode ideer frem, og dem vil vi tage med os i det 

videre arbejde med en turistpolitik.  
 


