
I Frederikshavn Kommune har vi gode strande, hyggelige lystbådehavne og lange naturkyster. 
Det BLÅ udgør et vigtig DNA, både for folk der bor her – og for de mange turister, der hvert år 
besøger vores kommune. Men udnytter vi potentialet godt nok, hænger mulighederne langs ky-
sten ordentligt sammen - og hvad drømmer folk egentlig om, når de drømmer BLÅT? 

De traditionelle brugere af lystbådehavnene bliver ældre og færre, og der dukker nye brugergrupper op, som efterspørger nye 

tilbud. Havsvømning, vinterbadning, vandscooter og surfing er bare nogle af de vandaktiviteter, der er i fremgang. 

Også gæsterne efterspørger nye tilbud. De vil gerne have bedre adgang til naturoplevelser langs kysten - og hjælp til at fin-

de dem. De vil også gerne have mulighed for at købe et lækkert måltid mad efter en lang dag på stranden - eller bruge naturen 

aktivt i form af havkajak, cykling eller lystfiskeri. 

De nye behov skaber spændende muligheder for at udvikle nye typer af faciliteter og aktiviteter langs kysten – og et behov for, 

at vi samarbejder om at synliggøre dem! 

Kom og lad dig inspirere til nye aktiviteter, del dine drømme med andre blå aktører - og tag en snak med folk og organisationer 

som FLID, DSRF, Friluftsrådet og Lokale og Anlægsfonden. Måske er de vejen til at gøre din ide til virkelighed! 

Tilmeld dig senest den 11. august 2016 her (silj@frederikshavn.dk)

Vi byder på lidt at spise og drikke – derfor husk at skrive, hvor mange I kommer.

Med venlig hilsen

Teknisk Udvalg

Frederikshavn Kommune

”Ej BLÅT til pynt” 
– liv langs 100 km kystlinje

KONFERENCEN FINDER STED DEN 18. AUGUST KL. 17-21
KATTEGATSILOEN, SILOVEJ 8, FREDERIKSHAVN

INVITATION
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1. Velkomst v. Lars Møller, formand for Teknisk Udvalg 

2. Oplæg: Hvor skal vi hen – og hvorfor? 
 •  Dan Hasløv, Hasløv og Kjærsgaard: Det gode liv langs kysten og 

på havnen - tendenser og gode eksempler 

 •   Jacob Kirkegaard Larsen, Dansk Kyst og Naturturisme: Hvad ef-

terspørger kystturisterne – og hvordan omsætter vi det 

   til forretning for nye turistaktører? 

3. Walk and Talk (uformel dialog ved stande) 
• ”Vild med Vand” Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) 

og Dansk Sejlsportsunion (DS)

• ”STOKED” Dansk Surf og Rafting Forbund (DSRF)

• Friluftsrådet

• Lokale og Anlægsfonden

• Frederikshavn Kommune

4. Oplæg: Hvad skal vi gøre – og hvordan kommer vi i gang? 
• Jesper Højenvang, Direktør i FLID: Livet på havnene er blevet gråt 

i toppen, hvad gør vi og hvad er ”Vild med Vand”? 

• Jette Holtze, Friluftsrådet: Det BLÅ som afsæt for et aktivt frilufts-

liv - gode ideer og eksempler! 

• Dansk Surf og Rafting Forbund: Hvad efterspørger fremtidens 

brugere af det blå – og hvad er ”STOKED”? 

• Oliver Vanges: Lokale og Anlægsfonden: Nye vaner, nye behov – 

og hvordan vi understøtter det blå fritids- og idrætsliv

5. Walk and Talk (uformel dialog ved stande) 
• ”Vild med Vand” Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) 

og Dansk Sejlsportsunion  (DS)

• ”STOKED” Dansk Surf og Rafting Forbund (DSRF)

• Friluftsrådet

• Lokale og Anlægsfonden

• Frederikshavn Kommune

6. Tak for i dag

PROGRAM

Skagen Havn
Lystbådehavnen Skagen
Skagen Sejlklub

Ålbæk Havn

Rønnerhavnen
Skansehavnen

Strandby Havn

Hirsholmene Havn

Frederikshavn Havn
Flådestation Frederikshavn
Frederikshavn Marina
Neppens Havn

Sæby Havn

Voerså Havn
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