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1. Hovedkonklusioner og anbefalinger 
Denne rapport sammenfatter resultaterne af den evalueringsproces som Efiko har forestået af projekt 
Maritim Turisme i perioden fra sommeren 2016 til marts 2018. Hovedvægten i evalueringsarbejdet har været 
på indsamling og bearbejdning af viden om projektet i slutfasen for derudfra at vurdere projektets 
resultatskabelse og generelle ”aftryk” i Nordsjælland og i Region Hovedstaden. Yderligere er der lagt vægt 
på at opstille anbefalinger til lignende indsatser i fremtiden.   

Sammenfatning af evalueringen 

På baggrund af den gennemførte evalueringsproces kan der fremhæves følgende hovedkonklusioner 
vedrørende projekt Maritim Turisme. 

 

Projektet har skabt arbejdspladser i Nordsjælland 
Et centralt mål i projekt Maritim Turisme har været skabelsen af 12 jobs, som følge af projektets 
indsats.  Ud fra tilbagemeldinger fra projektets deltagende virksomheder er der udsigt til, at 
projektet vil skabe et sted mellem 16 og 36 jobs i regionen. Alle disse jobs er imidlertid ikke skabt 
ved projektets afslutning, men medtager forventninger til jobskabelseseffekter i ét år efter 
projektets ophør. Hvorvidt projektet maksimerer jobskabelsen, beror bl.a. på i hvor høj grad 
projektparterne engagerer sig i opfølgningen på de projekter, der er i gangsat og som rummer 
jobpotentiale. 

 

Der er generelt tale om et vellykket projekt, der har igangsat en række 
udviklingsprojekter i Nordsjælland 
I det store perspektiv er Maritim Turisme et projekt, der adresserer en relevant problemstilling 
om erhvervsudvikling i krydsfeltet mellem turisme, oplevelseserhverv og det maritime område. 
Projektet har skabet synlige og væsentlige resultater gennem dets toårige virke. Der er yderligere 
etableret et kompetent administrationssetup med relevante parter og en rutineret projektleder. 
Og det er lykkedes at rekruttere et stort antal relevante deltagende virksomheder og andre 
aktører til igangsatte delprojekter. Fasen med gennemførelsen af delprojekter er forløbet godt – 
tilbagemeldinger fra deltagerne er i overvejende grad positive. Således angiver 84 pct., at de er 
tilfredse eller meget tilfredse med deres projektdeltagelse og kun 3 pct. er utilfredse. Deltagerne 
melder desuden om en bred vifte af resultater, som følge af deres deltagelse – lige fra den nævnte 
jobskabelse til resultater som adgang til ny viden og nye relevante samarbejdspartnere. 

 

Projektets har opnået størstedelen af dets målsætninger men ikke alle  
Projektet har syv målsætninger, der blev opstillet som en del af den oprindelige projektansøgning. 
Af de målsætninger er fire fuldt opfyldt, én næsten opfyldt og to er et stykke fra at være opfyldt. 
I tabel 1.1 herunder ses en opsummering på målopfyldelsen. En mere udførlig og kommenteret 
beskrivelse findes i rapportens kapitel 5. Her skal blot fremhæves et par væsentlige pointer: 

- Der er fuld målopfyldelse ift. antallet af virksomheder der deltager i vækstrettet, 
oplevelsesbaserede forretningsudvikling, ift. cruiseanløb i de deltagende havne, ift. antallet 
af virksomhedssamarbejder og ift. antallet af nye produkter inden for Maritim Turisme. 
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- Antallet af skabte jobs er næsten – men ikke helt – opfyldt i projektperioden. Der er ifølge 
vurderinger fra projektdeltagerne stor sandsynlighed for yderligere skabte jobs, hvis man 
også medtager effekter i ét år efter projektets afslutning. 

- Ift. deltagernes vurderinger af, hvorvidt de har fået styrket deres forretningsmæssige 
kompetencer og ift. besøgstallet i de tre havnedestinationer er vurderingen, at 
målopfyldelsen er delvis opfyldt. 

 

Tabel 1.1: Målopfyldelse i projekt Maritim Turisme 
 

Målsætning Vurdering Bemærkning 

70-100 virksomheder skal deltage i vækstrettet, oplevelsesbaseret 
forretningsudvikling 

RRR Denne målsætning 
er fuldt opfyldt.  

Cruiseanløb i 2017 og 2018 som følge af projektet RRR Denne målsætning 
er fuldt opfyldt.  

Der skabes 40 nye virksomhedssamarbejder RRR Denne målsætning 
er fuldt opfyldt.  

Der skabes mindst 20 nye produkter inden for Maritim Turisme RRR Denne målsætning 
er fuldt opfyldt.  

Direkte skabelse af 12 nye jobs RR Denne målsætning 
er næsten opfyldt*  

Mindst 80 pct. af de deltagende virksomheder angiver, at de har fået 
styrket deres forretningsmæssige kompetencer 

R Denne målsætning 
er delvist opfyldt.  

Øgede besøgstal i de tre havnedestinationer R Denne målsætning 
er delvist opfyldt.  

R = delvist opfyldt, R R = næsten opfyldt, RRR = fuldstændigt opfyldt 

* I evalueringsprocessen er opgjort, at de 12 jobs ikke er skabt inden for projektperioden. Tilbagemeldingerne fra projektdeltagerne 
viser en direkte skabelse af 6 jobs i projektperioden og en forventning om yderligere jobskabelse i det første år efter projektets 
afslutning. I alt er der forventning om en samlet jobskabelse på mellem 16 og 36 jobs ét år efter projektets afslutning. 

 

Der er en række supplerende resultater og effekter af projektet 

Foruden opfyldelsen af projektets målsætninger har evalueringsprocessen tydeliggjort, at der er 
en lang række andre resultater og effekter, som er vigtige for projektets deltagere og dermed 
også for Nordsjælland og for Region Hovedstaden som helhed. De væsentligste supplerende 
effekter er:  

- Projektet giver deltagerne adgang til relevant ny viden – både om forretningsudvikling og 
i forhold til mulighederne for at koble oplevelsesøkonomiske tiltag til mere traditionelle 
maritime produkter og ydelser 

- Projektet giver deltagerne adgang til interessante nye netværkspartnere. Det gælder både 
andre erhvervsaktører og rådgivere og administrative kræfter af forskellig art 

- De deltagende kommuner kommer tættere på hinanden i forhold til at udvikle nye 
tværkommunale indsatser til fælles gavn 
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Den fremtidige forankring af indsatsen er usikker 
Evalueringen har også vist, at det er uvist, hvordan – og i hvilket omfang – projektets indsats får 
mulighed for at ”leve” videre i den nordsjællandske geografi. Der har været ansøgt om en 
videreførelse af indsatsen, men ansøgningen til Region Hovedstaden er ikke blevet 
imødekommet. Enkelte delprojekter som eksempelvis ”Tisvildevejen” har fået så stor 
gennemslagskraft, at der er tilvejebragt særskilte kommunale midler til at fortsætte denne 
aktivitet også fremover. Det vurderes ikke som sandsynligt, at projektets – som samlet tilgang til 
erhvervsudvikling i Nordsjælland – kan fortsætte uden en afklaring af de organisatoriske forhold. 
Og det vil efter al sandsynlighed også kræve eksterne midler (fonde, puljer mv.) for at gennemføre 
fremtidige indsatser i samme skala, som det har været muligt i Maritim Turisme. 

Styrker og svagheder i projektet 

Ovenstående sammenfatning af projektet viser et succesfuldt projekt, der kan fremvise mange positive 
resultater. Evalueringsprocessen har dog også tydeliggjort en række udfordringer eller svagheder i projektet 
der bør fremhæves for at sikre en nuanceret forståelse af et komplekst udviklingsprojekt. Herunder gengives 
en opsamling på de tre væsentligste styrker og de tre væsentligste svagheder ved projektet, der er 
fremkommet i evalueringsprocessen. 
 

STYRKER 
1. Projektet er lykkedes med at skabe en række målbare effekter inden for projektperioden 

Det gælder både skabelsen af jobs i de deltagende virksomheder og en række mere ”bløde” effekter, som 
adgang til viden og relevante netværk. I tillæg til de allerede realiserede effekter er der en stærk 
formodning om, at de igangsatte delprojekter vil resultere i yderligere positive effekter i perioden efter 
projektets afslutning. Det gælder bl.a. muligheden for skabelsen af flere arbejdspladser. 

 

2. Projektet er lykkedes med at rekruttere deltagere til projektets aktiviteter 

Netop rekrutterings-elementet er ofte en udfordring i mange udviklingsprojekter og det kan ikke tages 
som en selvfølge, at et projekt kan rekruttere både nok deltagere – og endnu vigtigere – de rigtige 
deltagere. Vurderingen er, at rekrutteringsindsatsen i Maritim Turisme har været meget veludført – både 
fordi projektet grundlæggende er rigtigt tænkt og fordi et dygtigst projektteam har forstået at ”hverve” 
deltagere med den rette taktik. 

 

3. Deltagerne i projektet er meget tilfredse med deres deltagelse og udbyttet af Maritim Turisme 

Således angiver 84 pct. af deltagerne, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres projektdeltagelse 
og kun 3 pct., svarende til en enkelt deltager, har haft en negativ oplevelse, som deltager i projektet. En 
anden vigtig pointe er, at næsten ingen deltagere udtrykker kritik af de administrative procedurer, mv. 
som ellers ofte fremhæves som udfordringer i lignende udviklingsprojekter. 
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SVAGHEDER 
1. Svag sammenhæng mellem analyse og udviklingsaktiviteter 

Koblingen mellem de gennemførte analyseaktiviteter og udviklingsaktiviteterne (delprojekterne) i 
projektet har ikke være så stærk, som flere af projektpartnerne havde ønsket sig. 

 

2. Innovationshøjden har enkelte steder været lav 

Evalueringsprocessen har vist en udfordring med innovationshøjden i enkelte af delprojekterne. I den 
sammenhæng er det væsentligt at holde sig for øje at offentlige midler anvendt til udviklingsprojekter ofte 
har til formål at blive anvendt til additionelle aktiviteter. Tilskuds-midlerne skal med andre ord anvendes 
til aktiviteter, der er supplerende til den allerede eksisterende aktivitet. Et supplerende perspektiv er, at 
enkelte delprojekter i for høj grad har fokuseret på at løse erkendte behov hos deltagerne, hvilket har 
medført et udviklingsarbejde med begrænset nyhedsværdi og som måske endda kunne været finansieret 
af deltagerne selv. Ofte vil projekter, der også involverer løsninger på uerkendte behov arbejde med 
innovation og nyskabelse på et højere niveau. 

 

3. Den fremtidige forankring af projektindsatsen er en udfordring 

Der er ikke fundet en model for, hvordan projektets indsats kan fortsætte. Det er en relevant udfordring 
fordi der er meget der taler for, at en stor del af de mulige effekter af projektet ikke er realiseret endnu, 
men først vil vise sig i årene der kommer, efterhånden som de igangsatte delprojekter får tid til at virke.  

Anbefalinger til fremtidig indsats 

På baggrund af den gennemførte evalueringsproces opstilles herunder fem konkrete anbefalinger til lignende 
fremtidige projekter og indsatser.   

 
Etabler en administrativ og økonomisk struktur til videreførelse af 
indsatsen  
Der er igangsat en række perspektivrige delprojekter i Maritim Turisme, hvoraf mange allerede i 
projektperioden kan fremvise resultater, der er til gavn for både virksomheder og Nordsjælland 
som helhed. Der er dog også en række af de igangsatte aktiviteter, hvor den fulde effekt endnu 
ikke er realiseret. Ved at sammenligne med andre erhvervsudviklingsprojekter med fokus på 
forretningsudvikling, innovation mv. ses, at det faktisk er den typiske situation, at ikke alle effekter 
er realiseret, når projektet stopper. Yderligere er der i projektet fremkommet nye ideer og 
muligheder, som med fordel kan modnes og eventuelt implementeres i fremtiden. 

 

Derfor anbefales det, at der etableres en struktur, der muliggør at følge, støtte og igangsætte 
aktiviteter inden for området Maritim Turisme. Det betyder i praksis, at der skal findes en relevant 
– og gerne tværkommunal – administrativ struktur, som indsatsen kan forankres i. Og der skal 
afsøges muligheder for finansiering til fremtidige aktiviteter, der ligger i forlængelse af projekt 
Maritim Turisme. Strukturen kan enten etableres, så den er rettet mod enkelte delprojekter, så 
de bliver ”fulgt helt til dørs”, eller det kan være en mere ambitiøs struktur, der sigter på at 
fortsætte hele konceptet bag Maritim Turisme. På det administrative område anbefales det 

1 
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desuden, at hver af de tre involverede kommuner afsætter mandskab til udvikling af krydsfeltet 
mellem turismen og det maritime erhverv. 

 
Udvid projektets geografiske og erhvervsmæssige område 
Det er vurderingen, at projektets ”ejerkreds” med de tre kommuner i centrum har fungeret som 
en funktionel fornuftig måde at afgrænse projektet på. Det er dog samtidig opfattelsen, at 
projektet med fordel kan udvides geografisk, hvis det fortsætter i fremtiden. Flere 
omegnskommuner vil have gavn af lignende indsatser og det vil samtidig være et godt signal i 
forhold til den lokale/regionale opbakning – og dermed lette vejen til at tilvejebringe finansiering 
– hvis der kan kobles en eller flere nye kommuner til projektet. Yderligere kan der med fordel 
tænkes i at inddrage flere af de store erhvervsaktører fra Nordsjælland i indsatsen. Det kunne 
eksempelvis være positivt for indsatsens samlede styrke, hvis også Gilleleje Havn kommer med i 
fremtidige aktiviteter. 

 

Derfor anbefales det, at der i sammenhæng med arbejdet for at få projektet videreført også 
fokuseres på at indlede samarbejde med flere af omegnskommunerne (eksempelvis 
Frederikssund og Frederiksborg), og med de store erhvervsaktører i området. 

 
Bedre sammenhæng mellem analyse og udviklingsaktiviteter 
Det er vurderingen, at de analyser der er gennemført i regi af projektet kunne være anvendt mere 
strategisk i forhold til at bidrage til de igangsatte delprojekter.  I projektets ansøgning beskrives 
en sammenhæng mellem analyse og udviklingsaktiviteter, som fremstår overbevisende, men det 
er ikke vurderingen, at det i praksis helt er lykkedes at frembringe en positiv synergieffekt mellem 
analyse- og udviklingsfasen.  

 

Derfor anbefales det, at man i fremtidige indsatser er mere opmærksom på, hvilke helt konkrete 
målsætninger i projektet som gennemførte analyser, kortlægninger mv. skal bidrage til. En sådan 
styrket opmærksomhed vil med stor sandsynlighed også gøre en mere præcis analysebestilling 
hos eksterne konsulenter mulig. 
 
Tænk i forpligtende aftaler ved udgangen af projektet 
Når projektet stopper, er der en risiko for, at de mange relationer, der er skabt mellem 
projektpartnerne langsomt udvandes og dermed mister deres værdi. Det er et typisk vilkår i den 
type udviklingsprojekter, at de mange andre arbejdsopgaver, som projektmedarbejderne har 
tager over og fylder kalenderen, når projektet stopper. Derved bliver det vanskeligt at pleje og 
udvikle de nye relationer på tværs af kommunegrænser og til erhvervsaktører, som er opstået i 
kraft at samarbejdet i projektet.  Det er vurderingen, at der er meget langsigtet effekt at hente 
ved at fortsætte udviklingsarbejdet med de nye samarbejdspartnere. 

 

Derfor anbefales det, at der – i det omfang det er muligt – arbejdes med at indgå forpligtende 
samarbejdsaftaler mellem de centrale personer i projektet. Det kan både være mellem de tre 
involverede kommuner, mellem erhvervsafdelingerne, eller mellem navngivne personer, hvor det 
bliver synligt at en del af deres arbejde er, at opbygge relationer til andre aktører, som led i 
videreudviklingen af Maritim Turisme. Med en forpligtende aftale menes, at der etableres en 

4 

2 

3 
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synlig handling med underskrivelse af en samarbejdserklæring, der både skaber intern og ekstern 
forventning om fremtidigt samarbejde. 

 
Indarbejd målsætninger omkring ny viden og netværk i projektet 
Evalueringen har vist, at de deltagende virksomheder i stort omfang vurderer, at de har fået 
adgang til ny viden og relevant netværksdannelse med andre aktører, som følge af deres 
deltagelse i Maritim Turisme. Den type resultater er lidt usynlige i den oprindelige 
projektbeskrivelse, hvor der er mere fokus på antal deltagere, antal samarbejder, antal nye 
produkter og antal skabte jobs. Disse effekter er også relevante for projektet, men evalueringen 
tyder på, at der også er andre væsentlige resultater af projekter som Maritim Turisme. 

 

Derfor anbefales det i fremtidige lignende projekter også at fokusere på, i hvilken grad projektet 
kan bidrage til at give deltagerne adgang til nye viden og koble dem samme i netværk. Konkret 
kan man styrke fokus på viden-delen ved at opstille målsætninger om, hvor mange deltagere der 
skal tilkendegive, at de har fået relevant ny viden som følge af projektet. Denne anbefaling kan 
som sideeffekt også medvirke til at koble analyseaktiviteter naturligt sammen med 
udviklingsaktiviteter i projektet, fordi meget af den ny viden kan centreres om de analytiske 
aktiviteter og derefter udbredes til projektets deltagere. 

5 
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2. Projektets formål og rationale 
  
 Projektnavn:  Maritim Turisme 
 Projektejer:   Halsnæs Kommune 
 Deltagere i projektet: Halsnæs Kommune, Gribskov Kommune, Helsingør Kommune, 

Visitnordsjælland, Hundested Havn, Helsingør Havne 
 Projektperiode: Startdato: 1. april 2016, Slutdato: 31. marts 2018 
 Projektets finansiering: Samlet budget: 4.535.050 kr., Tilskud fra Region Hovedstaden: 

3.400.000 kr., Egen/medfinansiering: 1.135.050 kr. 
 
 

Projektet har ifølge projektbeskrivelsen i ansøgningen til Region Hovedstaden til formål at styrke 
forretningsudviklingen i små og mellemstore virksomheder i tre målgrupper inden for maritime 
turismeaktører. De tre målgrupper er: 

1. Oplevelseserhverv, herunder ikke mindst de traditionelle turismeerhverv 

2. Kreative erhverv i havnemiljøer med en besøgs- og attraktionsværdi 

3. Maritime erhverv, hvortil der kan tilføjes en turisme eller oplevelsesdimension til 
forretningsmodellen.  

Derudover har projektet til formål at fremme innovation og fælles produktudvikling i et samspil mellem de 
tre målgrupper, samt et mere strategisk mål om at tiltrække flere turister til regionen og øge eksisterende 
turisters forbrug gennem styrket kommercialisering af oplevelseserhverv. 
 

Klassiske oplevelses- og turisterhverv skal særligt forstås som overnatningssteder, eventvirksomheder, 
bespisning i turismemiljøer, guides- og turoperatører og kulturelle fyrtårne. Det er virksomheder, der er kendetegnet 
ved, at det er oplevelsen, som er kernen i deres produkt, hvad end det er et måltid, en begivenhed eller andet. 
Virksomhederne er typisk stedbundet, men kan også være digitale. Disse virksomheders behov retter sig ofte mod at 
udvikle produkter, som er unikke for stedet gennem kundeinvolvering. Derudover skal de finde balance mellem sæson- 
eller eventbaserede aktiviteter og et permanent forretningsgrundlag. Der er blandt de mindre virksomheder et stærkt 
behov for strategiske valg af forretningsmodeller samt kommercialisering i bredere forstand. 

 

Kreative erhverv i havnemiljøer med besøgs- og attraktionsværdi er eksempelvis 
guldsmeden, glaspusteren, sadelmageren og andre, der har åbne værksteder i havneområdet. De kreative evner og  
håndværksmæssige færdigheder er udgangspunkt  for virksomhedens produktion og forretning. Kreativiteten er det, 
som kunderne køber ind på, hvad end det er autentiske håndværk, designs, film, arkitektur. Typisk bundet til unikke 
menneskelige evner – også selvom produkterne er digitale. Disse virksomheder har også behov for at kreativitet og 
håndværk kommercialiseres gennem nye forretnings-modeller. Ejerne bag virksomhederne skal fremhæve gode 
fortælling om kreativitet og håndværk og formidle den til nye og flere kundegrupper. 

 

Maritime erhverv sigter til erhverv, som ikke opfatter sig som oplevelseserhverv, men som er med til at give den 
særlige stemning på havnen. Det gælder den tunge industri og ofte også fiskeriet. Virksomhederne ser ikke sig selv som 
del af turismeverdenen, men træder de ind i samarbejde med andre om at udvikle destinationen, kan de både bidrage 
med ressourcer og ofte udvikle deres egen forretning. 
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Projektet og Region Hovedstaden 

Projektet har på regionalt plan til formål at bidrage til realiseringen af den regionale vækst- og 
udviklingsstrategi (ReVus) ”Copenhagen – hele Danmarks hovedstad”. Dette gøres ved, at projektet passer 
ind under indsatsområdet ”Kreativ Vækst” i ReVus. Dertil kommer, at projektet bidrager til følgende 
effektmål i ReVus: 

- Antallet af turister til hele regionen skal stige med 6 pct. om året frem mod 2025 

- De kreative erhverv og turismen skal skabe 20 pct. flere arbejdspladser frem mod 2015 
 

Konkret vil projektet bidrage til at indfri de to ovenstående effektmål, ved at initiativet om udvikling af nye 
oplevelsesprodukter vil føre til vækst og nye arbejdspladser. Yderligere vil virksomheder, der transformerer 
sig til at udvikle nye forretningsområder baseret på autentiske oplevelser få nye indtjeningsmuligheder, 
hvilket også skaber arbejdspladser.  

Vurdering 

Det er evaluators vurdering, at projektet retter sig mod reelle problemstillinger og bidrager til at løse 
regionale udfordringer, særligt i forhold til at forløse erhvervs- og turismemæssige muligheder i erhvervslivet 
i de deltagende kommuner i Nordsjælland. En god indikation på, at projektet rent faktisk rammer en 
udfordring, som vurderes relevant i erhvervslivet, er den store interesse for at deltage i projektets aktiviteter. 
Dertil kommer, at der vurderes at være en god sammenhæng mellem de målsætninger, som projektet ønsker 
at forfølge på lokalt plan og strategiske prioriteringer i Region Hovedstaden. Det brede formål om at bidrage 
til vækst og beskæftigelse er yderligere relevant i en større geografi – eksempelvis Greater Copenhagen eller 
i Danmark som helhed. 
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3. Organisering, styring og administration 
Projektet er organiseret på den måde, at Halsnæs Kommune er lead partner, mens Gribskov Kommune, 
Helsingør Kommune og VisitNordsjælland er primære partnere. Dertil kommer en række centrale deltagere 
som de lokale erhvervsorganisationer, Hundested Havn og Helsingør Havne. Projektpartnerne har 
organiseret sig i en styregruppe, der har mødtes regelmæssigt i projektperioden.  

Projektledelsen 

Projektets styregruppe ansatte umiddelbart ved projektstart en projektleder, der på fuld tid skulle stå for 
den samlede gennemførelse af projektets aktiviteter i samarbejde med medarbejdere fra hver 
projektpartner.  Projektlederen har gennem hele projektperioden haft arbejdsplads i alle tre involverede 
kommuner. Projektlederen refererer til styregruppen, som blandt andet har som centrale opgaver at sikre 
kick off på projektet, at sikre rekruttering af deltagere, at igangsætte delprojekter, at sikre intern og ekstern 
kommunikation og koordinere og bestille eksterne analyser og evalueringsassistance til projektet. 

VisitNordsjællands rolle i projektet 

Den lokale turismeaktør VisitNordsjælland har en vigtig rolle i projektet.  På den ene side kan man 
argumentere for, at VisitNordsjælland som en aktør der opererer på tværs af de deltagende kommuner burde 
have været lead partner på projektet og at indsatsen naturligt kunne have været forankret hos dem. På den 
anden side er der tanker i projektet, som går på koblingen mellem det mere traditionelle maritime erhverv 
og turismesektoren, som peger i retning af, at andre aktører – primært de kommunale erhvervsafdelinger – 
har kompetencer til at udvikle den type aktiviteter.  

 

Uanset hvilket af de to ovenstående synspunkter man finder mest relevant, så er det en vigtig pointe, at 
VisitNordsjælland har en særlig rolle i forhold til at få turismedelen af projektet implementeret og måske 
også i forhold til at sikre en forankring og videreførelse af projektet efter tilskudsperioden løber ud. 

Vurdering 

Det er evaluators vurdering, at projektet har været organiseret på en god og hensigtsmæssig måde. 
Projektlederen og de tilknyttede personer har tilsammen haft stor erfaring og gode forudsætninger for at 
styre projektet. Der har været personudskiftninger undervejs, men ikke i et omfang, der bør give udfordringer 
med kontinuiteten. Et positiv element i tilknytning til ledelsen af projektet er projektlederens 
opmærksomhed på at være tilstede i alle tre involverende kommuner i hele projektperioden. Konkret har 
dette betydet, at projektlederen har haft en fleksibel arbejdsplads i alle tre kommuner. 

 

Det vurderes som en udfordring i projektet at afklare, hvilken rolle VisitNordsjælland kan have i arbejdet med 
at forankre og sikre videreførelse af centrale dele af projektet.  
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4. Projektets aktiviteter og deltagere 
Dette kapitel sætter fokus på, hvilke aktiviteter der gennemføres i projektet og hvordan de enkelte aktiviteter 
i praksis gennemføres undervejs i projektperioden. Yderligere gives en karakteristik af de virksomheder, der 
har deltaget i delprojekter i Maritim Turisme. Kapitlet trækker særligt på informationer fra projektledelsen, 
fra projektets statusrapporter og fra deltagernes tilkendegivelser i en gennemført elektroniske survey.  

Hovedspor i projektet 

På et overordnede plan er aktiviteterne i projektet organiseret i tre hovedspor, hvorunder der er igangsat en 
række konkrete aktiviteter.  
 
Spor 1: Oplevelsesøkonomisk produktudvikling  
I dette udviklingsspor ligger udvikling af ”reason to go” produkter, hvor oplevelse og overnatning knyttes 
sammen, eller hvor forskellige aktiviteter knyttes sammen og sælges i samlede pakker. Her er tale om samspil 
mellem virksomheder af forskellig art. Eksempler er fiskerne, der i samspil med andre erhverv får opbygget 
en gren i deres forretning, som er baseret på formidling gennem samspil med de øvrige maritime 
turismeaktører. 
 
Spor 2: Kommercialisering 
Det stolte håndværk og de nørdede interesser kan have store oplevelsesperspektiver og udvikles til 
turistmæssige attraktioner. Herved bliver foreninger, iværksættere og kreative erhverv kernen i maritime 
turismeoplevelser og det kommercielle potentiale ved turismetrafikken indfries. Også krydstogtanløb har 
kommercielt potentiale, som indløses via styrkelse af modenhed og parathed hos de maritime miljøer og 
kommercielle aktører, der udgør modtagerapparatet. 

 

Spor 3: Internationalisering og professionalisering 
Professionelt perspektiv på udvikling af nichevirksomheder, der henvender sig til et smalt internationalt 
publikum. Her er potentialet at virksomhederne bevæger sig fra generel servicekompetence til unikke 
kvaliteter og værdi for gæsterne – og dermed merforbrug. Eksempler herpå er lystfiskere en specialiseret og 
købestærk målgruppe med særlige behov. 

Delaktiviteter i projektet 

Herunder følger en kort gennemgang af de centrale aktiviteter i projekt Maritim Turisme. I den første tabel 
ses fire aktiviteter med en særlig tværgående karakter i forhold til de tre projektspor beskrevet ovenfor. I 
den anden tabel ses de mange delprojekter, der er igangsat med relation til de tre hovedspor.  

 

Aktivitet Kort beskrivelse 
Kick off 
arrangement 

Formål: At få samlet alle relevante parter til en inspirerende dag, hvor der blev lejlighed til at 
præsentere projektet og indlede rekrutteringen af deltagere.  Arrangementet blev afholdt i 
maj  2016 og havde omkring 90 deltagere. Arrangementet resulterede i 38 ansøgninger, hvoraf 
8 blev udvalgt til umiddelbar igangsættelse og yderligere 15 blev der efterfølgende startet 
dialog med. 
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Cruise-turisme Formål: At arbejde for flere cruise-anløb i de nordsjællandske havne. Arbejdet har bestået i 
gennemførelse af besøgsrunder til relevante krydstogtsrederier, udarbejdelse af 
salgsmateriale og kvalitative undersøgelser af potentialer i samarbejde med incoming 
bureauer.  

Analyse Som led i det samlede projekt indgik en analyse, der tog udgangspunkt i potentialeplanerne for 
Den Danske Riviera fra 2014, kombineret med ny data. Eksterne konsulenter har gennem 
observationer, interviews og netnografisk analyse kortlagt den maritime turisme på seks 
udvalgte locations i Nordsjælland: Gilleleje Havn, Hornbæk Havn, Helsingør Havn, Hundested 
Havn, Lynæs Havn og Tisvildeleje Strand. 

Afsluttende 
inspirationstur 

Formål: at skabe en inspirerende afslutning på projektet og dermed medvirke til forankring af 
projektets resultater. Turen der blev gennemført i marts 2018 gik til Nordjylland, hvor det blev 
til besøg i Øster Hurup, Skagen, Hirtshals, Løkken, Slettestrand, Klitmøller og Mors. 

 

Herunder ses en kort beskrivelse af de øvrige delprojekter i Maritim Turisme. I alt er der igangsat 17 
delprojekter i projektet foruden de fire tværgående aktiviteter. Som det fremgår af tabellen er 
delprojekterne spredt ud over de tre hovedspor og har i øvrigt meget varieret indhold. I overensstemmelse 
med projektets formål er der både aktiviteter, der retter sig mod det traditionelle maritime erhverv i 
deltagerkommunerne og der er aktiviteter, der har fokus på at ”booste” den lokale oplevelsesøkonomi. 

 

Aktivitet Kort beskrivelse Spor 
Pakketering Formål: at styrke iværksætteres og ildsjæles fokus på forretningsdelen, at 

produktudvikle gennem samarbejder og at sammenfatte produktets kvalitet i 
sælgende tekst på bookingplatformen ”Oplevelsesbooking” som administreres af 
VisitNordsjælland. 

1 +2 

Sommer fra søsiden Formål: at undersøge forretningspotentialet i etablering af en ny sejlrute langs 
Nordsjællands kyst. Herunder vurdere målgrupper, investeringsbehov og 
identificere mulige investorer 

1 

Konkurrence i 
sadelmageri og 
læderarbejde 

Formål: at udvikle ideen om en faglig konkurrence, som underbygger og synliggør 
den profil, som de arbejdende værksteder tegner i fællesskab. Der arbejdes bl.a. 
også med målgrupper, økonomi, og sammenhæng med øvrige events. 

1 + 2 

Børnenes Blå 
Nyttehaver 

Formål: at etablere demonstrationsenheder i form af dyrkningsplatforme til tang 
og muslinger i havnene. Platformen anvendes som formidling i skoler og til turister 
og som udgangspunkt for etablering af egentlig produktionsenhed i fjorden. 

1 

Smagskultur Formål: at udvikle og teste et koncept for indenrigs busrejser til primært 
pensionistmålgruppen. I processen indgik etablering af partnerskaber, prissætning 
og valg af kommunikationskanaler. 

1 

FISK – lokal, 
bæredygtig, god! 

Formål: at gøre de lokalt kystnært fangede produkter tilgængelige for turister. Det 
skulle ske ved at udvikle koncepter for event på kajen og for konservesprodukter, 
der kan markedsføre destinationen. 

1 + 2 

Genoplivning af den 
Nordsjællandske 
sildetradition 

Formål: at udvikle nye sildeprodukter med respekt for det traditionsrige 
sildefiskeri i Nordsjælland og på den måde styrke destinationens profil og 
understøtte den autentiske fiskerihavn. 
 

2 + 3 

Hundested Havn og 
den store verden 

Formål: at blive skarpere på den profil, som kunsthåndværkerne skaber for havnen 
og arbejde målrettet og professionelt med denne for at tydeliggøre destinationen 
nationalt og internationalt  

3 

Fiskedysten Formål: at udvikle konceptet for en lystfiskerkonkurrence for virksomheder. Hertil 
hører også udvikling af en bæredygtig forretningsmodel og afsøgning af lokale 
partnerskaber. 

1 + 3 

Lynæs Søsportcenter 
og Lynæs Baade 

Formål: at etablere samarbejder og skærpe fokus på forretningsområder, der kan 
tilbyde nye produkter og skabe national og international opmærksomhed og 
tiltrækning til området. 

1 + 3 
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Oplevelsesunivers på 
Havneguide.dk 

Formål: at etablere en tydelig og attraktiv profiering af de nordsjællandske havne 
overfor det danske, svenske og tyske luýstsejlere. 

3 

Knejpefestival Formål: at sikre Knejpefestivalen økonomisk bæredygtighed gennem ny 
organisering og nye partnerskaber, 

2 

Tang og Strandurter Formål: 1) at udnytte det opskyllede ildelugtende tang fra strandene til kompost 
og jordforbedring og 2) at bidrage til at tang og urter i højere grad anvendes i 
lokale restaurantkøkkener og lokal produktion 

1 

Kivioq Formål:at udvikle en forretningsplan inkl. målgruppebeskrivelse, 
produktbeskrivelse, organisering og økonomi sådan, at initiativgruppen kunne 
gennemføre planen om at skabe et nyt oplevelsesprodukt  

1 + 2 

Handmade in 
Hundested – 
Værtsskab 

Formål: 1) at skabe forpligtende samarbejde for branding af det gode håndværk, 
2) at lokke nye stærke håndværkere til og 3) at kommunikere tydeligt om den høje 
kvalitet og sammenhæng med destinationen 

3 

Lokal kvalitetsmad på 
Den Danske Rivieras 
restauranter 

Formål: at bidrage til en tydelig kulinarisk profil ved at restauranternes menuer i 
højere grad afspejler de unikke råvarer, som findes lokalt. Der arbejdes med 
produktudvikling, samhandel og partnerskaber 

1 

Tisvildevejen Formål: at udvikle en forretningsplan inkl. målgruppebeskrivelse, 
produktbeskrivelse, organisering og økonomi, sådan at initiativtagerne kan 
gennemføre planen om at skabe et nyt oplevelsesprodukt  

1 + 2 

Profil af deltagerne i projektet 

Her følger en profil af de deltagere (primært virksomheder), der har deltaget i konkrete delprojekter under 
Maritim Turisme. I figur 4.1 herunder ses, at projektet har haft deltagere fra alle de tre involverede 
kommuner. Størstedelen af deltagerne (41,9 pct.) er beliggende i Halsnæs Kommune, mens henholdsvis 23,3 
pct. og 25,6 pct. kommer fra Gribskov Kommune og Helsingør Kommune. Kun få virksomheder har adresse 
uden for projektets tre deltagende kommuner. 

 

Figur 4.1: Hvilken kommune er den deltagende virksomhed beliggende i? 

 
Kilde: Efiko 2018, N=43 

I figur 4.2 illustreres hvilket branchemæssigt fokus de deltagende virksomheder har. Dette er en relevant 
oplysning, fordi projektet er målrettet både turismeerhvervet, det kreative erhverv og det mere traditionelle 
maritime erhverv. Og fordi projektet i sin oprindelige indholdsbeskrivelse har fokuseres på de mulige 
synergieffekter, der kunne være i at koble det traditionelle maritime erhverv med turismeerhvervet.  

 

I figuren ses, at over halvdelen (60,5 pct.) af deltagerne hører til oplevelses- og turisterhvervet, mens 18,4 
pct. af deltagerne har tilkendegivet, at de tilhører hhv. det kreative erhverv og det traditionelle maritime 
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erhverv. Deltagerne har haft mulighed for at placere sig i mere end én ”branchekategori”, hvis de vurderede, 
at dette var relevant for dem. Endelig ses, at næsten en tredjedel af svarpersonerne vurderer, at deres 
virksomhed tilhører en anden end de tre primære fokus-brancher. Den kategori dækker over forskellige 
virksomheder – eksempelvis flere inden for fødevareområdet og enkelte i rådgivningsbranchen. 

 

Figur 4.2: Deltagernes branchemæssige tilhørsforhold 

 
Kilde: Efiko 2018, N=38 (multiple svar) 

 

For at få et billede af deltagernes størrelse er der i den gennemførte survey spurgt ind til både antal ansatte 
og økonomisk omsætning. Af figur 4.3 fremgår det, at 40,5 pct. af deltagerne har mere end 6 ansatte, mens 
26,2 pct. er enkeltmandsvirksomheder. Af figur 4.4 fremgår for det første, at næsten 30 pct. af 
svarpersonerne ikke ønsker at oplyse/ eller ikke ved hvor stor omsætning virksomheden har. Dernæst 
fremgår det, at ca. halvdelen af deltagerne har en årlig omsætning på mellem 0 og 5 millioner kr. 23,3 pct. 
har en omsætning på mere end 5 millioner kr. 

 

Figur 4.3: Antal ansatte Figur 4.4: Økonomisk omsætning 
 

 

 
Kilde: Efiko 2018, N=42 

 
Ser man på deltagernes forventninger til fremtiden, så fremgår det af tabel 4.1, at projektdeltagerne 
repræsenterer en gruppe virksomheder med relativ stor tro på fremtiden. Således vurderer en tredjedel, at 
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de over de næste 2-3 år vil opleve en vækst, der er højere end andre i samme branche. Yderligere en tredjedel 
vurderer, at de vil opleve samme vækst som andre i branchen. Kun en enkelt respondent, svarende til 2,4 
pct. vurderer, at fremtiden vil byde på faldende omsætning over de næste 2 til 3 år. 

 

Tabel 4.1: Forventninger til vækst de kommende 2-3 år 

  Respondenter Procent 
Højere vækst end andre i branchen 14 33,3% 
Vækst som andre i branchen 14 33,3% 
Ikke nogen vækst 6 14,3% 
Vil være mindre end i dag 1 2,4% 
Ved ikke/ønsker ikke at oplyse/ikke relevant 7 16,7% 

 

Kilde: Efiko 2018, N=42 
 

Efiko har erfaringer fra lignende projekter, hvor vi gennem surveys har spurgt ind til virksomheders 
forventninger til fremtidig vækst. Herfra ved vi, at en stor andel af adspurgte virksomhederne ofte har 
positive forventninger til fremtidig vækst. Det er på sin vis en sund reaktion, at virksomhederne forventer 
højere vækst end andre i branchen – det betyder jo, at de tror på deres egen forretning. Når man 
sammenligner resultaterne fra undersøgelsen blandt deltagerne i Maritim Turisme med andre undersøgelser 
ses faktisk, at vækstforventningerne hos Maritim Turisme-virksomhederne er moderate i forhold til 
virksomheder i en række andre brancher. Som det fremgår af tabel 4.2 herunder har virksomheder i andre 
dele af Danmark og i andre brancher betydelige højere vækstforventninger.  

 

Det vil gå for vidt at gennemføre en dybdegående komparativ analyse af de forskellige opgørelser her, men 
én forklaring på de forskellige andele af meget optimistiske virksomheder  kan være forskellige 
konjunktursituationer i de år, hvor analyserne er gennemført. En anden forklaring kan være, at nogle 
brancher – eksempelvis velfærdsteknologi – er præget af et boomende marked, der kan resultere i en generel 
optimisme i branchens erhvervsliv.  
 
Tabel 4.2: Forventninger til vækst i andre brancher 
Branche Respondenter Procent 
Nordjyske fødevarevirksomheder (2015) 29 44 pct. 
Fødevarevirksomheder Region Sjælland (2014) 105 61 pct.  
Velfærdsteknologi i Hovedstadsområdet (2013) 81 65 pct. 

 

 

Som sidste element i en karakteristik af de deltagende virksomheder er der spurgt ind til, hvordan de arbejder 
med innovation og udvikling. I figur 4.5 herunder ses, at størstedelen af virksomhederne (61,5 pct.) får input 
til udvikling fra deres egen virksomhed eller organisation. Næsten halvdelen tilkendegiver desuden at 
klyngeorganisationer, netværk og brancheorganisationer giver dem væsentlige input til udvikling. 30,8 pct. 
angiver leverandører og kunder som kilder til udvikling, mens knap en fjerdedel (23.1 pct.) søger viden fra 
universiteter eller andre videninstitutioner. 

 

Opsamlende kan der på baggrund af figur 4.5 konkluderes, at de deltagende virksomheder i langt 
overvejende grad benytter sig af deres ”nære” omgivelser, når de søger input til udvikling af deres forretning. 
Kun et mindretal – blandt de største af deltagerne – søger ekstern viden fra videninstitutioner. Dog med den 
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nuance, at klynger, netværk og brancheorganisationer i mange tilfælde besidder kompetencer til at give  
avanceret rådgivning vedrørende forretningsudvikling. 

 

Figur 4.5: Hvorfra får virksomheden input til udvikling fra? 

 
Kilde: Efiko 2018, N=39 (Multiple svar) 

Deltagernes tilfredshed med projektet 

Af 4.6 herunder fremgår, at de deltagende virksomheder i projektet i overvejende grad har været tilfredse 
eller meget tilfredse med de aktiviteter, de har deltaget i. Således tilkendegiver 28,9 pct., at de har været 
meget tilfredse mens 55,3 pct. angiver at de har været tilfredse. Der er således en samlet tilfredshed med 
projektet på 84,2 pct. 2.6 pct., svarende til én respondent, har været meget utilfreds med projektdeltagelsen. 
 
Figur 4.6: Deltagernes generelle tilfredshed med projektet 

 
Kilde: Efiko 2018, N=38 

 

Ser man nærmere på, hvordan tilfredsheden fordeler sig på forskellige elementer i projektet ses af figur 4.7 
herunder, at både den indledende dialog med deltagerne, selve udviklingsforløbet og kommunikation og 
dialog undervejs i projektet har resulteret i tilfredse deltagere. Der er en svag tendens til, at 
kommunikationsdelen af projektet kan forbedres for at tage hånd om enkelte dårlige oplevelser, men det 
generelle billede er tilfredse deltagere. 
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Figur 4.7: Deltagernes tilfredshed med forskellige elementer i projektet 

 
Kilde: Efiko 2018, N=38 

Informationsindsats 

Projektet har i hele projektperioden fået dækning i lokale medier, og projektet har også selv anvendt 
medierne som kanal for annoncering efter mulige delprojekter og deltagere. Som led i evalueringsprocessen 
er der tilvejebragt over 40 artikler og omtaler af projektet i perioden 2016 til marts 2018. Eksempelvis har 
der været bragt syv artikler om projektet i Helsingør Dagblad, 8 artikler i Halsnæs Avis og 2 artikler i Gribskov 
ugeavis. Dertil kommer en lang række artikler og omtaler i elektronske medier, i nyhedsbreve og enkelte i 
forskellige maritime blade og magasiner.  

 

Tisvildevejen – som er ét af de mange delprojekter i Maritim Turisme – har desuden været omtalt i et indslag 
i TV2 Lorry, hvor projektet fik positiv omtale og det blev nævnt, at der var tilvejebragt supplerende 
finansiering på 400.000 kr. til at videreføre indsatsen efter projektets afslutning.  

 

Projektmedarbejdere i Maritim Turisme har desuden holdt oplæg og præsentationer om projektets formål, 
metode og resultater i en række forskellige sammenhænge. Eksempelvis i Rotary Halsnæs og Rotary 
Gribskov, på Aalborg Universitets Innovation Camp, for Vækstforum Region Hovedstaden og på  KL´s 
turismetræf i 2017. 
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Vurdering 

Evaluator vurderer, at projektet i hele projektperioden har gennemført aktiviteter, der i relevans og kvalitet 
står mål med projektets formål. Både det forhold, at det har været muligt at rekruttere et stort antal 
deltagere til projektets aktiviteter og deltagernes tilfredshed med projektet understreger, at projektets 
aktiviteter har ramt et behov i områdets erhvervsliv. Og at projektet har formået at gennemføre aktiviteterne 
med en kvalitet, der har givet deltagerne stort udbytte.   

 

I forhold til den eksterne informationsindsats er det vurderingen, at projektet har haft stor lokal bevågenhed. 
Dette skyldes både en aktiv indsats fra projektledelsen og en generel interesse fra de lokale mediers side, 
hvor en gennemgang af artikler og andre omtaler viser en overvejende positiv vinkling på projektet. 

 

Der har været udfordringer med at få enkelte delprojekter gennemført – typisk pga. mangel på ressourcer 
(mandskab eller kapital) og der har ifølge flere af projektets aktører været en udfordring med at koble de 
gennemførte analyser tæt nok til udviklingsprojekterne. 
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5. Resultater og effekter 
Dette kapitel samler op på resultater og effekter i projektet. Indledningsvist gives nogle overordnede pointer 
om, hvilke typer af effekter man kan forvente af et udviklingsprojekt som Maritim Turisme. Derefter ses 
nærmere på målopfyldelsen i projektet i forhold til de målsætninger, der er defineret for projektet i den 
oprindelige ansøgning. Endelig til sidst i kapitlet samles og beskrives en række øvrige effekter, hvorefter der 
gives en samlet vurdering af projektets resultatskabelse. 

Generelt om resultater og effekter 

Den første pointe der er væsentlig, når man fokuserer på effekter af et projekt er, at der findes mange 
forskellige typer af effekt. I et tidligere gennemført kortlægnings- og analysearbejde, der netop har fokus på 
regionale udviklingsprojekter sondres mellem fire forskellige måder at skabe vækst på1 

 
1. Efterspørgselsstimulering: Projektet skaber effekt ved at påvirke 

markedet – øge efterspørgslen efter varer eller ydelser fra danske 
virksomheder (markedsføring, investeringsfremme mv.) 
 

2. Direkte virksomhedsudvikling: Projektet skaber effekt ved direkte at 
påvirke virksomhedernes forudsætninger for udvikling og/eller effektiv 
drift (vejledning af virksomhedsledelsen, tilskud til køb af rådgivning, 
efteruddannelse af medarbejdere mv.) 
 

3. Indirekte virksomhedsudvikling: Projektet skaber effekt ved at give 
deltagerne forudsætninger for selv efterfølgende at kunne skabe 
udvikling og/eller en bedre drift af virksomhederne (matchmaking, 
klyngeudvikling, innovationssamarbejder mv.) 
 

4. Forbedring af rammevilkår: Projektet skaber effekt ved at give 
deltagerne forudsætninger for selv efterfølgende at kunne give andre 
forudsætninger for selv at kunne skabe effekt (Iværksætteri i 
uddannelsessystemet, etablering af nye uddannelser, uddannelse af 
klyngefacilitatorer mv.) 

 

Sondringen mellem de fire typer af projekter giver et begrebsapparat til at drøfte effekt og ikke mindst 
tidshorisonten for, hvornår man kan forvente effekt af forskellige typer af projekter.  

 

I figuren herunder ses, at der er meget stor forskel på, hvornår effekten indtræder af de fire forskellige 
projekttyper. I type 2 og 3 om hhv. direkte og indirekte virksomhedsudvikling forventes således, at effekter 
indtræder i et spænd mellem 1 og 7 år efter indsatsen. Og det er netop i disse to kategorier, at hovedparten 
af indsatsen i projekt Maritim Turisme skal placeres. Det vil med andre ord sige, at der ud fra denne opdeling 
i projekttyper og effekter vil være en forventning om at nogle effekter af Maritim Turisme vil indtræde 
undervejs i projektperioden, mens andre effekter først vil vise sig flere år efter projektet er afsluttet. 

 

 

                                                
1 LB Analyse 2013. ”Hvordan har den danske strukturfondsindsats bidraget til at skabe vækst” 
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Figur 5.1: Forskellige måder at skabe vækst på 

 
Kilde: LB Analyse 2013 
 

Opdelingen i de fire projekttyper skal således ses som en ramme for en forståelse af de effekt-mekanismer 
der er sat i spil i projekt Maritim Turisme. Herunder vil der blive zoomet ind på den konkrete målopfyldelse i 
projektet. 

Målopfyldelse i projektet 

Som det fremgår af tabellen herunder, så har projektet helt eller delvist opfyldt størstedelen af de 
målsætninger, der blev fastsat ved projektstart.  

 

Målsætning Vurdering Bemærkning 

70-100 virksomheder skal 
deltage i vækstrettet, 
oplevelsesbaseret 
forretningsudvikling 

RRR Denne målsætning er fuldt opfyldt. Ud fra deltagerlister stillet til 
rådighed af projektledelsen fremgår det, at projektet har involveret 85 
virksomheder i udviklingsprojekter. Der er enkelte deltagende 
virksomheder der ikke har fuldført deres aktivitet, men selv med enkelte 
frafaldne deltagere er målsætningen nået. 

Cruiseanløb i 2017 og 
2018 som følge af 
projektet 

RRR Et delmål i projektet har været at få flere krydstogtanløb til havnene i 
Hundested og Helsingør, og samtidig få en større del af de 
krydstogtturister, som besøger København. 

For at opfylde målsætningen har der været gennemført en række 
forskellige aktiviteter: 
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• Siteinspections for potentielle nye rederier og incomingbureauer 
• Besøgsrunde for rederier, hvis skibe og kundeportefølje matcher 

forholdene i Helsingør og Hundested.  
• Besøgsrunder hos rederier i både USA og Europa 
• Salgs og marketingmateriale - Udvikles i samarbejde med havnene 

og benyttes i trykte materialer og på havnenens hjemmesider. 
• Undersøgelse - interviews med turoperatørerne 

Ud fra tilgængelige data om cruiseanløb i 2017 og 2018 må dette delmål 
siges at være fuldt opfyldt. Det er dog vanskeligt for evaluator med 
sikkerhed at isolere antal cruiseanløb til projektets indsats.  

Der skabes 40 nye 
virksomhedssamarbejder 

RRR Denne målsætning er fuldt opfyldt. Hver relation mellem projektet og 
den enkelte deltagende virksomheder tæller som ét 
virksomhedssamarbejde. Dertil kommer samarbejder imellem to eller 
flere virksomheder, som et etableret som følge af projektets indsats. 
Tilsammen er der tale om et antal samarbejder der langt overstiger 
måltallet om 40 samarbejder. 

Der skabes mindst 20 nye 
produkter inden for 
Maritim Turisme 

RRR Denne målsætning er fuldt opfyldt. Produkter opfattes i denne 
sammenhæng som både nye forretningsplaner og nye konkrete 
salgsprodukter.  

Direkte skabelse af 12 nye 
jobs 

RR Ca. halvdelen (svarprocenten i surveyen) af de deltagende virksomheder 
har angivet, at de tilsammen ved afslutningen af projektet har ansat i alt 
3 personer som følge af projektet. Hvis det antages, at de øvrige 50 pct. 
af virksomheder følger samme mønster vil der tilsammen være skabt 6 
arbejdspladser som følge af projektet inden for projektperioden. 

Deltagerne er også blevet spurgt til deres forventninger til jobskabelse 
det næste års tid. Her er den samlede forventning, at de vil blive skabt 
yderligere 10-30 jobs som følge af projektet. 

Måltallet om 12 ansatte i projektperioden er således endnu ikke nået, 
men inkluderes det første år efter projektafslutningen er der ifølge de 
deltagende virksomheder forventning om et sted mellem 16 og 36 
ansatte som følge af projektet.  

Mindst 80 pct. af de 
deltagende virksomheder 
angiver, at de har fået 
styrket deres 
forretningsmæssige 
kompetencer 

R Som en del af den survey der er udsendt til alle deltagende 
virksomheder, er der spurgt ind til, i hvilken grad virksomheden 
vurderer, at projektet har medvirket til at styrke deres 
forretningsmæssige kompetencer. 39,5 pct. angiver, at det har været 
tilfældet i nogen grad, mens 5,3 pct. angiver i høj grad. Ud fra denne 
opgørelse alene er måltallet på 80 pct. altså ikke opfyldt. Det skal dog 
nævnes, at kun 7,9 pct., svarende til i alt tre respondenter, ikke mener, 
at projektet har tilført dem forretningsmæssige kompetencer. Når de 
positive svar ikke summerer til mere end 44,8 pct. skyldes det, at en 
relativ stor andel af svarpersonerne (31,6 pct.) har svaret ”neutral” til 
spørgsmålet – altså hverken negativ eller positiv til, hvorvidt de har fået 
tilført forretningsmæssige kompetencer. For uddybende information se 
tabel 5.1 efter denne målopfyldelsestabel. 

Når resultatet fra surveyens spørgsmål om forretningsmæssige 
kompetencer sammenholdes med spørgsmål om øvrige effekter af 
projektdeltagelsen og i øvrigt også sammenholdes med gennemførte 
interviews med både projektpartnere og udvalgte virksomheder så er 
det en samlet vurdering, at måltallet om 80 pct. er sat højt og ikke er 
realiseret i projektet. Som det fremgår senere i evalueringsrapporten er 
der en række andre resultater og effekter, som er væsentlige for 
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deltagerne i projektet. Disse effekter har indirekte relation til 
virksomhedernes forretningsmæssige kompetencer, men er ikke blevet 
opfatte som sådant af de virksomheder, der har besvaret surveyen. 

Øgede besøgstal i de tre 
havnedestinationer 

R Der har ikke været muligt for evaluator at indhente data, der kan 
indikere, hvorvidt denne målsætning er opfyldt. Der er uafklaret 
hvorvidt besøgstal sigter på antal turister i alle tre kommuner, eller mere 
specifikt besøgende i de involverede havne. Der er tilgængelige tal for 
antallet af bådsanløb i havnene og ud fra disse data som må formodes 
at være en delmængde af det samlede antal besøg i de tre destinationer 
ser det ikke ud til at projektet ha haft en positiv indvirkning på det 
samlede antal turister inden for projektperioden. Det er en mulighed at 
flere af de igangsatte delprojekter på sigt har potentiale til at trække 
flere turister til de tre deltagende kommuner, men det kan ikke afgøres 
på nuværende tidspunkt. 

R = delvist opfyldt, R R = næsten opfyldt, RRR = fuldstændigt opfyldt 

 

Tabel 5.1: I hvilken grad har projektet styrket jeres forretningsmæssige 
kompetencer? 
 

  Respondenter Procent 
I meget høj grad 2 5,3% 
I nogen grad 15 39,5% 
Neutral 12 31,6% 
I mindre grad 0 0,0% 
I meget lille grad 3 7,9% 
Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 6 15,8% 

Kilde: Efiko 2018 

Øvrige effekter 

Foruden de direkte effekter der relaterer sig til projektets målsætninger, kan der også peges på en række 
øvrige effekter af projektet. Disse effekter har meget forskellig karakter, berører forskellige aktører og har 
forskellig tidshorisont for, hvornår de kan forventes at indtræde. 

 

De deltagende virksomheder har i den gennemførte survey peget på, hvilke effekter de har fået ud af deres 
projektdeltagelse. Som det fremgår af figur 5.1 herunder er der mange effekter, som ligger ud over selve 
målopfyldelsen, som tidligere er opgjort. For det første ses, at adgang til nye viden med 58,3 pct. er topscoren 
blandt de mulige effekter. Dernæst kommer relevante netværk med 55,6 pct. I bunden af listen i figur 5.1 
ses, at det ikke er mange af deltagerne, der har oplevet øget omsætning som følge af deres projektdeltagelse. 

 

”Vi har fået et nyt syn på tingene. Åbnet øjnene for 
nye muligheder” 

Deltager i projektet 
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”Døren er nu åbnet på klem til at angribe et for os 
helt nyt forretningsområde” 

Deltager i projektet 

 
”Vi har fået øget selvforståelse og konkrete 

forretningsplaner” 
Deltager i projektet 

 
I øvrigt ses, at kun 16,7 pct. angiver, at de har fået bedre forretningsforståelse som følge af deres 
projektdeltagelse. Dette resultat underbygger det forhold som tidligere er beskrevet, nemlig at 
målsætningen om, at 80 pct. af deltagerne skal have styrket deres forretningsmæssige kompetencer som 
følge af projektet ikke er blevet indfriet fuldt ud. 

 

Figur 5.1: Hvilket udbytte har du eller din virksomhed fået ud af at deltage i 
projekt Maritim Turisme? 

 
Kilde: Efiko 2018 

Vurdering 

Evaluator vurderer, at projektet på de overordnede linjer er kommet i mål i forhold til de målsætninger der 
blev opstillet i projektets oprindelige ansøgning. Der er i forhold til ét ud af syv måltal en væsentlig afvigelse, 
nemlig i forhold til målsætningen om at mindst 80 pct. af de deltagende virksomheder skulle få styrket deres 
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forretningsmæssige kompetencer. Her viser deltagernes vurderinger i en gennemført survey, at det kun gør 
sig gældende for 44,8 pct. af deltagerne.   

 

Til gengæld viser resultaterne fra den samlede evalueringsproces, at deltagerne kan pege på en række andre 
supplerende effekter af deres deltagelse i projektet. Over halvdelen af de deltagende virksomheder (58,3 
pct.) angiver adgang til ny viden som et vigtigt udbytte af deres deltagelse. Yderligere peger 55,6 pct. på 
adgangen til relevante netværk som et resultat af projektdeltagelsen.  

 

I forhold til projektets målsætning om at bidrage til jobskabelsen – både lokalt og regionalt – så viser 
evalueringen for det første, at projektet faktisk har skabt jobs og for det andet så fremgår det også af 
deltagernes svar, at disse jobs ikke nødvendigvis skabes allerede i projektperioden, men for størstedelens 
vedkommende faktisk skabes i det første år efter projektets afslutning. 
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6. Forankring og videreførelse af indsatsen 
Dette kapitel sætter fokus på, i hvilken grad projektets indsats kan fortsætte i årene fremover og i hvad der 
kræves for at videreføre de allerede igangsatte aktiviteter. 

 

”Det ville være en god investering for Nordsjælland, hvis projektet 
blev gjort permanent mhp. at styrke de tværgående relationer og 
samskabelsesmuligheder kommuner og leverandører imellem…” 

Deltager i projektet 

 

Det er en kendt problemstilling i en lang række lignende projekter rundt omkring i Danmark, at der risikerer 
at opstå et ”tomrum”, når projektet afsluttes, de afsatte midler er anvendt og den ansatte projektleder rejser 
måske videre til andre opgaver. Det gælder i særlig grad projekter, hvor der har været store udfordringer 
eller hvor det ikke har været muligt at skabe væsentlige resultater. Men også i succesfulde projekter, som 
eksempelvis Maritim Turisme, kan der være udfordringer med at videreføre den indsats, der er igangsat. 

 

I den forbindelse er der særligt én pointe, som bør fremhæves. Erfaringen viser, at den organisatoriske 
struktur er helt afgørende for at lykkedes med en forankring og videreførelse efter projektets ophør. Det skal 
være klart, hvem der har hovedansvaret for det fremadrettede arbejde og der skal være dedikerede 
medarbejdere, der har opgaven. Ellers er der en stor risiko for, at projektet – trods gode intensioner – 
glemmes i mængden af andre presserende arbejdsopgaver. I forhold til at videreføre Maritim Turisme – eller 
dele af projektet – er det i den forbindelse vigtigt at sikre afklaring af rollefordelingen mellem de tre 
kommuner og VisitNordsjælland, da en eventuel fortsættelse mest oplagt kan forankres blandt disse aktører. 

 

Endelig som en sidste pointe i relation til projektets videreførelse kan der knyttes et par kommentarer til den 
inspirationstur til Nordjylland, som projektparterne foretog i marts 2018, som en del af projektets afslutning. 
På den ene side var den tur et forsøg på at forankre indsatsen i projektkredsen og derved knytte 
projektpartnerne endnu tættere sammen i forhold til at arbejde for videreførelsen af den maritime og 
turismemæssige erhvervsudvikling i den nordsjællandske geografi i fremtiden. På den anden side 
forekommer timingen af inspirationsturen lidt forkert, da mange af de indsigter, som deltagerne erhvervede 
sig på turen med fordel kunne være bragt i spil i projektperioden. Det sidste argument er særlig relevant, 
fordi det har vist sig vanskeligt at tilvejebringe finansiering til en videreførelse af projektets samlede indsats. 

Vurdering 

Ud fra evalueringsprocessen er det vurderingen, at der er en række aktiviteter i projektet, som der med fordel 
kan arbejdes videre med i Nordsjælland. Enkelte delprojekter – som eksempelvis Tisvildevejen – er allerede 
sikret videreudvikling gennem kommunalt engagement og finansiering, men der er fortsat en række andre 
aktiviteter, der vil have gavn af en videreførelse. Selve metoden med at koble en turisme- og 
oplevelsesøkonomisk vinkel til mere traditionelle maritime erhverv vurderes som en perspektivrig måde at 
skabe erhvervsudvikling i kystnære områder på. Det vurderes dog ikke som sandsynligt, at projektets – som 
samlet tilgang til erhvervsudvikling i Nordsjælland – kan fortsætte uden en afklaring af de organisatoriske 
forhold. Og det vil efter al sandsynlighed også kræve eksterne midler (fonde, puljer mv.) for at gennemføre 
fremtidige indsatser i samme skala, som det har været muligt i Maritim Turisme. 
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7. Metode og fremgangsmåde 
Evalueringen er gennemført ved hjælp af tre hovedkilder til information. 

1. Eksisterende skriftligt materiale om projektet 
2. Viden fra personlige interviews med centrale aktører i – og omkring projektet 
3. Elektronisk spørgeskemaundersøgelse til deltagende virksomheder 

 

Materiale om projektet 
- Projektets ansøgning 
- Beskrivelser af delprojekter 
- Løbende statusrapporter og effektopgørelser  
- Løbende budgetopgørelser 
- Diverse pressemateriale om projektet 
- Projektets afsluttende ”håndbog” 

 

Interviewpersoner 
Der er gennemført personlige interviews med følgende personer: 

Navn Virksomhed/organisation 
Projektpartnere   
Mette Clausen Sandahl Projektleder 
Søren Würtz Halsnæs Kommune 
Inge Ibbi Bak Halsnæs Kommune 
Martin Hamming Nygard Gribskov Kommune 
Ronald Jamborg Hansen Helsingør Kommune 
Philip Svane Helsingør Havne 
Søren Brink Hundested Havn 
Annette Sørensen Visit Nordsjælland 

 

Der er desuden både i opstarten af projektet og ved afslutningen gennemført kortere telefoninterviews med 
udvalgte virksomheder der har deltaget i projektet. 

 

Elektronisk survey 
Som led i indsamlingen af viden til brug for evalueringen er der gennemført en elektronisk 
spørgeskemaundersøgelse til deltagende virksomheder i projektet. Undersøgelsen blev udsendt til 77 
deltagere, hvoraf 42 svarede helt eller delvist på spørgsmålene. Dette giver en svarprocent på 54 pct. 
Svarprocenten er så høj, at svarene kan regnes for repræsentative for den samlede gruppe af deltagere i 
projektets delprojekter. En sammenligning af den samlede respondentliste og de respondenter der har svaret 
har ikke vist systematiske forskelle, som ville kunne give skævheder i besvarelserne. 
 
 
 


