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Midtjysk Turisme 

 
For at skabe en lokal forankring af den regionale 
turismefremmeindsats, har Vækstforum og Regionsrådet etableret en 
regional turismefremme operatør – Midtjysk Turisme. 
 
Midtjysk Turisme er oprettet som en erhvervsdrivende fond, og har til 
formål aktivt at medvirke til fremme og udvikling af turisme og 
oplevelsesøkonomi i Region Midtjylland. 
 

Det er målet, at Midtjysk Turisme skal fungere som en regional 
organisation, der varetager regionale opgaver inden for udvikling, 
koordinering og gennemførelse af den konkrete indsats inden for 
turismen. 
 
Midtjysk Turisme skal: 

• medvirke til udmøntning af en overordnet regional 
udviklingsplan for turisme – der tager udgangspunkt i 
regionens styrkepositioner, og som udmøntes i konkret 
handlingsplan, 

• medvirke til udvikling af modeller (set-up) for arbejde med 
produktudvikling, markedsføring m.m. – som kan anvendes af 
øvrige aktører, 

• være vidensformidler – indsamle viden og gøre den 
tilgængelig for erhvervet og øvrige aktører, 

• understøtte samspil mellem forskellige turismeaktiviteter og 
geografiske områder i regionen, 

• udarbejdelse af regionale analyser – herunder fokus på 
turisme og oplevelsesøkonomi, 

• koordinator og igangsætter af nye vækstinitiativer i 
samarbejde med øvrige parter, 

• medvirke til synliggørelse af regionens styrkepositioner, 
• understøtte turismeerhvervet via regionens generelle indsats 
indenfor erhvervsudvikling, innovation, ny teknologi, 
kompetenceudvikling m.m. 

 
Region Midtjylland indgår årligt en resultatkontrakt med Midtjysk 
Turisme. Resultatkontrakten beskriver de ydelser som Midtjysk 
Turisme skal levere for de af Regionsrådet bevilgede midler - fordelt 
på basis- og procesmidler. Basismidlerne er bevilget for en treårig 
periode, med 2.500.000 kr. pr. år. Mens der i 2008 er bevilget 
2.500.000 kr. i procesmidler for løsning af konkrete opgaver. 



 

Side 2 

 
 

Basismidler 

For at Midtjysk Turisme kan løse igangværende og fremtidige opgaver 
på det generelle turismeudviklings- og koordineringsmæssige 
område, yder Region Midtjylland et årligt basistilskud. Midtjysk 
Turisme skal for det årlige basistilskud fungere som en organisation 
der: 

• koordinerer turistmæssige aktiviteter mellem de mange 
aktører i regionen  

• igangsætter og koordinerer nye udviklingsaktiviteter  
• har en rådgivningsfunktion for regionens turismeaktører 
• formidler viden om bl.a. turisme og turismeudvikling 

 
Indenfor basisbevillingen leverer Midtjysk Turisme flg. ydelser for 
Region Midtjylland: 

• strategisk service i samarbejde med regionen, eksempelvis i 
forbindelse med udarbejdelse af strategi- og handlingsplaner 
for regionens turisme 

• sparring med ansøgere til regionale oplevelsesprojekter  
• sparring med ansøgere til regionale fyrtårnsprojekter  
• turismefaglig kvalificering af projekter efter henvisning fra 
afdelingen for Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter 

• udarbejdelse og igangsættelse af en samlet 
kommunikationsplan, der skal sikre at Midtjysk Turisme 
foretager en kontinuerlig kommunikation overfor de fire 
definerede målgrupper: Turisterhvervet i 
Midtjylland/branchen, politikere samt offentligheden/pressen   

• drift af hjemmeside med turismefaglig viden til servicering af 
turismeaktører i Midtjylland  

• levere fagligt indhold på områderne oplevelsesøkonomi og 
turisme. Medvirke til en plan for opbygning af en bedre 
regional videnplatform. Herunder etablering af overblik over 
og indhentning af ny viden om oplevelsesøkonomien.  

• MT skal indgå en aftale med det regionale Væksthus 
(erhvervsfremmesystem) om gennemførelse af en 
handlingsplan for den generelle erhvervsfremmeindsats 
specielt rettet mod turismeerhvervet 

• MT skal i dialog med Århus Universitet og andre relevante 
uddannelsesinstitutioner tage initiativ til et program, der kan 
sikre flere akademiske praktikpladser og skriftlige 
studieopgaver hos regionens turismevirksomheder. 

• MT skal i samarbejde med kommunerne og det regionale 
væksthus lave en handlingsplan for tiltrækning af 
investeringer til turismesektoren i Region Midtjylland 

• MT skal etablere og drive et netværk for erfaringsudveksling 
og koordinering mellem lokale offentlige- og halvoffentlige 
turismeaktører. 
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Procesmidler 

For at Fonden Midtjysk Turisme kan igangsætte udviklingsprojekter 
ud fra Vækstforums krav og ønsker, samt i overensstemmelse med 
Midtjysk Turismes ”Strategisk Udviklingsplan for turismen i Region 
Midtjylland”, afsættes der årligt via resultatkontrakten en ramme til 
procesmidler (projektaktiviteter). Procesmidlerne skal knyttes på 
konkrete og særlige indsatsområder som ikke er dækket via 
basistilskuddet. 
 
Som udgangspunkt for gennemførelse af konkrete projekter skal 
dette ske i samarbejde mellem Midtjysk Turisme, de lokale 
turistdestinationer og aktørerne, eller udliciteret til lokale 
turistdestinationer og aktører. Der lægges således op til en decentral 
opgaveløsning, hvor Midtjysk Turisme har den koordinerende og 
igangsættende rolle i forhold til sikring af: 

• en overordnet handlingsplan,  
• oprettelse af partnerskaber omkring konkrete initiativer 
• tilvejebringe tilstrækkelige ressourcer i den decentrale 
opgaveløsning 

 
Der udarbejdes i forbindelse med procesbevillingen, årligt en 
handlingsplan med konkrete økonomiske tiltag og indsatser. 
 
I 2008 er der særlig fokus på temaer: Turistmæssige 
styrkepositioner, Synergi til øvrige erhvervsmæssige styrkepositioner 
og Katalysator for oplevelsesøkonomien. Under de udvalgte temaer 
arbejdes der med aktiviteter på følgende områder: 
 
Turistmæssige styrkepositioner 

• Kystturisme    

• Byferie  

• Aktiviteter i naturen  

• Nationalparker  

Synergi til øvrige erhvervsmæssige styrkepositioner 
• Fødevarer i oplevelsesturismen  

Katalysator for oplevelsesøkonomien 
• Udvikling af viden og kommunikation i turismen  

• Kompetenceudvikling 
   

 


