
Turismestrategi  

Christiansø 2019 - 2023 
 

Baggrund 
Arbejder med denne turismestrategi udspringer af et turismeseminar, 

som blev gennemført 29-30. maj 2018 på Christiansø med 30-40 

deltagere, som omfattede et stort antal turismeaktører fra og omkring 

Christiansø, eksterne personer med viden og ekspertise indenfor 

oplevelsesøkonomi og turisme, samt lokale ø- og hytteboere. 

Turismeseminaret var rammesat af Christiansø Administration og 

faciliteret af INVIO, og seminaret skulle bidrage til udviklingen af turismen 

med dette overordnede formål: 

” At bevare og udvikle det levende samfund på Christiansø” 

En af konklusionerne ved seminarets afslutning var, at der skulle 

udarbejdes en 5-årig turismestrategi for Christiansø, som skulle samle op 

på og videreføre arbejdet fra turismeseminaret. 

Indledning 
Turismestrategien omfatter Christiansø Administrations ansvarsområde 

indenfor Ertholmene og opstiller rammerne for den strategiske turisme 

udvikling. 

 

 

 

 

Ambitionen med denne strategi er, at udvikle det levende samfund på 

Christiansø gennem fokus på flere jobs og en forøget turismeomsætning. 

Med afsæt i en klart formuleret mission og vision skal strategien vise, at 

en målrettet indsats kan skabe grundlag for vækst og forbedret 

indtjening. 

Christiansø skal udvikles som et unikt besøgsmål, der gennem et 

varierende og spændende oplevelseskoncept, tilbyder gæster en 

anderledes og nærværende ø-oplevelse [intim]. Der skal således være 

noget at komme efter. Christiansø skal være et must i danskernes 

ferieplaner og dannelsesrejser. 

Strategiarbejdet  

Strategien er et dynamisk dokument, som jævnligt skal evalueres i forhold 

til den aktuelle udvikling. Det er derfor vigtigt, at ledelsen er tæt 

engageret i arbejdet med at formulere det, og at nøglemedarbejdere fra 

de områder, som de strategiske initiativer omfatter, er involveret i 

formuleringen. 

Således sikres engagement og ejerskab på alle niveauer i virksomheden, 

og at de relevante og nødvendige forhold bliver beskrevet på måder, så 

det kan fungere som en vejledning for alle, som skal medvirke til, at de 

strategiske initiativer bliver indfriet. 



Det levende samfund 

Det levende samfund på Christiansø består af ca. 90 fastboende som er 

beskæftiget i Christiansø Administration, kro, købmand, kiosk, Ruths sild, 

kunsthåndværk og mikrobryggeri.  

Herudover udgør hytteboerne i de 38 hytter med deres nære tilknytning 
til øerne et væsentligt indslag i højsæsonen 

Gæsterne 
Gæsterne til Christiansø kommer i overvejende grad via færgen fra 
Bornholm (Christiansøfarten) enten som dagsturister eller evt. med et 
kortere/længere ophold på øen. Desuden ankommer der i højsæsonen en 
lang række lystsejlere, der tager ophold i havnen. Gæster kategoriseres 
som dagsturister, flerdagsturister, hytteboere, campister, familier til 
fastboende, lystsejlere, sommerfugle og lejrskoler. 57% danske, 30% tyske 
på Bornholm 
Den typiske gæst kommer fra det øvrige Danmark. Derudover ankommer 

gæster fra Sverige, Tyskland, Polen og Norge. Det må antages, at den 

typiske gæst motiveres af øens unikke samfundskonstruktion (og 

bygninger), historie, geografi, kystliv og natur.  

Nøgletal 
Trafiktal fra Christiansøfarten 

2016: Netto 38.099, brutto 40.099 

2017: netto 36.637, brutto 38.667 

2018: netto 39.866, brutto 41.805 

Gennemsnit over 3 år: 38.201 (nettotal). Bruttotal er inkl. øboeres rejser. 

I 2019 blev der registreret på ture med lokale guider med aftale med 

Christiansø Adminstration. Der deltog 2350 gæster i disse ture. 
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Turismen på Christiansø i dag  
Med fiskerierhvervets farvel til Christiansø er turisterhvervet blevet det 

største erhverv på øerne. Turismen er således en væsentlig jobskaber og 

beskæftiger mange fastboende (direkte som indirekte) såvel som 

”sommerfugle”. 

Med baggrund i de eksisterende forhold har Christiansø meget at byde på: 

 En helt særlig natur og kystliv 

 Et rigt fugleliv forår, sommer og efterår 

 En fantastisk historie med udgangspunkt i de historiske bygninger 

og fæstningsværker 

 En hyggelig og naturpræget teltplads 

 Inspirerende kunsthåndværkere 

 En hyggelig kro og et fængsel med gode overnatningsmuligheder 

 En naturhavn i hjertet af Christiansø 

 Kulinariske oplevelser 

 Udenlandske medier peger på Ertholmene som det smukkeste 

sted i Danmark 

 Christiansø er optaget i Danmarks Naturkanon (ultimo 2018) 

 Christiansø er godkendt som naturpark (dec 2019) 

  



Missionen er det man gør for at opnå sine mål: Hvorfor er vi til og hvad 

tilbyder vi? 

Mission beskriver, hvad Søfæstningen Christiansø mere konkret vil 

udbrede og tilbyde markedet. Det afspejler, hvad virksomheden står for og 

hvordan, den vil opfattes af kunderne. Formuleringen af en mission drejer 

sig mere om “nutiden” eller den kortere tidshorisont end visionen. 

Formålet er at sætte en ramme for de redskaber, kompetencer, services og 

holdninger, der gør det muligt at udleve missionen som et fælles projekt. 

Missionen indeholder et løfte til kunderne, som ofte ses udtrykt i et payoff. 

Søfæstningen Christiansøs mission er, med udgangspunkt i det 

levende samfund, at skabe berigende og autentiske oplevelser 

og ophold.  

Alt samlet i et ørige, der ved sin beliggenhed og enestående 

historie, sender gæsten hjem med en både berigende, 

nostalgisk og tidssvarende rejse til og rundt på Danmarks 

dejligste, østligste og hemmeligste øer.  

 

Visionen udtrykker det langsigtede mål : Hvad ønsker vi og hvor vil vi hen? 

Visionen står for en ønskværdig, fremtidig tilstand og den ledestjerne, som 

en virksomhed forfølger. Visionen har en længere horisont end missionen 

og fortæller om de langsigtede mål for virksomheden. 

Ved at have defineret sine mål, er det i sagens natur også mere 

sandsynligt, at man rent faktisk når sine mål. Hvis virksomheden ikke har 

en vision, ved medarbejderne heller ikke, hvor de skal bevæge sig hen og 

hvilke mål, der skal realiseres.  

Visionen kan rumme alt fra en ambitiøs, men alligevel målbar drøm. 

Søfæstning Christiansø tilbyder sine gæster enestående, solide 
og anderledes mindeværdige oplevelser, der tager sit udspring 
i øernes beliggenhed, historie, sæsoner og natur, alt baseret 
på kvalitet. 
Et besøg på Søfæstningen Christiansø skaber genbesøg og  en 
langsigtet bæredygtig vækst i det levende samfund, et MUST 
på enhver dannelsesrejse i Danmark. 
                                                                                                             
Sideløbende med indsigt i gæsternes behov og ønsker, 
udvikler vi muligheder og produkter, der skaber en langsigtet 
vækst i gæster på 20% frem mod 2023, idet alt skal have en 
positiv afsmittende effekt af på det levende samfund. 



 
 

 
 
 

 
Søfæstningen Christiansøs markedsføring vil fremover I 
overvejende grad  arbejde udfra principperne om “Content 
marketing”. 
 
• Det handler om at gå fra markedsføring til kommunikation 
• Fra at sælge folk noget til at fortælle og formidle 
• Fra at annoncere til at kommunikere 
• Om at give perspektiv, viden og formidle oplevelser 
• Med fortællerglæde, vid og substans 
• I øjenhøjde og i modtagerperspektiv 

Især i markedsføring på Facebook, i trykte medier og i arbejdet med 

radio/TV vil der blive lagt vægt på denne form. 

 

 

 

 

 

Et samlet slogan kunne være: 

Ertholmene – et skær af noget større 

Søfæstning Christiansø – et skær af fortid i et strejf af 

fremtid 

Sloganet bruges ikke i dagligdagen, men kan indgå i forskelligt 

materiale. 

 



Mål er det konkrete man vil opnå med projektet. 

Om mål kan man sige, at det, man tæller, er det, der gælder. Så her 

præciseres både kvantitative og kvalitative mål. De kvantitative mål er 

faktorer som eksempelvis finansielle mål. Kvalitative mål er eksempelvis 

hvor godt medarbejdere og gæster vurderer os, og hvad vi vil kunne 

præsentere i en årsberetning. 

 

 

 

Søfæstning Christiansøs strategiske mål fokuserer på 

væksttal for gæster og skoler 

 

 

 

 

 

 Mål 1a: Frem mod 2021 skal antallet af gæster forøges 

med 6.000 (til 46.000), hvoraf 80% (5000) tiltrækkes i 

skuldersæsonen, 

 Mål 1b: I 2023 skal antallet af gæster være forøget 

med yderligere 4.000 (til 50.000), hvoraf de 80% 

(8.000) tiltrækkes i skuldersæsonen, 

 Mål 2: I 2023 er der skabt 5 nye selvkørende 

jobfunktioner i turisterhvervet (oplevelser), 

 Mål 3: I 2023 udgør de folkeregistrerede øboere mere 

end 100, og 

 Mål 4: I 2023 skal antallet af elever fra overnattende 

skoler udgøre mere end 1000 elever. 

 Mål 5 (tilføjet 2020): I 2023 skal lokale guider have 

rundvisninger med mindst 3500 gæster, heraf mindst 

200 fremmedsprogede 

 Mål 6 (under udarbejdelse): Et mål for besøg på SOME 

(Facebook, Instagram, hjemmeside og trykte 

spaltemillimeter generelt). I sæson 2019 afdækkes 

status og der sættes et nyt mål på omfang 

 



De strategiske mål opnås gennem opstilling af en række trædesten, som 

kan opfattes som benchmarks på vej til målet.  

De strategiske trædesten er: 

1) De hurtige resultater 

Iværksættelse af forslag som umiddelbart understøtter udbredelsen 
af den gode oplevelse. Dette for at opnå en hurtig og mærkbar 
forandring primært for det levende samfund. 

2) Koordination/storytelling og kommunikation 

Christiansø skal på dagsordenen i samarbejde med operatører og 
aktører, hvilket gøres gennem storytelling og content marketing.  
Der skal opbygges nye jobmuligheder på Christiansø indenfor 
oplevelseserhvervet med forankring af turisterhvervet på 
Christiansø. 

3) Oplevelser året rundt 

Turisterhvervet skal bidrage til økonomisk vækst og bæredygtig 
udvikling af Christiansø ved at tilbyde gode oplevelser og udvikle 
interessante aktiviteter til gavn og glæde for såvel turister som det 
levende samfund. Besøgssæsonen på Christiansø skal udvides med 
skuldersæsonerne og suppleres med anderledes/overraskende 
muligheder i lavsæsonen.. 

4) Lejrskoler 

Det er et strategisk mål at tiltrække flere overnattende skoler og 
lejrskoler. Der skal indgås et strategisk samarbejde med skoler og 
skoleforeninger for at opnå og give synergi til øvrige skoler. 

5) Museer – De to tårne 

Renoveringen af Store Tårn og oprettelsen af Christiansø Kunst og 
kulturråd er nye tiltag, der sammen skal bidrage til at sætte 
Christiansø i fokus. Der skal skabes levende, inspirerende, 

spændende og smukke oplevelser, som afspejler af øens 
kulturopfattelse/forståelse. 
 

6) Lokal infrastruktur 

Den lokale infrastruktur skal udbygges til understøttelse af turismen, 
således skal de rekreative muligheder udbygges tillige med 
adgangen til målrettet information. 
Det er derfor vigtigt at den eksisterende bygningsmasse overvejes i 
forhold til at tiltrække yderligere liberale erhverv. 
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HANDLEPLAN (Definering af trædesten)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. DE HURTIGE RESULTATER 

 

Umiddelbar iværksættelse af fremsatte forslag som understøtter 

udbredelsen af den gode oplevelse på Søfæstningen Christiansø. 

Dette for at opnå en hurtig og mærkbar forandring primært for det 

levende samfund. 

 

Prioritering 

 Skoletjeneste 

 Hjemmeside 

 Content marketing 

 SOME – gæster på Facebook m.m. 

 

Opgaver 

 Opstart af skoletjeneste. 

 De gode historier på medier. 

 Udbygning af hjemmeside med Galleri/Aktivitetskalender. 

 Turistinspiration - Top 5 - på havnen i Gudhjem. 

 Opdatering af folder med ”5-10 ting du skal se” og /eller 

 Ruteinspiration (rød, gul, grøn eller tema – fæstning, fisker…). 

 Opstilling af en betalt fuglekikkert mod Græsholm/Tat på 

Frederiksø. 

 Raffinering af cruiseprodukter. 

 Historier, historier, historier – Danmark ved for lidt om Chrø 

 Opmaling af de mange indmurede byggesten i fæstningen 
 

Udvikling - trædesten 1 
Her skrives status 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. KOORDINATION 

 

Christiansø skal på dagsordenen i samarbejde med operatører og 

aktører, hvilket gøres gennem fælles markedsføringskampagner.  

 

Der skal opbygges nye jobmuligheder på Christiansø indenfor 

oplevelseserhvervet med forankring af turismeerhvervet på Christiansø. 

 

Prioritering 

 Turistkoordinator 

 Lokalt guidekorps 

 Uddannelse af naturvejleder (tilføjet 2019) 

 

Opgaver 

 Der skal på konsulentbasis ansættes en turismekoordinator. 

 Der etableres et selvkørende guide korps. 

 Udnævnelse af årets Christiansø ambassadør. 

 Der optages samarbejde med relevante turistorganisationer og 

operatører, herunder fly- og færgeselskaber samt overnatningssteder 

på Bornholm og relevante steder. 

 Der udformes et idekatalog på hvilke pressemeddelelser der kan 

arbejdes med hen over årene 

 Radio/TV formidling af Christiansø. 

 Indholdet i de udenlandske guidebøger gennemgås og der tilsendes 

nye fotos/tekst, der hvor vi vil have nye informationer frem 

 Søfæstningen skal optages i Visit Denmarks årlige opgørelse over de 

300 mest populære attraktioner 

 TK udvikler et foredrag om Ertholmene, der udbydes til 

oplysningsforbund m.m. 

 Udvikling og udnyttelse af potentialet i Naturpark Christiansø (tilføjet 

dec-2019) 
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3. OPLEVELSER 

Turisterhvervet skal bidrage yderligere til økonomisk vækst og 

forsvarlig udvikling af Christiansø ved at tilbyde gode oplevelser 

og udvikle interessante aktiviteter til gavn og glæde for såvel 

turister som det levende samfund. 

Oplevelserne skal især have fokus på skuldersæsonerne. 

 

Prioritering 

 Temature, der tager udgangspunkt i sæsonerne (ex.: 

Ederfugl i maj og ikke i september) 

 Rekreation 

 Naturkanon 

 

Opgaver 

 Der etableres tematiserede ture/udflugter fx  

- Flora og fauna 

- Underholdning 

- Havevandringer 

- Italienske aftener m.fl. 

- Yoga og mindfullnes seminarer 

 Der gennemføres events som sætter øen i fokus fx 

- Orienteringsløb 

- Marathon 

- Havkajak og madoplevelse 

 Øen sætter fokus på Gourmetmad fx 

- Udbygning af kroophold med oplevelse 

- Picnickurve 

- Øl- og Sildesmagning ude i naturen eller Salteriet 

- Brochure med madoplevelser 

 Der skal tilbydes muligheder for rekreation fx 

- Veterancenter/foreninger 

- Eksterne kurser 

- Ø-højskole 
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4. LEJRSKOLER/SKOLEOPHOLD 

Det er et særligt mål at tiltrække flere overnattende lejrskoler. Der skal 

indgås et strategisk samarbejde lejrskoleforeningen for at opnå og 

give synergi til øvrige skoler. 

 

Prioritering 

 Skoletjeneste 

 De bornholmske skoler 

 

Opgaver 

 Der skal udvikles en skoletjeneste for Christiansø 

 Der skal gennemføres ugebaserede højskoler udenfor 

besøgssæsonen med ophold på og brug af kroen faciliteter. 

 Der skal geneetableres muligheder for fælles overnatninger. 

 I lavsæsonerne og/eller udenfor besøgssæsonen etableres 

rammer for gennemførelse af kunstner/forfatter refugier. 

 Der skal gøres en særlig indsats for at inddrage de bornholmske 

skoler  
 

Udvikling - trædesten 4 
Her skrives status 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5. DE TO TÅRNE 

Renoveringen af Store Tårn og oprettelsen af Christiansø Kunst og 

kulturråd er nye tiltag, der sammen skal bidrage til at sætte 

Christiansø i fokus. Der skal skabes levende, inspirerende, 

spændende og smukke oplevelser, som afspejler af øens 

kulturopfattelse/forståelse 

 

Prioritering 

 Planlægning af et årligt program 

 Planlægning af ny udstilling i Store Tårn 

 

Opgaver 

 Gennemfører planlægning og iværksættelse af aktiviteter og 

udstillinger. 

 Udarbejder årsprogrammer. 

 Planlægger markedsføringsplan under inddragelse af eksterne 

aktører. 

 Inddrager musikalsk underholdning i planlægningsfasen og 

kontakter mulige aktører. 

 Planlægning af en årlig musikfestival. 

 Lilletårns indhold overvejes og planer for en omforandring 

udarbejdes i perioden 2019-2023 
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6. LOKAL INFRASTRUKTUR 

Den lokale infrastruktur skal udbygges til understøttelse af turismen, 

således skal de rekreative muligheder udbygges tillige med adgangen 

til målrettet information. 

Det er derfor vigtigt at den eksisterende bygningsmasse overvejes i 

forhold til at tiltrække yderligere liberale erhverv. 

 

Prioritering 

 Wifi 

 Overnatningsmuligheder 

 

Opgaver 

 Til understøttelse af korttidsophold for lejrskoler/skoler/spejdere 

opbygges en grejbank. 

 Opstilling af kompagnitelte til udbygning af 

overnatningsmuligheder planlægges. 

 Adgangen til wifi er ikke eksisterende. Om muligt tilvejebringes 

dette som minimum i havneområdet og gerne på hele øen. 

 Den eksisterende bygningsmasse overvejes i forhold til 

muligheden for at tiltrække liberale erhverv herunder oprettelse af 

et arbejdende værksted. 

 Øernes legepladser opdateres under støtte fra mulige eksterne 

aktører. 

 Etablere grillplads på terrasse ved siden af kirken. 

 Udvikle de 5 værelser i Ballonen som temaværelser, der tager 

udgangspunkt i fem temaer med relation til øen (eksempelvis Alk 

og Lomvie/ Kommandant Kohl/ Dr. Dampe/ Gitz Johansen m.m.) 

 Butikkens, kroens og kioskens åbningstider udvides mod et større 

publikum med bedre muligheder for indkøb/mad (søndagsåbent). 
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SWOT analyse gennemføres hvert år i november og 

resultaterne skrives ind i næste års SWOT 

 

Definer Ertholms DNA – tilføj gerne flere 

 
 
 
 

 
 
 

 

STYRKER 

Unik beliggenhed 

Stor kendthedseffekt 

Den hemmelige, stille ø 

Det smukkeste besøgsmål i 

kongeriget 

 

SVAGHEDER 

Vejrfølsomt 

Overnatningsmuligheder i 

undertal 

Aktiviteter er ikke alment 

kendte 

Er kompetencerne til stede på 

øen? 

Sæsonbestemt 

 

MULIGHEDER 

Salgbare produkter på 

hylderne 

Uudnyttede potentialer 

Lilletårn/Storetårn 

Sælturisme 
 

 

TRUSLER 

Få hænder/har øen de 

kompetencer den skal bruge? 

Billetpriserne på båd/rejse fra 

det øvrige Danmark. 

 


