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DESTINATION REBILD 

Turismen i Rebild har det sidste år haft vækst og oplever stor tiltrækning til området. 
Folk har lært, at naturen kan noget særligt og det på alle tider af året. 

I Rebild oplever vi sammenhold og evne til at nytænke og være løsningsorienteret. Vores DNA og
arbejde omkring naturen, skaber basis for nye kundegrupper og aktiviteter, som den smukke
helårsdestination vi er. Der er plads og rum til alle, og vi ved, hvilke fyrtårne området indeholder, og
hvilke potentialer Rebild med fordel kan differentiere sig på.

RebildPortens vigtigste fokus i 2023 er fortsat at markedsføre Rebild Kommune og sikre tiltrækning af
besøgende til området hele året samt hjælpe erhvervet med at styrke fælles forretningspotentialer og
nytænke eventuelle fælles initiativer. 

I 2023 ser vi frem mod åbning af Koldkrigsmuseet REGAN Vest, en top attraktion i Danmark, som helt
naturligt vil skabe stor bevågenhed og mange besøgende i området, både nationale og internationale.
Dem skal vi være klar til at modtage og sikre at de mange potentialer i området formidles for dermed
skabes vækst og udvikling i Rebild Kommune.    
En stor del af omdrejningspunktet i denne handlingsplan er at skabe nye forretningspotentialer for
erhvervet og de mange aktører. 

Som fysisk turismeportal og udviklingscenter, har RebildPorten fortsat en central rolle i den unikke
oplevelse de besøgende modtages af samt hele udviklingsdagsordenen med det lokale erhverv og de
netværk der faciliteres. Samtidig samles vi om et fælles bæredygtighedsprojekt, der skal løfte
destinationen og kompetenceudvikle erhvervet indenfor den bæredygtige dagsorden. 

Vi ser frem til samarbejdet i 2023.

JANE BEJLEGAARD LINDBERG
ERHVERVS & TURISTCHEF
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Du sidder lige nu med en plan – en såkaldt handlingsplan – planen vil være vores rettesnor for det kommende
års arbejde i RebildPorten. 

Målene i planen er overordnet at udvikle og understøtte turismen, aktører og erhverv i Rebild Kommune.

Rent fysisk er RebildPorten et unikt formidlingsrum, hvor der findes inspiration til den enestående natur og
kulturhistorie i Rebild Kommune. I udstillingen er det muligt at se, røre og lytte.
 
RebildPorten er repræsenteret bredt på flere digitale platforme, hvor der altid er et stærkt mix af information,
inspiration og motivation.
 
Og RebildPorten er også meget mere...

I 2023 vil vi understøtte events lig forrige år, hvor vi vil tiltrække, vejlede, inspirere og servicere nye og tidligere
eventarrangører og skabe opmærksomhed om de kultur- og sportsevents, som kommer til Rebild. Samtidig vil vi
have helt samme arbejdsfokus på møde- & eventbookere under erhvervsturismen MEETNATURE. 

Et nyt koncept i 2023 bliver "En dag i Rebild". Her sætter vi fokus på de mange udendørsaktiviteter Rebild kan
tilbyde til alle aldersgrupper. 

Handlingsplanen 2023 har igen i år specifikke fokusområder, hvor vi indenfor tematikker arbejder i en
fælles retning mod definerede mål.
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At sikre tiltrækning af regionale, nationale og internationale besøgende
At skabe optimale rammer for vækst og udvikling indenfor turismen
At skabe de bedst mulige datagrundlag for igangsættelse af nye initiativer
At skabe fortsat fokus på bæredygtighed i turismeerhvervet

Ved at være i tæt dialog og styrke samarbejdet med lokale aktører, turismeerhverv og
relaterede erhverv
Ved at holde os opdaterede og sikre et højt vidensniveau via analyse og data
Ved at skabe forskellige kulturhistoriske udstillinger i formidlingsrummet med dagsaktuelle
temaer
Ved at sætte fokus på vores unikke natur kombineret med bæredygtighed

At deltage i VisitDenmarks internationale online workshops med 1:1 møder med tour
operatører fra hele Europa
At arbejde med VisitHolland omkring en hollandsk markedsføringskampagne 
At deltage i 4 ERFA-møder med større turistdestinationer
At optimere forretningsudviklingen ved bl.a. telebaserede analysedata
At fremme besøgsantallet i RebildPorten og øge kendskabsgraden til Rebild kommune
At facilitere et inspirationsforløb for turismeaktører for fremtidige
bæredygtighedsindsatser 

VORES FOKUS ER        

 
VORES VEJ DERTIL

VORES MÅL ER 

Udover at være kommunens fysiske formidlingscenter er RebildPorten også den
overordnede fællesnævner for turismeudvikling og markedsføring. Indsatsområderne er
todelte med RebildPortens formidlingsrum som det ene, og RebildPorten med sine
strategiske og understøttende kompetencer som det andet. Nationale og internationale
markedsføringsaktiviteter og temaet "bæredygtighed" er fortsat højt prioriteret.

REBILDPORTEN
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FOKUSOMRÅDER 
TURISME
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At tiltrække endags- og flerdagsbesøgende 
At afdække og formidle oplevelsesmuligheder i hele Rebild Kommune
At inspirere til genbesøg af flere dage
At skabe Danmarks foretrukne vandredestination 
At definere bredden af cykeloplevelser

Ved et bredt udvalg af oplevelser til endagsbesøgende
Ved at aktivere og inspirere erhvervet til nye aktiviteter i hele kommunen
Ved at skabe pakkeoplevelser og anskueliggøre andre oplevelser 
Ved at samle aktører, kommune og naturstyrelsen om at udvikle og fastholde de certificerede
vandreruter
Ved at inspirere erhvervet til fælles markedsføring af Rebildområdet som vandredestination 
Ved at aktivere og markedsføre naturområder i hele Rebild Kommune 
Ved at tage del i Hærvejsprojektet og lokalisere funding
Ved at få kortlagt almindelige cykelruter og udvikle disse under projekt Hærvejen

At der er et udvalg af dagsoplevelser for den impulsive besøgende
At markedsføre En Dag I Rebild bl.a. via 6 film  på web, sociale medier, andre digitale platforme og
formidlingsrum
At aktivere en fælles salgskanal 
At eksekvere 4 sæsonbetonede vandringsdage 
At promovere 150 guidede ture med åben tilmelding 
At arbejde for en fælles struktur for et guidekorps 
At arbejde for digitale vandrekortløsninger 
At arbejde målrettet med vandringer & cykling for bredden
At lokalisere 2-3 tematiserede cykelruter

VORES FOKUS ER 

VORES VEJ DERTIL

VORES MÅL ER

OUTDOOR 

Vi vil brande og markedsføre Rebild som en attraktiv outdoor destination, herunder vil
vi  sætte fokus på temaet "en dag i Rebild" samt vandring og cykling.
Vi ønsker at vise bredden af de mange outdoor-muligheder, som naturen i Rebild
Kommune byder på indenfor dagsoplevelser samt vandring og cykling i bred forstand.
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KULTURHISTORISKE
OPLEVELSER - KRIG

Vi vil brande og markedsføre Rebild Kommune med de helt unikke kulturhistoriske
fortællinger, som området har. Vi ønsker at fremhæve den rolle Rebild har haft både
under 2. verdenskrig og under koldkrigstruslen.

At øge kendskabet til de unikke og stedbundende historiske fortællinger om 2. verdenskrig og den
kolde krig
At sikre lokal forankring og vækst for erhverv og aktører
At medvirke til at potentialet omkring åbning af REGAN Vest får en afsmittende effekt på
lokalområdet

Ved på tværs af kanaler at medvirke til, at turister og dagsgæster både får øget kendskab til  2.
verdenskrig og den kolde krig i Rebildområdet og deres muligheder for at opleve dette i Rebild
Kommune
At aktørerne i området er bevidste om de nye krav det stiller til at modtage nationale og
internationale gæster, herunder sprogversioniseringer
Ved at medvirke til, at koldkrigsmuseet REGAN Vest løbende orienterer og byder lokale ind til
samarbejde
Ved at aktivere netværk og være opsøgende i dialogen med erhverv og aktører om fælles indsatser

At kortlægge digitalt en  2. verdenskrig rute
At  de besøgende i REGAN Vest bliver eksponeret for de mange andre muligheder for oplevelser
som findes i Rebild Kommune
At gå i dialog med koldkrigsmuseet REGAN Vest om markedsføring, så det fælles optimeres
At medvirke til at hele Rebild får stor synlighed og bevågenhed omkring åbning af REGAN Vest med
deraf afledte effekter på omkringliggende erhverv
At sikre hjemmeside og andre platforme er opdaterede og klar til nationale og internationale
besøgende 

VORES FOKUS ER 

VORES VEJ DERTIL

VORES MÅL ER
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KULTURHISTORISKE
OPLEVELSER - SKOV

At give dags-og flerdagsgæster endnu flere grunde til at besøge Rold Skov / Rebild bakker
At give dags-og flerdagsgæster  en fornemmelse af, hvordan menneskets historie er tæt knyttet til
skovens historie og afspejler sig i denne
At formidle at menneskers brug af skoven har antaget forskellige former gennem historien
At dele af RebildPortens formidling skal indeholde skiftende aktuelle temaer

Ved i en udstilling om Rold Skovs mange sider medskaber gæsterne i RebildPorten en fortælling om
forholdet mellem mennesker og deres omgivelser gennem historien som sætter deres eget besøg i
Rold Skov i perspektiv
Ved formidling af de aktiviteter der kan gøre det lettere for gæsterne at besøge naturen fx guidede
ture, muligheder for spisning og områdets faciliteter
Ved samling af erhvervet og aktører om fælles indsatser overfor endagsturister
Ved tidssvarende formidling med inspirerende og oplysende fortællinger og viden serveret i en
formidlingsmæssig interessant form

At få flere gæster i RebildPorten
At medvirke til at gæster overvejer genbesøg og formidler flertrinsvirkninger i markedet (mund-til-
mund)
At formidlingsrummet i RebildPorten fungerer som appetitvækker til oplevelser andre steder i
kommunen
At formidlingen i RebildPorten appellerer til flere af vores målgrupper

VORES FOKUS ER

 

VORES VEJ DERTIL 

VORES MÅL ER
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MEETNATURE 

Rebild er en kommune, hvor turisme- og oplevelseserhvervet er essentielt for en
fortsat udvikling, vækst og bosætning. 
De lokale turisme- og oplevelsesaktører i Rebild, herunder guider, naturterapeuter,
hoteller, restauranter og adventureaktører, har mange snitflader og MEETNATURE har
i 2022 i et samarbejde på tværs været med til at styrke den overordnede målsætning
om at gøre Rebild til en endnu mere attraktiv erhvervsturismedestination i 2023.

At øge kendskabsgraden til Rebild som en unik natur- og kulturhistorisk erhvervsturismedestination
At sikre en målrettet markedsføring
At udvide samarbejdet med de lokale turisme- og oplevelsesaktører
At skabe nye oplevelser for erhvervsturister i samarbejde med de lokale turisme- og
oplevelsesaktører og fremtidige lokale iværksættere og erhverv.

Ved at inspirere og informere på MEETNATURES digitale platforme 
Ved at deltage i workshops og erhvervsnetværk
Ved at lave opsøgende salg
Ved at opsøge nye samarbejdspartnere og derved udvikle nye oplevelsespakker
Ved at understøtte og vejlede de lokale aktører om værdien af et tættere samarbejde

At sikre mindst 20 firmabookninger i 2023 
At lave oplæg i 4 eksterne erhvervsnetværk
At få 5 nye referencer/cases fra virksomheder og aktører, til brug i markedsføring
At øge interaktionerne på MEETNATURES digitale platforme
At planlægge og eksekvere en kendskabstur for 15- 25 møde- & eventbookere
At udvide MEETNATURES netværk med flere møde- & eventbookere
At få skabt mindst 5 nye innovative og anderledes oplevelser for erhvervsturisterne
At udsende 2 pressemeddelelser 

VORES FOKUS ER

VORES VEJ DERTIL 

VORES MÅL ER
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4.  
OUTDOOR EVENTS
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Rebild har med sin unikke natur uanede oplevelser at tilbyde. Området byder på nogle
af Danmarks bedste MTB spor, den dybeste skov, de smukkeste skovsøer, de
vandrigeste kilder,  certificerede vandreruter og store kulturarrangementer under åben
himmel. Det er de mange outdooraktiviteter og arrangørerne, der har været med til at
skabe den stærke outdoorprofil, som Rebild er kendt for. 
RebildPortens eventsekretariat samarbejder med alle arrangører med respekt for
naturen. 

At brande og markedsføre kommunen som eventdestination året rundt
At fastholde og tiltrække events, som anerkender Rebilds outdoorprofil
At bruge hele Rebild kommune som event arena

Ved at udbrede kendskabet til eventteamet i RebildPorten og kortlægge hvilke muligheder
arrangørerne har ved at samarbejde med Rebild Kommune
Ved at tilføje kriterier med øje for vision 2035 i den vurderingsskabelon som events prioriteres ud fra
Ved at deltage og være aktiv i forskellige netværk, som arbejder med at udvikle outdoorevents
Ved at inddrage relevante samarbejdspartnere
Ved at gøre eventsekretariatet attraktivt for eventarrangører
Ved at synliggøre omsætningsmulighederne i forbindelse med events, via pakketering af oplevelser,
som skal øge omsætningen for eventarrangør og erhvervslivet
Ved at afdække event lokationer i hele kommunen
Ved at inddrage nye lokale interessenter og samarbejdspartnere ifbm planlægning og eksekvering af
innovative aktiviteter og oplevelser i ugen op til og under Rebildfesten

At tydeliggøre eventudvikling på www.rebildporten.dk, herunder hvem eventteamet er, hvad
eventteamet tilbyder og publicere eksempler på samarbejde via referencer.
At udvikle eventmateriale, som kan præsentere eventteamet
At udsende nyhedsbrevet "EVENT NYT" 2-3 gange årligt
At synliggøre et samarbejdsforløb på 3 prioriterede events
At revurdere prioriteringsmodel for events, så det er tilpasset Rebild kommunes nye vision 
At blive et aktivt medlem i outdoorteamet ved Rebild kommune
At sikre synergi i samarbejdet med centrene på tværs i kommunen
At gennemføre én inspirationsdag om events for nuværende og nye samarbejdspartnere
At afvikle 3 eventmøder hos lokalsamfundet i kommunen med henblik på at skabe events
At afdække muligheden for et samarbejde med DGI Nordjylland omkring eventindsatser
At tiltrække flere endags- og flerdagsbesøgende ifbm Rebildfesten samt øge kendskabet til hele
Rebild Kommune, til fordel for borgere, erhverv og besøgende

VORES FOKUS ER

VORES VEJ DERTIL

 VORES MÅL ER 

http://www.rebildporten.dk/


5.  
VÆRDISKABENDE NETVÆRK
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Vi vil arbejde for at styrke, berige og kompetenceløfte de netværk, som vi selv
faciliterer, og de netværk som vi samarbejder med. Det nuværende turismenetværk vil
fortsætte i sin nuværende form, men vil blive udbygget med flere tematiserede
arrangementer. 

Vi har fokus på erhvervet, når det gælder sparring og synergier, hvor man vil kunne
understøtte hinanden i forskellige forretningsfremmende tiltag.

At facilitere og understøtte netværk for erhverv og aktører med fokus på vækst og udvikling i 
 Rebild Kommune

Ved at opkvalificere via vidensdeling
Ved at facilitere og sætte rammer for samarbejde på tværs
Ved at inspirere til at udvikle og skabe nye ideer 
Ved at skabe klarhed over best practise og vækstpotentialer 

At facilitere 4 årlige turismenetværksmøder
At facilitere 1-3 årlige tematiserede netværkslæringsdage eks. endagsturisme og bæredygtighed 
At undersøge mulighed for samarbejde med eksterne leverandører og eksperter om best practise
på naturoplevelser, guidede oplevelser og synergier i relation til dagsturisme
At understøtte og deltage i andre erfa- og turismerelaterede netværk
At vidensdele om og formidle kontakt til Business Rebild mfl. omkring erhvervsfremmemidler

VORES FOKUS ER

VORES VEJ DERTIL

 
VORES MÅL ER   




