
TAK fordi du tager dig tid til at åbne det første nyhedsbrev til erhvervslivet fra Danmarks Østers-
festival. Vi er en lille festival med store ambitioner, målet er 20 nye helårsstillinger inden år 2028. 
For at citere Tønder Kommunes citychef Stephan Scheelke: 
- Turisme noget af det, vi lever godt af og kan komme til at leve endnu bedre af.  

Kære modtager af Danmarks Østersfestivals  
nyhedsbrev til turisme og erhverv

ET ‘MUST SEE’ DEN 8.-11. OKTOBER
Selv om vi er små, udpegede en af verdens førende aviser New York Times sidste år Danmarks 
Østersfestival som et ’must see’. Blandt madturister er vi altså uundgåelige. I år forventer vi 
5.000 gæster fra ind- og udland til festivalen, som finder sted i dagene 8.-11. oktober i Tønder 
Kommune med Rømø som centrum. Vores gæster er en blanding af kendisser og mad- og natur- 
interesserede byboere med stor købekraft. 

Som DI’s direktør Lars Sandahl Sørensen  
så rigtigt har sagt:

 - Turister fra Danmark og udlandet søger i stigende 
grad unikke oplevelser. Og østersbankerne i Vadehavet 
er noget helt specielt. Man kan tage turen ud til østers-
bankerne med en naturvejleder, opleve verdensnatur- 

arven og spise østers fra skallen. 
Eller man kan få en ekstraordinær 

kulinarisk oplevelse ved at lade 
dygtige kokke tilberede de 
friske østers. Forhåbentlig kan 
Danmarks Østersfestival vække 
turisternes opmærksomhed 
for dette herlige naturprodukt.

FORTSÆTTES NÆSTE SIDE . . .
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BLIV EN DEL AF  
ET STÆRKT HOLD
Povl Lønberg er daglig leder af Danmarks 
Østersfestival og sidder klar, hvis du har 
spørgsmål eller ideer til et samarbejde.  
Povl har gennem en lang årrække beskæft-
iget sig med oplysning og kommunikation 
om de oprindelige, danske fødevarer, heri-
blandt kendskabet til østers fra Vadehavet. 
I 2019 blev Danmarks Østersfestival rod-
fæstet i Tønder Kommune med Rømø som 
det naturlige centrum.

POVL LØNBERG
28 40 48 32
pl@luna.dk

Vi håber, at I også vil byde dette initiativ velkommen, og  
vil glæde os til at invitere jer til et uddybende informa-
tionsmøde, når situationen tillader det. Jeg vil slutte  
med en opfordring til, at I deler nyhedsbrevet med jeres 
netværk, på sociale medier og hvor I ellers færdes. 

Venlig hilsen

Henrik Frandsen
Formand for bestyrelsen i foreningen Danmarks Spisekammer,  
hvor Danmarks Østersfestival er forankret.

- Vadehavet er et af hele tre UNESCO-verdensarvsteder, som man 
kan opleve i Syddanmark. Samarbejdet mellem Danmarks Østers-
festival og Billund Lufthavn kan bidrage til at sætte yderligere lys 
på de syddanske attraktioner og skabe grobund for oplevelser, 
aktiviteter og bosætning i en unik del af Danmark, og det byder 
jeg velkommen.”

Danmarks Østersfestival har sit festlige omdrejnings- 
punkt i oktober, men ønsker at sætte fokus på området 
i hele ydersæsonen, det er nemlig der, de 72.000 tons 
østers er bedst. Vi rækker med nyhedsbrevet her ud til 
det lokale erhvervsliv i håb om et tættere samarbejde. 
Ved årsskiftet indgik vi en samarbejdsaftale med Billund 
Lufthavn, som fik disse ord med på vejen af Region Syd-
danmarks formand Stephanie Lose (Venstre). 



Aktiviteter som Danmarks Østersfestival tiltrækker 
en hel masse mennesker. Turistchefen kalder dem 
turister, jeg kalder dem kunder, og de er gode 
gæster i Tønder Kommune. 

Danmarks Østersfestival hand-
ler ikke alene om en festival 
fire dage i oktober.
Festivalen skaber omtale 
og aktivitet året rundt og 
tiltrækker et købestærkt 
publikum. Det kunne vi alle 
mærke i sommeren 2020, 
hvor vi overvejende havde 
danske gæster - mange af dem 
var gastroturister. Tidligere tjente 
vi gode penge på tyske turister, men efter Murens 
fald svandt deres købekraft, og nu skal vi finde nye 
markeder. 

ØGET OMSÆTNING PÅ FLERE OMRÅDER
Østersfestivalens gæster overnatter på vores ho-  
teller, Bed & Breakfast og i ferieboliger, og de hand- 
ler i vores butikker, hvilket skaber øget omsætning 
hos lokale tømrere, murere, vvs’er og elektrikere. 
Turisme er noget af det, vi lever godt af og kan kom- 
me til at leve endnu bedre af. I år venter Danmarks 
Østersfestival 5.000 gæster, og jeg forudser, at an-
tallet stiger de kommende år med voksende om- 
sætning i kommunen til følge.

Jeg er vokset op i Tønder Kommune og kan huske, 
at vi rystede lidt på hovedet af Tønder Festivalen, 
da jeg var barn. Det samme gør nogen måske med 
Danmarks Østersfestival i dag. Vi lokale ved jo 
godt, at der ligger en masse østers i Vadehavet, 
men vi har måske endnu ikke set det fulde poten-
tiale i dem. Jeg tror, at østersturisme kan komme 
op i en endnu større skala end sort sol. 

Stephan Scheelke
Citychef i Tønder Kommune
Tønder Handelsstandsforening

LIKE OG DEL VORES SIDE 

Så er du med til at øge kendska-
bet til Danmarks Østersfestival  
og dermed gøre noget godt for 
det lokale erhvervsliv.

KLIK HER ...

LinkedIn
Facebook 
Instagram
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Festivalen skaber ikke blot omtale 
men også aktiviteter året rundt 

https://www.linkedin.com/company/28549520/admin/
https://www.facebook.com/danmarksoestersfestival/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCTMGp8C0u7VdotQ3UKMx8tfoURHairOTjTjkA-WsPA1BL614t_lGiOgmuIEmD4Vsvpgm6rvwyKkTGs
https://www.instagram.com/dkoestersfestival/?hl=da


Henrik Frandsen
Borgmester i Tønder Kommune og formand
21 24 40 89  ·  hfr@toender.dk

Povl Lønberg
Initiativtager og daglig leder
28 40 48 32  ·  pl@luna.dk

Hvis du tænker, at andre vil blive glade for at modtage vores nyhedsbrev, må du meget gerne 
videresende nyhedsbrevet eller opfordre dem til at skrive sig op til nyhedsbrevet på pl@luna.dk

Vi ses i Tønder Kommune
Danmarks Østersfestival 
danmarksoestersfestival.dk 

Vi har i mange år brugt østers i 
vores markedsføring af Sønder-
jylland og oplever stor interesse 
ikke mindst blandt byboere, som 
er vant til at skulle betale 30 kr. for 
en østers. Her kan de selv gå ud 
og plukke dem helt gratis. Første 
gang kan man være lidt bange for 
at gøre noget forkert, og så kan 
det være godt at begynde med 
en guidet tur. Her kan man lære 
at åbne en østers og blive intro-
duceret til forskellige retter som 
for eksempel østers med jordbær.

Naturen på agendaen
I øjeblikket er der generelt en me-
get stor interesse for alt outdoor 
fra vandre- og fisketure til østers. 
Mange vil gerne i højere grad leve 
i pagt med naturen og mærke sig 
selv, og det er der plads til her i vo-  
res område, hvor vi har højt til bå-
de himlen og langt til horisonten. 

Jeg tror, vi har 
mulighed for at 
markedsføre vores 
egn endnu stærkere 
med de kvaliteter, der er 
et særkende netop for Sønderjyl-
land, og som vi er stolte af. Det 
kunne for eksempel være fint, hvis 
alle restauranter havde østers på 
menuen som forret og marsklam 
som hovedret. Hvis turismen har 
det godt, smitter det af på det 
øvrige erhvervsliv som for eksem- 
pel malerne, der skal male som-
merhusene, og vvs’erne, der skift-
er det tilstoppede rør i køkken-
vasken i ferielejligheden. Dertil 
kommer detailhandlen, man skal 
huske, at ikke mindre end 40% af 
turisternes omsætning bliver lagt 
i detailhandlen.

Karsten Justesen  
Direktør, Destination Sønderjylland

TURISME & ERHVERV NR 01 DANMARKS ØSTERSFESTIVAL

Sidste Nyt
Få et overblik over den  
store opmærksomhed  

Danmarks Østersfestival  
får i pressen HER

Højt til himlen og langt til horisonten.
De er et af Sønderjyllands særkender

DE STØTTER DANMARKS ØSTERSFESTIVAL  SE ALLE SPONSORER HER

https://www.danmarksoestersfestival.dk/presse
https://www.danmarksoestersfestival.dk/#Sponsorer

