
1

S P I S E S T E D  PÅ  S E J E R Ø  H AV N
Forundersøgelse: Potentiale, koncept og forretningsplan

Sejerø marts 2018



2

Baggrund
 
På en lille ø er havnen et væsentligt samlingssted. 
Traditionelt var det hér man hørte nyt udefra, hvor 
varer blev udvekslet og hvor mange beboere havde 
deres faste arbejdsplads. Som besøgende er det på 
havnen man starter og slutter sit ophold på øen, 
og det er her, man forventer at opleve noget af 
øens sjæl og dagligliv.

Sejerø har en aktiv havn med fiskere, lystsejlere 
og færgefart. Den blev anlagt i 1839, og har siden 
fungeret mere eller mindre som øens væsentligste 
samlingssted. Men den affolkning, der generelt 
påvirker de danske øer, påvirker også havnen på 
Sejerø, som gennem de seneste 10 år har mistet 
meget af sit fiskeri og ikke mindst den havnegrill, 
der samlede øens beboere omkring enkle måltider 
og uformelt samvær.

Sejerøs beboere er bekymrede over denne 
udvikling, som i 2016 førte til, at der rejstes 
penge til at få udarbejdet en udviklingsstrategi 
for havnen. I strategien er havnen inddelt i fire 
områder, hvor indenfor der foreslås en lang række 
funktioner, der har til formål at styrke havnens 
erhvervsliv og oplevelsesmæssige kvaliteter samt 
sikre havnen mod oversvømmelse.

Hovedrådgiver
URLAND

Urland Aps
Kigkurren 8A, 1. sal
DK-2300 København S

Kalundborg Kommune finansierede efterfølgende 
en ny mole i havnens vestlige del. Molen er 
udformet, så den på samme tid sikrer havnen 
mod oversvømmelser, og samtidig tilbyder 
opholdsmuligheder og udsigtspunkter for turister 
og lystsejlere. 

Næste skridt i realiseringen af udviklingsstrategien 
er etableringen af et spisested i tilknytning til 
den nye mole. I sommeren 2017 ansøgte Sejerø 
Beboerforening Realdania om støtte til at etablere 
et nyt spisested på havnen. For at kvalificere 
sin beslutning om, hvorvidt der skal ydes støtte 
til dette, er denne forundersøgelse udarbejdet 
med det formål at vise, hvorvidt og hvordan 
et spisested på Sejerø kan blive en sund og 
bæredygtig forretning. 

Forundersøgelsen er udarbejdet for Sejerø 
Beboerforening og er finansieret af Realdania, 
Kalundborg Kommune og beboerforeningen selv.

Johanne Bugge Experience Consult
Glucksvej 17
DK-9200 Aalborg SV

Underrådgivere

Rue Hallén Plan & Arkitektur
Bülow Hübes Väg 7E
21618 Limhamn

Fotos (hvor ikke andet er angivet) Urland Aps
(Ditte Marquard og Maja Dehlin)

Sejerø Beboerforening
c/o Henry Larsen
Kongstrupvej 22
DK-4592 Sejerø

Udarbejdet for
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 “Da jeg første gang begyndte at komme 
på Sejerø, da var havnen fuld af liv. Det var 
et sted folk kom og mødtes, og alle fulgte 
med i hvem der kom og gik på havnen. 
Sådan vil vi gerne have det til at være igen”
 Jens Thomassen, Sejerø Udviklingsforum
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Sejerø - markeret med rødt - i regional kontekst. Det 
tager ca. én time at sejle til øen fra den lille by Havnsø, 
ca. 15 km nord for Kalundborg.
Målestok ca. 1:40.000
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Gennem de seneste 50 år har Sejerø været 
præget af den samme udvikling som foregår 
mange steder i Danmarks landområder. 
Strukturforandringer i landbruget og fiskeriet, 
og nedgangen i lokale fiskebestande  betyder, 
at der er væsentlig færre lokale arbejdspladser 
i de primære produktionserhverv end tidligere. 
Samtidig tager det omkring en time at sejle til øen, 
hvilket  er en væsentlig udfordring for at man kan 
pendle til og fra arbejdspladser på Sjælland på 
daglig basis. Følgen er, at Sejerø mister beboere 
til hovedstadsområdet og til de lokale hovedbyer 
Holbæk, Nykøbing Sjælland og Kalundborg. I 
Kalundborg Kommunes befolkningsprognose 
forventes Sejerøs indbyggertal at falde til 330 over 
de næste 25 år. Samtidig er omkring halvdelen af 
befolkningen på øen over 65 år. 

Sejerø er ca. 12 km2 stor og ligger i Sejerøbugten 
ca. 14 km ud fra Sjællands nordvestkyst. Øen 
hører administrativt under Kalundborg Kommune. 
Færgen til Sejerø sejler fra den lille by Havnsø, som 
ligger ca. 15 km nordøst for Kalundborg. 

Sammenlignet med de godt 1.500 danske 
småøer, er Sejerø en middelstor ø med ca. 350 
beboere fordelt i tre landsbyer. I vikingetiden var 
Sejerø et af de mest centrale steder i Danmark. 
Dengang var vandvejene de vigtigste, og Sejerø 
var let tilgængelig med skib fra både Jylland, 
Fyn og Sjælland. Kongshøj på øens sydøstlige 
del har historisk været et vigtigt tingsted. Op 
gennem middelalderen udviklede Sejerø sig til et 
selvbærende samfund, hovedsageligt beskæftiget 
med landbrug og fiskeri. I 1940’erne kulminerede 
Sejerøs udvikling med ca. 850 indbyggere, tre 
skoler, to andelsmejerier og et aktivt fiskeri- og 
landbrugserhverv. 

Den infrastrukturelle tilgængelighed til og fra 
øen er også en udfordring for erhvervslivet. I 
vintermånederne sejler færgen mellem Havnsø 
og Sejerø fire gange dagligt, om sommeren seks 
gange. Det betyder, at producerer man en vare 
på Sejerø, er man meget afhængig af at færgen er 
stabil og pålidelig, og at der altid er plads til at få 
sine varer bragt over. Det samme gælder når man 
bestiller råvarer, foder mm. fra Sjælland, som skal 
fragtes til øen. Den logistiske udfordring giver en 
merudgift og en risiko for at leverancer går tabt. 
Samtidig er færgen en infrastrukturel forudsætning 
for turismen, og indretning af dens afgangstider 
er vigtige for Sejerøs evne til at konkurrere på 
turismemarkedet. 

Sejerøs isolation opvejes delvist af, at Havnsø 
ligger omkring en times kørsel fra København. 
Der er derfor relativt mange fritidshuse på øen, 
som gør at der om sommeren i perioder bor op 

mod 2.000 mennesker på Sejerø. Dette danner, 
sammen med de 350 fastboende, grundlag for 
blandt andet at drive en dagligvareforretning, en 
campingplads, en golfbane og fire spisesteder 
fordelt jævnt ud over øen. 

Sejerøs kontekst
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Sejerø Skole og Børnehus, hvor der aktuelt er indskrevet 19 børn, fordelt på seks klassetrin. Når børnene på Sejerø skal i 8. klasse kommer de som regel på 
efterskole på Samsø. Skolen er, sammen med plejehjem og Brugs, en af de vigtigste funktioner for opretholdelsen af et helårs-samfund på Sejerø.
Foto: Sejerø Skole og Børnehus
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En stærk egenart
Sejerøs historie går langt tilbage, og er fortsat 
tydelig i landskaber og bebyggelsesstrukturer. 
Øen har været beboet siden oldtiden, og adskillige 
gravhøje og en enkelt langdysse er fortsat synlige 
på de mere end 60 navngivne bakketoppe. 
Sejerø bestod dengang af to aflange og parallelle 
arkipelager, adskilt af havet i midten. Efterhånden 
som landet hævede sig, er Sejerø blevet samlet. 
Øens naturgeografiske historie er dog fortsat 
særdeles tydelig, idet den centrale del af øen ligger 
lavt, er flad og ofte oversvømmes i vinterhalvåret.

I mange århundreder har Sejerø fungeret som 
landbrugssamfund, hvor ’bjergene’ opdyrkedes 
med korn og høslet, og hvor den lave del af øen 
afgræssedes af kvæg og får. Øen har desuden 
været kendt for sine rige sildeforekomster og en 
udbredt fjerkræavl. De tre landsbyers beliggenhed 
og struktur, og de små veje der forbinder dem, 
har stort set ikke ændret sig gennem tiderne, 
hvilket giver indtrykket af en meget oprindelig 
og uspoleret bebyggelses- og landskabsstruktur. 
Herudover er en hel del gamle, små og firlængede 
gårde bevarede og giver indblik i en oprindelig 
arkitektur, hvor lerklinede vægge adskiltes af 
lodrette bindingsværkstokke.

Øens stærke historie kommer også til udtryk i både 
sprog, traditioner og livsstil. Sejerø har gennem 
historien udviklet særlige ord, som ikke findes 
andre steder i landet, fx ’Bier’ for bjerg. På øen 
eksisterer også en del egnsunikke retter – vigtigst 
er nok at nævne ’Fulskagerne’, som består af en 
lille lamme- eller svinekødbolle, der koges i en dej 
af havregryn. Øen huser også en række særlige 
mærkedage og traditioner, som fx Pølsegilde. 

For mange sjællændere har Sejerø en form 
for mytisk status. Dette skyldes formodentlig 
øens isolerede placering relativt langt ude i 
Sejerøbugten, hvilket har givet Sejerøboerne ry 
for at være sejlivede mennesker med stor vilje 
til at klare sig. Øens særlige naturgeografi, med 
de mange bjerge og den oversvømmede lavning, 
bidrager også til fornemmelsen af at Sejerø ikke 
ligner andre steder på Sjælland. Sejerø har med 
andre ord masser af egenart og en rig kulturarv, 
som med stor fordel kan indtænkes som et vigtigt 
potentiale for turisme og bosætning på øen.
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Sejerøs natur er ikke unik i en dansk kontekst, men øens 
‘bjerge’ er noget helt enestående. Øen har mere end 60 
navngivne høje, som ligger i to ‘bjergkæder’ på hver sin side 
af øens lave og flade midte. Det Sejerøske ord for bjerg er 
‘bier’.

Traditionelt blev øens midte afgræsset af får og kvæg, og 
på bakkeskråningerne havde man agerdyrkning. Sejerøs 
bebyggelser ligger typisk på bakkernes østsider, for at sikre 
læ fra vestenvinden. Det er i historiske beretninger bekrevet, 
at man i vintermånederne kunne skøjte fra Mastrup til 
fyret - hvilket også kan genkendes på øens veje, som stort 
set ligger som de gjorde i middelalderen; højt i landskabet. 
Idag er øens midte effektivt drænet, men alligevel er det 
svært at sikre en god landbrugsjord. Det er nærliggende at 
forestille sig, at Sejerø kunne egne sig til en mere ekstensiv 
landbrugsdrift, hvor græsning igen blev den primære 
benyttelse af lavlandet.  

Sejerø har mange natur- og kulturhistoriske seværdigheder 
spredt ud over hele øen - som eksempel kan nævnes øens 
tejstkoloni, det markante fyr, flere gravhøje og smukke 
kyststrækninger.
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Sejerø kan ikke prale af en meget speciel natur, 
eller af at have fostret vigtige og toneangivende 
kunstnere, politikere eller kulturpersonligheder. 
Øen er ydmyg i sit udtryk, præget af det barske 
blæsevejr og en særlig isoleret og afsondret 
placering i et land, hvor afstandene mellem byer 
normalt er små. Øen har heller ikke storslåede 
borgruiner eller slotte, eller særligt specielle og 
meget fine kulturmiljøer. Alligevel har Sejerø nogle 
meget vigtige styrkepositioner:

Først og fremmest har øen en række spændende 
produktionserhverv og fødevareproducenter. 
På øen produceres blandt andet grøntsager, 
økologiske fjerkræ, honning og lammekød. 
Herudover er der frugtplantage og vinmark, 
og indtil for nyligt også et bryggeri. Øen har, i 
modsætning til en række andre øer, en størrelse 
som gør, at den kan rumme landbrugserhverv 

Stedbundne ressourcer og styrkepositioner
sideløbende med at kunne tilbyde masser af 
uopdyrket natur. Dette har særligt baggrund i 
øens unikke naturgeografi, hvor ’bjerge’ og lavland 
giver forudsætninger for at dyrke og drive en bred 
variation af produktionserhverv.

Sejerø er desuden et godt sted at gå på jagt. Der 
er ingen vilde rovdyr på øen, hvorfor fasaner, 
råvildt og harer trives og optræder i stort antal. 
Jagtsæsonen er dog lidt kortere end andre steder, 
idet det ikke er tilladt at drive jagt i de måneder, 
hvor der er mange turister på øen. 

Traditionelt har også fiskeri fyldt meget i øens 
eksport og omsætning. Hér er øen dog trådt 
ind i en krisetid, hvor fiskebestandene omkring 
øen er historisk lave, og hvor det ikke længere 
er muligt for fiskerne at afsætte deres fangst på 

fiskeauktioner. Der foregår dog en del fritids- og 
lystfiskeri på øen, hvilket resulterer i en fangst, der 
oplagt kan indtænkes i et spisested på havnen. 

Sejerøs største udfordring – den isolerede 
placering i Storebælt – er samtidig dens største 
potentiale og styrkeposition. Undersøgelser 
blandt øens befolkning og besøgende viser, at de 
mennesker – landliggere såvel som fastboende 
- der holder af Sejerø, værdsætter ro og fred, at 
komme ned i tempo, nærhed til naturen og sine 
kære, naturens beroligende og meditative effekt 
– kort fortalt det isolerede, stille og rolige ø-liv. 
På Sejerø er der ikke trafikstøj eller byggepladser, 
om natten er himlen fuld af stjerner, og om dagen 
kan øjet vandre uforstyrret ud over det blå hav fra 
øens høje udsigtspunkter. Her er ikke trafiklys og 

cykelstier, men blot snoede lokalveje, markveje og 
trampestier. Det er umuligt at miste orienteringen, 
for bestiger man det nærmeste af de mere end 
60 ’bjerge’, får man øjeblikkeligt overblik over den 
lange, smalle ø, med sit flade lavland og knejsende 
bakker.

For øens faste befolkning er det stille liv en 
forudsætning og en bevidst livsstil. Hvad enten 
der er tale om seniorer, som i en moden alder 
har forladt forstadens parcelhus til fordel for et 
landsted på Sejerø, de barnefødte Sejerøboere, 
som aldrig har boet andre steder, eller de 
eventyrlystne unge familier, der tager springet og 
skaber nye rammer for deres børns opvækst, så er 
de alle tiltrukket af og forelskede i Sejerøs enkle og 
uhøjtidelige livsstil. 

Fra et af Sejerøs højeste punkter - Møllebakken i 
Kongstrup - er der en smuk udsigt mod sydøst. Her er 
øens karaktérfulde bakker meget tydelige. 
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Fiskeri

Vildt Vilde påfugle

Vilde brombær

Hyben

snapseurter

Harpunfiskeri

Frugtplantage og vinmark

Strandjagt

Bukkejagt

Havbrug

Øko grøntsager

Får

Gæs

Ænder

Sanke æbler 

Øko fjerkræ

Mohair

Honning

Fulskager

Pinsekager

Sanke strandurter

Mindfull vandring

Naturhistorisk vandring

Kulturhistorisk vandring

fællesskab,

Højskolen 

Restaurant

Langsomhed

Bekymringsløshed

Frihed

Enkelhed

Stilhed

Spiritualitet Sejerø byder, med sin særlige beliggenhed og størrelse, på 
en meget sjælden egenskab i dansk kontekst: ro, stilhed og 
mørke. Øen har et stort potentiale i at fungere som ‘hide 
away’ for travle og stressede byboer, som savner det enkle 
og nærværende ophold på landet.

Samtidig har øens isolerede beliggenhed ført til et rigt 
traditions- og kulturliv, hvor mærkedage og fejringer, sprog, 
gastronomi og ikke mindst øens faste beboere er en uløselig 
del af øens identitet.

Sejerø egner sig, med sin varierede natur og overskuelige 
størrelse, rigtig godt til én- og todagsbesøg, hvor cyklen, 
kajakken eller vandrestøvlerne bringer den besøgende 
forbi lokale produktionsvirksomheder, naturområder, 
småbebyggelser og badestrande. I Sejerøs bakker, 
kombineret med det våde lavland, ligger endvidere et 
enormt potentiale for friluftsliv, jagt og afgræsning - med 
deraf følgende lokal kødproduktion.
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Sejerøs indbyggere er dels beskæftigede 
på øens plejehjem, i dagligvarebutikken 
eller skolen, eller de passer et deltidsjob på 
Sjælland. Øen har en del iværksættere, særligt 
indenfor landbrugserhvervene, idet jorden og 
husene er billige. Endelig findes der et antal 
håndværkere på øen, som er beskæftigede med 
at vedligeholde øens ca. 400 sommerhuse. Mest 
fylder dog øens pensionister og seniorer, som 
også er den befolkningsgruppe, der er stærkest 
repræsenterede i øens organisationer og som må 
betegnes som øens frivillige ’ildsjæle’.

Sejerøs faste befolkning driver et relativt 
overskueligt udbud af oplevelser på øen: fire 
spisesteder, hvor en af dem er med minigolf, 
hestevognskørsel, guidede rideture, cykeludlejning, 
der er en naturvejleder, et egnsmuseum med 

historisk købmandsbutik og kulturhus i samme 
bygning, en campingplads, et par håndfulde 
ferielejligheder, to husbåde til udlejning, en 
håndfuld Bed & Breakfasts, glasværksted, 
gårdbutik, grøntsagsbod, kunstbutik og golfklub. 
Herudover arrangeres i løbet af året en række 
fester og begivenheder, som fx Kagens Dag, 
Påskemarked, Sejerø Runden (motionsløb), Sejerø 
Aften, Pølsegilde og Sommerfest. Begivenhederne 
og festerne henvender sig i overvejende grad 
til øens beboere og sommerhusejere, selvom 
besøgende er mere end velkomne.

Udbuddet af oplevelser er i og for sig stort nok 
til, sammen med de iboende attraktioner i form af 
natur-, landskabs- og kulturværdier, at servicere 
de godt 20.000 turister, der hvert år besøger øen, 
samt de omkring 1.200 sommerhusgæster, der 

bor mere eller mindre fast på øen i ferieperioder. 
Samtidig er der et stort og uudnyttet potentiale 
for turisme på øen. Oplevelsesøkonomi og turisme 
er øens måske  vigtigste redskab til at skabe 
fornyet udvikling og omsætning. Flere turister 
vil understøtte den lokale dagligvarehandel, de 
eksisterende spisesteder kan investere mere i 
kvalitetsoplevelser, og der kan blive grobund 
for flere turismeiværksættere, som kan se 
et potentiale i at lave aktiviteter for og med 
øens feriegæster, beboere og fritidsborgere 
i sommerhusene. De eksisterende, lokale 
produktions- og serviceerhverv må gerne begynde 
at tænke sig selv ind i en destination, hvor de 
besøgende tilbydes en særlig Sejerø-oplevelse.

Sejerø skal fortsætte med at udvikle sin 
egenart: Kulturhistorisk, blandt andet ved at 

fortolke og fremhæve sine fødevaretraditioner; 
erhvervsmæssigt, ved at omlægge og udvikle 
produktionserhvervene, så de passer til øens 
særlige klima og topografi, og oplevelsesmæssigt, 
ved at tydeliggøre og dyrke Sejerøs potentiale 
som ’hide-away’ fra hverdagens travlhed og 
støj. Øens størrelse passer ikke alene til længere 
sommerhusbesøg, hvor dagene fyldes med 
strandliv, gåture og udflugter til fyret eller 
havnen – den egner sig også rigtig godt til én- og 
todagsturisme, hvor øen cykles, sejles eller vandres 
rundt, og hvor en håndfuld attraktioner besøges på 
vejen. 
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Som på enhver ø er også Sejerøs befolkning meget 
afhængige af færgen, som samtidig er en stor driftudgift 
for kommunen. Det er af kritisk vigtighed - for både de 
erhvervsdrivende og for øens beboere - at færgedriften er 
stabil og smidig. Her skimtes færgen i horisonten, på vej 
mod Havnsø.
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Sejerø Havn
Havnen er altid et vigtigt sted – måske det 
vigtigste sted – på små eller mellemstore øer. 
Havnen er øens væsentligste transitsted, hvor 
varer og mennesker passerer igennem til og fra 
øen, og hvor nyheder spredes fra. Havnen er også 
et mødested, særligt i sommerhalvåret, hvor de 
mange gæstesejlere fylder den med liv.

Havnen på Sejerø ligger et lille stykke fra øens 
vigtigste bysamfund, Sejerby. Sejerby indeholder 
øens hovedfunktioner, såsom plejehjem, Brugs 
og kirke. Skolen på Sejerø ligger lidt udenfor 
byen. Sejerø Havn er relativt stor, med plads til 
både færge, fiskekuttere og sejlbåde, fordelt i tre 
bassiner. Bygningsmassen på havnen er ensartet 
og relativt oprindelig i sit udtryk, med små træhuse 
i forskellige farver spredt jævnt ud på molerne.  

Sejerø Havn og Sejerby ligger centralt på den lange 
ø, og fra byen er der ca. lige langt til henholdsvis 
Revet i syd og Fyret i nord. Havnen er ikke 
synlig fra byen, idet den omkranses af bakkerne 
Borrebjerg og Tyvsbjerg, fra hvilke der er en 
storslået udsigt udover hele havnen.

Sejerø Havn husede indtil for nogle år siden en 
lille havnegrill, hvor øens befolkning og besøgende 
kunne spise traditionel og enkel grillmad. Af 
øens befolkning beskrives grillen som et vigtigt 
mødested, der er stærkt savnet. I forlængelse 
heraf er budskabet fra øens befolkning, at Sejerø 
Havn fremstår lidt øde og funktionstømt, og måske 
ikke helt lever op til det, man forventer sig af en 
hyggelig og intim ø-havn. Et spise- og mødested vil 
løfte havnens attraktivitet markant og helt oplagt 
være med til at give mere liv og oplevelsesrigdom.

I 2016 udarbejdede tegnestuen Vandkunsten en 
udviklingsstrategi for havnen, hvor en revitalisering 
og styrkelse af havnens funktioner er beskrevet 
gennem fire faser. Centralt i fase 1 er etableringen 
af et spisested, som fysisk er tænkt placeret 
der hvor grillen også lå førhen: mellem havnen 
og stranden vest herfor. Med denne placering 
sikres det, at det liv der er omkring færgen i 
havnens sydøstlige del, også trækkes længere ind 
på havnearealerne. Samtidig ligger spisestedet, 
så det i særlig grad henvender sig til de mange 
gæstesejlere i sommerhalvåret.

I udviklingsstrategien er spisestedet tænkt som en 
aflang træbygning, der huser en række funktioner 
såsom udekøkken til sejlere og ’ø-lokale’, som kan 
lejes ud til midlertidige funktioner. Bygningen er 
samtidig visualiseret, så den binder havnen og 
stranden bagved sammen, og fungerer som en 

form for strand-pavillon. Den foreslåede arkitektur 
lægger sig op ad den eksisterende bygningsmasse 
som et enkelt, afdæmpet og moderne træhus, 
hvor der er lagt vægt på udsigt, lys og optimale 
vilkår for at opleve havnen og kysten bagved.Selve 
bygningen er tænkt ud fra et additivt princip, hvor 
bygningskroppen kan forlænges efter, hvor mange 
funktioner huset skal rumme.

I denne forundersøgelse er der taget 
udgangspunkt i den placering og arkitektur, der 
er slået an i Vandkunstens udviklingsstrategi. Som 
beskrevet i det følgende, er der således også hér 
tale om et multifunktionelt og fleksibelt hus, som 
kan udvide sig over tid. 

Sejerø Havn set fra Tyvsbjerg. Sejerby gemmer sig udenfor billedets beskæring mod højre.
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Sejerø Havn
udviklingsstrategi

tegnestuen vandkunsten - Juni 2016 32

PERSPEKTIV

Sejerø Havn - udviklingsstrategi13

OMRÅDEPLAN

AXONOMETRI

Estakatet

Ø-lokale

Husbåde

Lystsejlere
Havnegrill

Badestrand

Grillhytte

Udsigtspunkt

Udekøkken

Markedsplads

Flydende restaurant

Bødehuset

Røgeri

Pavillon

Erhversfi skeri

Færgen

Infopavillon

Cykeludlejning

Autocampere

Trafi k

Havnekontor

“Hytter på Hjul”

Sauna

Får

Skov

Kajakklub

Lystfi skere

Badestrand

Fuglekiggere

I Vandkunstens udviklingsstrategi fra 2016 for Sejerø 
Havn blev det blandt andet foreslået at etablere en 
havnegrill. Nærværende forundersøgelse har taget 
udgangspunkt i den arkitektur og placering, der er 
beskrevet i strategien.
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Produktionskøkken

Festsal

Spisehus

Servicelokale

Hotelværelser
Butik

Turistinformation

Sejerø har et godt udgangspunkt for mere turisme, 
som ikke er udnyttet. Det gælder i særlig grad i 
forhold til at tiltrække én- og todags-besøgende 
fra de omkring 35.000 sommerhuse, som 
ligger ved Sejerøbugten på Sjælland. Hér bliver 
Sejerhus et vigtigt sted for Sejerøs udvikling som 
feriedestination og besøgsmål. Med et ordentligt 
skub i den rigtige retning, kan øen komme til 
at opleve en reel fremgang i besøgstallet, som 
kan mærkes på bundlinjerne hos Brugsen, 
spisestederne og  de private udbydere af 
ferielejligheder og oplevelsestilbud.

Sejerhusets profil og aktiviteter er tænkt som et 
vigtigt  bidrag til øens samlede oplevelsesudbud. 
Sejerøs ø-identitet og særlige natur- og 
kulturhistorie og alle de fine kvaliteter og historier, 
der ligger heri, skal gennemsyre huset og dets 
aktiviteter. Sejerø skal have et hus, der forfiner, 
fremelsker og fremhæver alle de stedbundne 
kvaliteter, der findes på Sejerø, og som er blevet 
tydeliggjort i kortlægningen af øen. En professionel 
ramme for en turismevirksomhed, der skal bidrage 
til at løfte øens samlede selvforståelse, fortælling 
og udvikling. 

Et hus man føler sig velkommen i

Hvad enten man er Sejerø-bo, landligger eller 
turist, skal Sejerhus byde velkommen, og husets 
tilbud, aktiviteter og stemning skal føles som en 

fortætning af Sejerøs særlige natur, kulturhistorie 
og ø-liv. Huset kan sætte rammen for ny turisme 
og være et kvalitetstilbud til øens mange forskellige 
gæster og beboere. Det kan samtidig fungere som 
et hjemligt træfpunkt for de mange gæstesejlere i 
lystbådehavnen og et sted, hvor turister, ø-boerne 
og familier fra øens 400 sommerhuse kan samles, 
spise og hygge sig. Huset tænkes som en ramme 
for fællesskaber og oplevelsen af det gode liv 
på Sejerø, hvor børnene kan lege trygt ved den 
lavvandede strandkant eller i det stemningsfulde 
kreativ-hjørne, hvor dyr, planter og andre 
naturoplevelser fra Sejerø kan tegnes og dekoreres, 
mens forældre og bedsteforældre sludrer over 
frokosten eller en kop kaffe. 

Sejerøs gode størrelse i forhold til at sejle, cykle 
eller vandre øen rundt, gør, at der er et stort 
potentiale for én-dagsturisme. Hér er huset et 
naturligt sted at starte og slutte sin dag på Sejerø. 
I husets kombinerede butik og turistinformation, 
skal det være muligt at vælge sin rute og de 
stop, man vil foretage undervejs, og husets 
personale kan hjælpe med at anbefale øens øvrige 
spisesteder og attraktioner.

Når Sejerø er vært for større events, såsom Åben 
Ø-dag, motionsløbet Sejerø Ruten eller det årlige 
Julemarked, kan huset være både et samlingspunkt 
og et lokalt anker der kan at servicere, guide og 
formidle mødet mellem besøgende og fastboende. 
Huset bliver således en vigtig ramme ikke alene 

for en omfavnende velkomst til øens gæster og 
en vigtig ”reklamesøjle” for øens mange kvaliteter 
og oplevelser, men også et centralt mødested for 
øens befolkning og sommerhusejere.

Et hus med mange formål

I arbejdet med at finde en god kombination 
af funktioner i Sejerhus er der dels taget 
udgangspunkt i, at huset 

• Er et naturligt samlingssted for øens befolkning

• Bidrager til at styrke Sejerøs selvforståelse og 
identitet

• Giver mulighed for at lokale producenter og 
iværksættere kan tænke deres produkter ind i 
indretning, vareudbud og serviceydelser

• Er et naturligt udgangspunkt for at besøge 
øens aktiviteter og oplevelser

• Understøtter turismeudviklingen på øen med 
en professionel information

• Bidrager til udbuddet af overnatningskapacitet 
på øen

• Bidrager til udbuddet af spiseoplevelser

• Sikrer muligheder for flere indtægtskilder til 
drift og vedligehold af bygningen.

Sejerhus har tre primære indtægtsgivende 
elementer i sit koncept: 

1. Restauration (bistro)

2. Hotelværelser

3. Velkomstcenter med ø-butik (turistinformation, 
souvenirs, merchandise og showroom for 
øens producenter inden for fødevarer og 
kunsthåndværk)

Husets profil er tænkt som ’kvalitetsbetonet’. Der 
skal være garanti for en god oplevelse på alle 
parametre, så stedet er i stand til at konkurrere 
om et publikum, som plejer at tage på kroophold 
og weekendophold på hoteller med en standard 
over middel. Af samme årsag er hotelværelsernes 
pris sammenlignelig med hoteller andre steder 
i Danmark - men for at favne både lokale og 
besøgende, er selve spisedelen af Sejerhus prissat 
som en ’bistro’, hvor prisniveauet gør, at man 
kan tillade sig at benytte restauranten ofte og 
spontant.

1. Restauration (bistro)

Sejerhusets bærende forretningsdel er en relativt 
stor restaurant. For at skabe så stor indtægt som 
muligt, er det vigtigt at restauranten kan inddeles, 
så der både kan afholdes et selskab og være åbent 
for øvrige gæster samtidigt. 

Sejerhus - koncept, funktioner og indretning
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Selve restaurant-delen af huset består af følgende 
funktioner:

• Et større spiselokale med 40 siddepladser, som 
kan udvides til 70 siddepladser ved selskaber 
(rummet kan eventuelt opdeles med en 
skydevæg, hvilket sikrer maksimal fleksibilitet)

• Terrasse til udeservering med 20 siddepladser. 
Terrassen skal vende mod både havne- og 
strandside

• Produktionskøkken med køle- og fryserum

• Skranke som forbinder ude og inde, og hvor 
der kan sælges is mm. 

• Separat rum til opvaskemaskine

• Bruserum til personale (evt. som en del af 
personaletoilettet)

Folk vil meget gerne sidde ude, når det er sommer. 
Derfor er der indtænkt areal til udeservering. 
Optimalt kan der lukkes op for vinduespartier, så 
nogle kan sidde i skygge, hvis de foretrækker det, 
men stadigvæk være tæt på havne- og strandlivet. 

Det nye spisested skal helst have en klar profil, 
der adskiller sig fra, men samtidig supplerer det 
nuværende spise- og oplevelsesudbud for turister 
og borger på Sejerø. Der er for øjeblikket fire faste 
spisesteder:

• Sejerø Restaurant: gourmet-profil, serverer 
blandt andet retter baseret på lokalt vildt

• Restaurant Spætten: god dansk mad og 
kvalitetsvine primært henvendt til par

• Sejerø Minigolf: smørrebrød, is, pandekager, 
kaffe og drikkevarer

• Café på havnen: Hansen-Is, kvalitetskaffe, 
pizza mv.

Profilen for det nye spisested på havnen kan med 
fordel tage afsæt i Sejerøs stedbundne identitet og 
den gode fortælling om øen som et sted, hvor man 
har hjertet med sig og lever livet i et langsomt, 

Fællesspisning/
folkekøkken

Koncerter Bar

Catering

Take away Udlejning af 
service

Madkursus:
lokale retter

Slagteri

Røgeri

Levering til 
færgens café

Studie- og 
kontorarbejdspladser

Vaskemaskiner 
for gæstesejlere

Udekøkken 
for sejlere

Bog- og 
spilhandel

Opholdsstue for 
gæstesejlere

Byttebørs

Bibliotek

Grejbank

Mostpresseri

Levering af 
lokale fødevarer 

hos private

Picnickurve 
til turister

Kajak/
kanoudlejning

Cykeludlejning
og -værksted

Sovevogne

Selskaber

Spisehus

Festsal

Hotelværelser

Turistinformation

Butik

Produktions-
køkken

mere nærværende tempo. En restaurant med 
plads til alle: øens faste befolkning, familien, der 
er på udflugt med tre generationer, cykelturisten, 
gæstesejleren og parret, der vil nyde et godt 
måltid til rimelige priser. 

For at give et indtryk af grundlaget for 
forretningsmodellen er der i nærværende 
forundersøgelse opstillet et bud på hvilke 
værdier der kan gennemsyre det nye spisested. 
De opstillede værdier skal være med til at sikre, 
at stedet er attraktivt for et bredt publikum, og 
samtidig er så enkelt som muligt at drive som en 
sund forretning:

• Enkelhed – let at tilberede 

• Fleksibilitet i forhold til valg af råvarer

• Lokale råvarer

• Anvendelse af urter og tang 

• Bæredygtighed

• Minimering af madspild

• Konkurrencedygtige priser

• Familie- og børnevenlighed

Sejerhusets primære funktioner - restaurant, hotel og 
velkomstcenter - kan, afhængig af forpagterens ønsker og 
idéer, udvikle sig til at indeholde en lang række sekundære 
funktioner. I diagrammet er forslag til disse funktioner 
markeret med lys farve.
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Gastronomien

Med udgangspunkt i at Sejerø huser et økologisk 
fjerkræopdræt og -slagteri, er retter med gåsekød 
oplagte til menuen. Aften-middagen kan tænkes 
som en ’dagens ret’, der skifter hver dag, så der 
skabes variation. Der kan eventuelt tænkes i 
at forberede de samme retter hver ugedag i en 
periode. Retterne planlægges og annonceres for 
en uge ad gangen. Eksempler på ’dagens ret’:

• Dansk bøf med løg og nye kartofler

• Vildtragout m. grønsags- eller kartoffelmos

• Vildtfrikadeller med stuvet kål (evt. strandkål) 
og nye kartofler

• Stegt gås – det kan være nogle billigere 
udskæringer - med fyldig og krydret salat

• Fulskager af gås med fyldig salat

• Kanin i oliven og hvidløg med bagte kartofler

• Krydret farsbrød med tilbehør

• Fiskegryde af ising, hvide bønner og grønt 
serveret med brød

• Fiskefilet med løgsovs og kartofler

Åbningstider

Sejerhus tænkes som et hus fuldt af aktiviteter 
og mennesker i sommermånederne fra april til 
oktober. I april og maj og igen i september og 
oktober kan huset holde åbent for eksempel 
torsdag til søndag fra 10 -21, og øvrige dage efter 
aftale. I juni, juli og august samt i skoleferier i øvrigt 
er der taget udgangspunkt i, at huset holder åbent 
alle dage fra 7 – 22.

Forsamlingshus om vinteren

I dag findes der ikke et stort festlokale eller 
forsamlingshus med tilknyttet godkendt 
produktionskøkken på Sejerø. Fra november til 
marts kan Sejerhus derfor meget oplagt udlejes 
som forsamlingshus og festlokale. Huset kan 
danne ramme om lokale fester og fejringer, og 
man kan ad den vej også forestille sig, at nogle 
af Sejerøs mange, rige traditioner for mærkedage 
kan føre til, at huset er aktivt i vinterhalvåret. Det 
kan for eksempel være Pølsegilde i november, 
julefrokost, påskefrokost eller fællesspisning for 
øens faste beboere – en aktivitet der tidligere var 
tradition for på øen, hvor man i februar og marts 
drak kaffe sammen næsten hver eftermiddag. 
Kaffeselskaberne gik under navnet ’Konernes 
Dage’ og ’Mændenes Dage’.

På Sejerø har man traditionelt fejret bryllupper 
over tre dage, hvor bryllupsfesten foregik om 
fredagen og vielsen fandt sted om søndagen. 
Der er en række lokale traditioner, blandt andet 
forbundet med mad, som er knyttet til dette 
særlige Sejerø-bryllup. Taget i betragtning, at 
mange almindelige mennesker gerne betaler for 
at afholde unikke og anderledes bryllupsfester, 
kunne man godt forestille sig, at der kunne være et 
marked for at tiltrække fx Københavnere til Sejerø 
for at blive viet ved fyret, nyde øens natur og feste 
i Sejerhus. 

Skal det være muligt for Sejerhuset at fungere 
som festhus over flere dage, er det nødvendigt 
at mellem 50 og 100 gæster kan komme til 
øen, og at de kan overnatte der. Dette kræver 

MORGENMAD

 Se tavlen

BRUNCH

 Se tavlen

FROKOST

Planke & Pilsner     148 ,-En planke består af fire valgfrie retter:• En lille fiskefrikadelle med hjemmelavet remoulade• Stegt fiskefilet med hjemmelavet remoulade• Hønsesalat med grønt
• Små kødboller med salat
• Gåseterrin med rødløgsrelish
• Gåsepølse med surt
• Spegepølse med peberrod
• Dyrepølse med grønt
• Kartofler med grønt og rygeostcreme• Røget dyre- og lammekølle med urter• Vildtterrin eller vildtconfit med tilbehør• Rygeost 
• Ostetallerken med lokal honning

Grøntsagstærte med fyldig salat   50 ,-
Sejerøs Stjerneskud     110 ,-

HELE DAGEN KAN DER KØBES
Sejerøhotdog med gåsepølse   35 ,-
Sejerøtoast      35 ,-
Pommes Frites     35 ,-Håndskårne og ovnstegte

Almindelig pølse med brød    25 ,-
Dagens kage      30 ,-

 ITALIENSK IS I VAFFEL ELLER BÆGER
 Se tavlen

DRIKKEVARER:
Kaffe og the.  

25 ,-/30 ,-Ø-cola og andre vand     25 ,-/30 ,-Øl (forskellige varianter)    30 ,-/50 ,-

SEJERHUS

Velkomsthusets frokost er så vidt 
muligt sammensat af lokale rå-

varer. Grønt og urter sankes eller 
købes hos øens 

grøntsagsproducent, gåsekødet 
leveres af Sejerø-gæs og vildtet er 

nedlagt lokalt.  

DAGENS RET
- også som take-away:

 110,-
Se tavlen 

Serveres fra 
17:30 – 21.00

menu

Alle gæster får som ekstra service en lille appetizer, mens de venter 
på maden. Det koster ikke meget, og er en god gestus, som oftest 

skaber glæde. En appetizer kan være små brød (fx rester af brød 
fra dagen før med ramsløgspesto, små riskugler, tangchips m.v.)

For at spare personaleressourcer går gæsterne op og bestiller ved 
en indbydende skranke, eventuelt med udstilling i montre. 
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koordinering og samarbejde mellem øens øvrige 
turistaktører, og det kræver dialog med Kalundborg 
Kommune om muligheden for at indsætte ekstra 
færgeafgange, eller eventuelt låne Nekselø-færgen 
som supplement til Sejerø-færgen.

Endelig kan der i vinterhalvåret findes en 
indtægtskilde i at udleje inventar og service til 
private. Også produktionskøkkenet kan udlejes, 
fx til øens fødevareproducenter, som kan benytte 
lavsæsonen til at udvikle nye produkter, eller 
tage imod større og mere komplekse ordrer. Det 
foreslås at leje af festlokale fastsættes til 500 kr. 
for et døgn, og 2.500 kr. hvis service og rengøring 
tilkøbes.

2. Tre hotelværelser med toilet og bad 

På Sejerø er der et uforløst potentiale i at 
tilbyde kvalitetsbetonet overnatningskapacitet 
til et købestærkt publikum. Mange sommerhuse 
på øen udlejes ikke officielt, og der er kun 
få Bed&Breakfast’s. I Kongstrup er der fem 
ferielejligheder, og spredt på øen er der enkelte 
boliger, som udlejes på AirBnB. Endelig ejer Sejerø 
Udviklingsforum to husbåde, som ligger i Sejerø 
Havn, og som udlejes i sommerhalvåret.

Et hyggeligt overnatningstilbud på havnen vil ikke 
alene være attraktivt, det vil også give mulighed 
for at skabe indtjening ved at udvikle og tilbyde 
pakkeprodukter i stil med andre både små og 
store hoteller i Danmark. Pakkeprodukterne kan fx 
indeholde bespisning, oplevelsestur, overnatning 
og morgenmad. I april og maj og igen i september 
og oktober kan morgenmad eventuelt være self-
service, som er stillet klar.

Med tre tilknyttede hotelværelser kan Sejerhuset 
gøre sin driftsøkonomi mere robust, og sikre, at 

man er i stand til at tiltrække et mere købestærkt 
publikum. Hotelværelserne er store (24 m2), og 
kan både bookes som familierum (med to ekstra 
opredninger) og som dobbeltværelse.

3. Velkomstcenter med ø-butik

Den tredje vigtige del af Sejerhus er et 
velkomstcenter, i form af en kombineret ø-butik og 
turistinformation.

Butikken har en meget vigtig rolle i forhold til 
formidlingen af Sejerøs historie, ikke kun for 
besøgende og turister, men også for øens faste 
beboere. Historiefortællingen tænkes ikke som en 
museumsoplevelse, men som et aktivt og dynamisk 
sted, hvor lokal produktion og mennesker flyder 
igennem og sætter deres midlertidige præg 
på stedet. Afhængig af sæson, kan butikken 
sælge honning, fjerkrækød, grøntsager, fisk – og 
souvenirs i form af lokal glaskunst og lignende, 
eller frosne, grydeklare fulskager. 

Velkomstcentret er et lokalt sted, hvor stemningen 
er afslappet og uhøjtidelig, præcis som resten 
af Sejerø også er. Mange turister og besøgende 
efterspørger autentiske, lokale steder, hvor de 
kan lægge telefonen fra sig og tænke tilbage på 
en opvækst på landet, eller drømme om måske at 
flytte ud af byen en dag. Samtidig føler de faste 
beboere en lokal stolthed ved deres ø og glædes 
over at vise øen frem. Velkomstcentret formidler 
et uhøjtideligt møde mellem lokale og besøgende 
– og fortæller på den måde den bedste version af 
Sejerøs historie. 

For at skabe mest mulig indtægt i butikken, handler 
det om at få besøgende og turister til at stoppe 
op. Dels så de bliver inspireret til at bevæge sig 
rundt på øen, besøge steder og lægge omsætning 

dér, og dels så de opholder sig lidt mere end ellers 
i Sejerhus, og måske derfor bliver fristet til en kop 
kaffe eller frokost i bistroen. 

Velkomstcentret er tænkt som  en 
mini-turistinformation med billeder 
og informationsmateriale fra øens 
forretningsdrivende, beboere og erhvervsdrivende 
– lidt som et Sejerø-showroom. Udover 
produkter fra lokale fødevareproducenter og 
kunsthåndværkere fra øen, kan butikken også 
sælge smagfuld merchandise og souvenirs. Hvis 
Sejerø gerne vil opfattes som en god turistø, er det 
nødvendigt, at øen også begynder at agere som en 
turist-ø ved for eksempel at tilbyde små figurer af 
nogle af signaturoplevelserne på Sejerø: Fyrtårnet, 
tejsten, m.v. Der kan også sælges kvalitets t-shirts 
og muleposer med motiver fra Sejerø.

Fra velkomstcenteret kan udlejningen af 
husbådene – og øens øvrige overnatningstilbud 
- eventuelt også håndteres, ligesom det er 
hér man tjekker ind og ud af Sejerhusets 
hotelværelser. Også eventuel fremtidig udlejning 
af grej til havkajaksejlads, surfing og lignende kan 
administreres i velkomstcentret. Endelig kan der 
med fordel i et hjørne være lidt købmandsvarer, 
som gæstesejlere kan få brug for, hvis de 
ankommer til havnen, efter Brugsen er lukket.

Krea-hjørnet

Der er få konkrete tilbud til børn på Sejerø. Det 
er derfor oplagt at have et legehjørne til børn og 
kreative sjæle i velkomstcenteret, hvor der kan 
købes materialer som sten og muslingeskaller 
og kreative materialer. I højsæsonen kan der 
eventuelt ansættes en ung, lokal tegne/lege-
ambassadør, som kan sætte rammen for nogle 

enkle eftermiddags-workshops.

Ud over at der kommer en hyggelig aktivitet til 
børnene, er der også en bagtanke i, at forældre og 
bedsteforældre opholder sig i bygningen, imens 
børnene leger, og dermed anspores til at købe et 
måltid eller kaffe i bistroen, mens de leger eller 
venter.

Øvrige funktioner

Udover de tre hovedfunktioner – restauration, 
hotelværelser og velkomstcenter – skal Sejerhus 
endvidere indeholde nogle få, sekundære 
funktioner, som er nødvendige for at skabe et 
velfungerende hus og sundt arbejdsmiljø for 
husets ansatte og brugere. Således skal der 
etableres:

• Et personalerum med kontor (30 m2)

• Gæstetoiletter - henholdsvis et almindeligt 
toilet og et handicaptoilet

I forhold til bygningens konkrete indretning, så er 
det afgørende, at bygningen designes med henblik 
på at holde personaleomkostningerne på det lavest 
mulige niveau. Det er således vigtigt, at både 
butik og restaurant kan serviceres af én person i 
lavsæsonen.

Det betyder også, at køle- og fryserum skal 
placeres optimalt i forhold til arbejdsgangene i 
køkkenet, og at restauranten kan betjenes effektivt 
også i forhold til afrydning, is-udsalg og så videre. 
Bygningen skal endvidere forberedes til den bedst 
mulige internetforbindelse, så terminaler og andet 
digitalt, der er vitalt for bygningens funktion, 
fungerer driftssikkert.
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BYGGEMODNING
Delopgave Estimeret pris

Byggemodning 220.000                

Byggemodningsudgifter i alt 220.000kr.            

ANLÆG AF VELKOMSTHUS

sirp teremitsE2m .rp sirP2m ,eslerrøtSelakoL Bemærkninger

1. Produktionskøkken 40 20.000 800.000

2. Opvaskerum 5 20.000 100.000

3. Spiserum 75 12.000 900.000

4. Butik / Showroom / servicelokale 60 10.000 600.000 Det Blå Hus kan bruges til dette formål 

5. Personalerum 30 12.000 360.000

6. Kølerum 12 15.000 180.000

7. Fryserum 12 15.000 180.000

8. Gæstetoilet 3 25.000 75.000

9. Gæstetoilet handikap tilpasset 5 25.000 125.000

10. Personale toiltet med bruserum 5 25.000 125.000

11. Hotelværelse med bad og toilet 24 15.000 360.000

12. Hotelværelse med bad og toiltet 24 15.000 360.000

13. Hotelværelse med bad og toilet 24 15.000 360.000

Anlægsudgifter i alt 319 4.525.000kr.         

UDSTYR TIL SEJERHUS

Udstyrstype Estimeret pris Bemærkninger

Udendørs terrasse møbler 50.000                  

Udendørs grill 25.000                  

000.002) mm renkrellat -elots-edrob ( temmuresips lit rytsdU                 Udstyr fra prof leverandør

Udstyr til køkkenet ( køkkenmaskiner mm ) 500.000                Udstyr fra prof leverandør

Udgifter til udstyr i alt 850.000kr.            

Inventar til hotelværelser 75.000

Anlægsoverslag
Det skønnes, at de samlede omkostninger ved 
opførelsen af Sejershuset ligger på ca. 4,5 mio. kr.

I anlægsøkonomien er der ikke medtaget 
udgifter til byggemodning, som forventes afholdt 
af Kalundborg Kommune. Der er heller ikke 
medtaget udgifter til bygningens aptering, det vil 
sige møblering, belysning mv., da disse udgifter 
afholdes af ejendomsselskabet (se afsnittet Drift 
og organisering) – disse udgifter skønnes at ligge 
på omkring 850.000 kr. Med i anlægsprisen er dog 
taget det faste køkkenudstyr, det vil sige hårde 
hvidevarer, ligesom toilet og brusebad også er 
medtaget. Beregningen af produktionskøkkenets 
pris tager afsæt i erfaringstal fra Horesta.

I den skønnede anlægspris er der taget 
udgangspunkt i en arkitektur, der tilsvarer det 
projektforslag, som Vandkunsten har med i 
udviklingsstrategien fra 2016 (se illustrationer 
på s. 13). Vandkunstens anlægsoverslag for 
spisestedet i udviklingsplanen er således taget 
med i betragtning i beregningerne. Det skal 
understreges, at anlægsoverslaget er baseret på 
grove tal.

Et opmærksomhedspunkt for anlægsøkonomien 
som den er beskrevet hér er, at ’Det Blå Hus’ kan 
inddrages i Sejerhuset og i fremtiden fungere som 
velkomstcenter. Det Blå Hus er en bygning, som 
i 2011 blev opført af Kalundborg Kommune på 
Sejerø Havn. Huset fungerer aktuelt som multihus 
og sejlerstue. Huset er fysisk placeret samme sted 
som spisestedet i udviklingsstrategien fra 2016. 
Ved at indtænke Det Blå Hus i selve Sejerhus 
falder den samlede anlægssum med ca. 0,5 mio. kr.
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Forretningsgrundlag
Det er vanskeligt at vurdere det reelle 
forretningsgrundlag for det nye spisested. 
Færgestatistikken er svær at afkode, men en 
vurdering er, at der om året er cirka 20.600 
besøgende i en eller anden form. Hertil er der 400 
sommerhuse og 350 faste beboere på øen. 

Sejerø er en populær destination for gæstesejlere. 
Øen ligger på ”hovedstrøget”, hvor mange sejlere 
kommer forbi på vej fra Nordsjælland og ned i 
Store- eller Lillebælt, eller de kommer sydfra med 
kurs mod Samsø, og lægger deres vej forbi Sejerø. 
Lystbådehavnen besøges årligt af cirka 2.200-
2.500 både i somre med jævnt vejr og 3.000 i 
somre med godt vejr. En tommelfingerregel er, 
at der er tre personer med bådene i gennemsnit, 
hvilket i runde tal giver 6.600-9.000 gæstesejlere.

Ca. halvdelen af gæstesejlerne på Sejerø er 
danskere. Herudover er der mange tyskere, og 
færre svenskere, nordmænd, hollændere og briter. 
Sejlerne begynder så småt at komme til øen i det 
sene forår. I juli og august er havnen fuld. Der 
er plads til cirka 160 både i lystbådehavnen. I 
højsæsonen på dage med godt vejr ankommer helt 
op til 100 nye både. Efter morgenmaden sejler de 
til søs, hvorfor havnen kan virke lidt halvtom midt 
på dagen. Hen på eftermiddagen kommer nye 
gæstesejlere til, og havnen bliver livlig igen.

ANTAL GÆSTEBÅDE PR. MÅNED (2017) ANTAL GÆSTEBÅDE PR. ÅR FÆRGESTATISTIK
April Maj Juni Juli Aug Sep Okt År Både betalt i automat Både betalt manuelt (cirka) I alt 2013 2014 2015 2016 2017
12 82 194 1211 457 57 - 2013 2337 500 2837

2014 2768 500 3268 Enkeltrejser total 85.952 85.353 87.622 87.347 83.058
2015 2129 500 2629 Enkeltrejser øboere 20.952 19.334 20.279 20.719 20.096
2016 2311 500 2811 Enkeltrejser rest (t/r) 65.000 66.019 67.343 66.628 62.962
2017 2021 500 2521

Antal årlige besøgende 32.500 33.010 33.672 33.314 31.481

Landliggere 300 300 300 300 300
Antal medlemmer gns 3 3 3 3 3
Gns antal årlige besøg 12 12 12 12 12
Antal årlige besøg 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800

Øboere familier 150 150 150 150 150
Antal besøgende gns 3 3 3 3 3
Gns antal årlige besøg 10 10 10 10 10
Antal årlige besøg 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

Besøgende turister 17.200 17.710 18.372 18.014 16.181
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De havne, der har opnået et godt ry i sejlerkredse, 
står godt i konkurrencen om sejlernes besøg. 
Vurderingen er, på baggrund af interviews, at 
den yngre generation lidt oftere går ud at spise, 
hvorimod de ældre sejlere i lidt højere grad selv 
har proviant med for at spare penge. 

Sejerø har som andre øer mest turisme i juli og 
august. 

Spørgeskemaundersøgelse

For at kvalificere forretningsgrundlaget for det 
nye spisested, gennemførtes der på Sejerø en 
elektronisk spørgeskemaundersøgelse i vinteren 
2018. Et spørgeskema blev delt på den lokale 
Facebookside for Sejerø, og sendt direkte i mails 
til formænd for grundejerforeningerne i øens 
sommerhusområder, som videresendte linket 
til deres medlemmer. Herudover blev skemaet 
husstandsomdelt og lagt frem i Brugsen.

Der var bred opbakning til at deltage i 
undersøgelsen, og hele 472 personer besvarede 
spørgeskemaet. 

Hovedkonklusionerne fra 
spørgeskemaundersøgelsen var, at der næsten 
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entydigt blev efterspurgt og var ønske om 
et nyt spisested på Sejerø Havn. Hele 91% 
af respondenterne syntes at det var en 
god idé, og svaret blev uddybet i mange 
kommentarer, blandt andet med forslag til 
funktioner og aktiviteter i huset. Især ønske om 
fællesspisningsarrangementer (37%) og koncerter, 
herunder livemusik og sangaftener (27%) blev 
fremhævet. Herudover fremkom idéer til blandt 
andet foredrag, filmaften, rafleturneringer og 
kurser i fx lokal madlavning eller akvarelmaling.

Ønsket om et nyt spisested kom også til udtryk i 
forhold til tilfredshed med udvalg af spisesteder på 
øen, hvor 53% var utilfreds eller meget utilfreds, 
26% forholdt sig neutralt, og kun 17% var tilfredse 
eller meget tilfredse.

Knap halvdelen af respondenterne (46%) besøger 
et af øens spisesteder (is, mad og/eller drikke) op 
til to gange om året. 25% spiser tre til fire gange 
ude om året på de nuværende spisesteder. 12% 
spiser ude fem til seks gange om året, og 16% 
spiser mere end seks gange ude. 

Spørgeskemaundersøgelsen viste også, at 56% 
bruger under 1.000 kr. om året på at spise ude, 
købe is og lignende hos de spisesteder, der findes 
for nuværende. 24% bruger mellem 1.000 og 

2.000 kr., og 16% bruger over 2.000 kr. om året. 
Ved spørgsmålet om, hvor mange gange årligt 
respondenten ville benytte det nye spisested på 
havnen, svarede 25% at de ville bruge det mere 
end seks gange, 20% svarede fem til seks gange, 
35% svarede tre-fire gange, og 15% svarede én til 
to gange. Blot 2% af respondenterne svarede, at 
de aldrig ville benytte et nyt spisested på havnen.

Spørgeskemaundersøgelsen giver et samlet billede 
af, at der er bred opbakning til idéen om et nyt 
spisested på øen – som ca. 80% af respondenterne 
siger, at de vil besøge mere end tre gange årligt. 
Sammenholdt med antallet af gæstesejlere og 
andre besøgende til øen kan det konkluderes, at 
der er et bæredygtigt forretningsgrundlag for et 
nyt spisested på havnen – om end et grundlag, der 
ligger i den lave ende, når de øvrige spisesteder 
tages til indtægt. Sejerhusets succes vil i høj grad 
hvile på en professionel, forretningsbetonet daglig 
drift af stedet.



21

Målgrupper 
 
Gennem interviews og møder er en række 
målgrupper for Sejerhuset blevet fremhævet:

Fastboende og deres gæster: Det har helt fra 
starten været tydeligt, at øens faste befolknings 
engagement i etableringen af et nyt spisested på 
havnen er motiveret af som minimum to forhold: 
Først og fremmest savner øens befolkning et 
samlingssted på havnen, ligesom man havde det 
førhen. Samtidig er øens beboere meget optagede 
af de udfordringer Sejerø står overfor, særligt i 
forhold til bosætning. Man undersøger muligheder 
for nye indtægtskilder for øen – her kan Sejerhuset 
spille en væsentlig rolle. 

Sommerhusejere og deres gæster: Sommerhusejerne 
er loyale gæster på Sejerø. De mødes tit på 
spisestederne på øen og tager del i havnens liv. 
Sommerhusgæsterne vil naturligt indtage de fleste 
måltider hjemme, hvorfor Sejerhuset for dem skal 
være et hyggeligt afbræk fra det normale.

Endagsturister: Endagsturisterne kommer med 
færgen om formiddagen, hvor nogle har deres 
cykler med. De nyder naturen på Sejerø og den 
hyggelige ø-fornemmelse, mens de besøger 
strandene, fyret og spisestederne. De lægger 
vægt på god information, god service og hyggelige 
spiseoplevelser.

Børnefamilier: Børnefamilierne går generelt op i 
rammer, hvor der er mulighed for ”kvalitetstid” 
mellem børn og voksne. Sejerhuset skal drage 
nytte af sin placering ved den lavvandede 
strandkant og havnen, hvor krabbefiskeri er en 
naturlig legeplads sammen med velkomstcenterets 
krea-hjørne.

Gæstesejlerne: Gæstesejlere forventer generelt, at 
der er orden på tingene i havnen, god information, 
og at der er rene, pæne toiletter og badeforhold. 
De sætter samtidig stor pris på en personlig 
velkomst af havnefogeden og en lille velkomstpose 
med information om øen, ligesom en smagsprøve 
fra en lokal fødevareproducent altid falder i god 
jord. 

Weekend-turister: Sejerhuset vil appellere til folk fra 
især hovedstadsområdet, som ønsker en miniferie, 
hvor god kvalitet, følelsen af fred, ro, stilhed og 
”mindfullness” kan kombineres med en oplevelse af 
at være en del af øens liv og traditioner.

Salg og markedsføring

For at gøre sig bemærket og tiltrække de 
rigtige målgrupper, er salg og markedsføring en 
afgørende, daglig disciplin. Der skal hele tiden 
fortælles om fortræffelighederne ved et besøg 
på Sejerø med en hyggelig overnatning og 
spiseoplevelse i Sejerhus. Særligt Booking.com 

og Tripadvisor er platforme, som en fremtidig 
forpagter af Sejerhuset som minimum bør være 
velbevandret i. Erfaringen er, at 80% af alle 
bookingerne af Sejerhusets hotelværelser skal 
komme fra en online bookingportal. 

Det er også nødvendigt for Sejerhuset at være 
eksponeret på de sociale medier, fx Facebook 
og Instagram. Huset bør også have sin egen 
hjemmeside. Fotos fra stedet, grafik og sprog skal 
være professionelt og emme af Sejerø-stemning. 
Endelig er det en god idé at være til stede på Visit 
Vestsjællands hjemmeside, og i forlængelse heraf 
være koblet op på Visit Denmarks store turistpotal.

Effektive kneb i markedsføringen af huset 
er professionelle billeder, ’call-to-action’ på 
hjemmesiden og i alle opslag på Facebook, samt 
små glimt og videoer med daglige historier, 
stemninger og madoplevelser fra Sejerhuset. En 
forpagter skal have blik for at lave små events 
og pop-up-begivenheder, både på havnen og på 
strategisk vigtige steder i sommerhusområderne i 
Sejerøbugten.
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Værtsskabskorps

Forpagter

Bestyrelse

Folkeaktier

Forpagtningsaftale Forpagtningsafgift

Ejendoms-
selskabDrift og organisering

Organiseringen bag Sejerhuset beror på to vigtige 
parametre:

1. Projektet realiseres på baggrund af et bredt 
ejerskab og opbakning fra lokale foreninger og 
aktører på Sejerø

2. Der er behov for professionel drift af 
Sejerhuset for at sikre en rentabel forretning

I samarbejde med Sejerø Beboerforening 
er det blevet tydeligt, at en hensigtsmæssig 
organisering bag Sejerhuset vil være, at der under 
beboerforeningen stiftes et ejendomsselskab. 
Ejendomsselskabet kommer til at eje huset og skal 
rekruttere en forpagter til at varetage den daglige 
drift – i første omgang fra april til og med oktober. 
Hvis forpagteren finder det attraktivt, skal det 
naturligvis være muligt for ham eller hende at drive 
Sejerhuset hele året.

Ejeren af Sejerhuset bliver altså et 
nyetableret ejendomsselskab, stiftet af Sejerø 
Beboerforening, Sejerø Udvikling ApS med flere. 
Ejendomsselskabets egenkapital vil til en start blive 
udgjort af dels folkeaktier, og dels af bevillinger fra 
fonde og puljer. En omfattende salgsindsats over 
for Sejerø-beboerne og de mange fritidsborgere i 
sommerhusene skal skabe en anpartskapital, der 
gør det muligt at stifte selskabet. 

Den øverste myndighed er Generalforsamlingen, 

hvor der vælges fx 3-5 personer blandt 
anpartshaverne til at sidde i bestyrelsen. 
Derudover udpeges 2-3 eksterne kapaciteter, som 
har viden og erfaringer, der kan bistå bestyrelsen 
i dels at realisere projektet, dels at medvirke til en 
fornuftig drift af selskabet og endelig at være en 
professionel sparringspartner for forpagteren.

Attraktiv forpagtningsafgift

Til at udvikle og drive huset indgås en 
forpagtningsaftale med en forpagter, som 
har til opgave at drive både restaurationen, 
hotelværelserne og velkomstcenteret, herunder at 
fungere som en form for turistinformation.

Der er flere modeller til, hvordan en 
forpagtningsafgift (husleje) kan udformes. Det 
handler her primært om at skabe incitament for, 
at forpagteren har lyst til at arbejde for husets 
succes. Filosofien er, at hvis der er travlt i det nye 
hus, så har hele øen glæde af det.

I nærværende forretningsplan arbejdes med en 
model, hvor der er en fast forpagtningsafgift på 
8.000 kr. pr. måned. Derudover betales 8% af al 
omsætning over 500.000 kr. i forpagtningsafgift. 
Efter to til tre år bør kontrakten revurderes for at 
se på, om der skal justeres i aftalen i forhold til 
renovering, slitage på inventar og lignende.
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Når Sejerhuset er kommet godt fra start, kan der 
endvidere være en idé i, at forpagtningsaftalen 
indbærer, at forpagter skal bidrage økonomisk til 
en samlet markedsføring af Sejerø. Eksempelvis 
kan 1 promille af omsætningen gå til dette.

Værtskabskorps 

Der kan også arbejdes med at lave et 
”Værtskabskorps”, bestående af fritidsborgere 
og andre ildsjæle fra øen, som kan gå til hånde i 
Sejerhuset. Det kan fx være i velkomstcenteret på 
travle dage, ved særlige events og som værter for 
guidede ture. For at hylde korpsånden er det en 
idé at lave en årlig ildsjælefest i Sejerhuset, betalt 
af ejendomsselskabet.

Forpagterprofil 

At drive en turistvirksomhed og en restauration 
er en livsstil. Den ugentlige arbejdstid ligger i 
sommerhalvåret på 60-70 timer. Indehaveren er 
uløseligt forbundet med sit produkt og skal derfor 
være både en god vært, kunne give de gode 
fortællinger ved bordene, have sans for forretning, 
gode smagsoplevelser, og han eller hun skal have 
flair for salg og markedsføring.

Det er ikke hvem som helst, der kan være 
forpagter. Der ligger et væsentligt arbejde for 

INDTÆGTER p.a., ex. moms

Forpagtningsafgift (fast) 56.000                 
Forpagtningsafgift (variabel) 84.864                 
Lokaleudlejning (nov-mar) 10.000                 
Udlejning af servicerum til Kalundborg Kommune (vaskerum til gæstesejlere) 18.000                 

OMSÆTNING I ALT 168.864               

UDGIFTER

Lokaleomkostninger
Ejendomsskat (7,4 promille af 4,5 mill) 33.300                 
Vedligehold 8.000                   
Forbrugsudgifter (nov-mar) 35.000                 
Forsikring 20.000                 
Lokaleomkostninger i alt 96.300                 

Småanskaffelser
Småanskaffelser 20.000                 

"Personalepleje"
Årlig fest for Værtsskabskorps 10.000                 

Administrationsomkostninger
Kontorartikler 4.000                   
Revisor og bogføring 10.000                 
Øvrige administrationsomkostninger 5.000                   
Administrationsomkostninger i alt 19.000                 

UDGIFTER I ALT 145.300               

RESULTAT (før skat og afskrivninger) 23.564                 

Ejendomsselskab- Estimeret driftsbudget (excl. moms)

vedkommende i at få skabt et renommé for 
bistroen, hoteloplevelsen og det samlede Sejerhus. 
En forpagter af Sejerhuset har sandsynligvis 
en baggrund i catering-, restaurations- eller 
hotelbranchen. Den rette forpagter har erfaringer 
med at optimere på sæsonudsving og indtjening. 
Forpagteren har sandsynligvis som udgangspunkt 
fuld bemanding i juni, juli, august, men kan være 
nødt til at justere undervejs alt efter vejr og vind. 
Bemandingen består sandsynligvis af én fast ansat 
medhjælper og derudover af nogle ekstra på 
tilkald.

I forhold til personalets arbejdsgange, så er det 
vigtigt at tingene ikke tager for lang tid. Det 
handler om at sælge bordene mest muligt i løbet af 
dagen: Gæsterne spiser en hyggelig brunch, og så 
vil de fleste gerne videre og ud og opleve noget.

I forhold til at rekruttere personale, er det vigtigt at 
være opmærksom på, at:

• Det kan være svært at få en medhjælpende 
kok eller souchef til arbejde kun fra april til 
oktober,

• Det kan være svært at finde relevant 
arbejdskraft lokalt på Sejerø,

• Der kan være behov for at stille en lejebolig til 
rådighed for forpagteren i en opstartsperiode.
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	FORPAGTER	‐	ESTIMERET	DRIFTSBUDGET	(excl.	moms)
INDTÆGTER

April Maj Juni Juli August September Oktober Totaler
Restauration - omsætning Antal åbnings-dage pr. måned 19 20 20 31 28 20 20 158

Morgenbrød Gns/dag 5 15 20 25 20 10 5
Indtægt 4.750 15.000 20.000 38.750 28.000 10.000 5.000 121.500

Kaffe, is, pølser, kage Gns/dag 5 5 10 30 15 10 10
Indtægt 3.325 3.500 7.000 32.550 14.700 7.000 7.000 75.075

Drikkevarer vand, øl og vin Gns/dag 5 7 10 25 10 10 5
Indtægt 7.125 10.500 15.000 58.125 21.000 15.000 7.500 134.250

Salat, burger, sandwich Gns/dag 5 10 15 20 15 10 10
Indtægt 7.125 15.000 22.500 46.500 31.500 15.000 15.000 152.625

Frokost m. 1 øl Gns/dag 4 5 10 15 10 5 4
Indtægt 11.400 15.000 30.000 69.750 42.000 15.000 12.000 195.150

Dagens ret m. 1 øl Gns/dag 8 10 15 15 15 8 10
Indtægt 24.320 32.000 48.000 74.400 67.200 25.600 32.000 303.520

Desert Gns/dag 4 6 7 10 7 8 2
Indtægt 3.040 4.800 5.600 12.400 7.840 6.400 1.600 41.680

Menu 2. retter m, vin Gns/dag 5 5 8 10 10 5 5
Indtægt 19.000 20.000 32.000 62.000 56.000 20.000 20.000 229.000

Bake-off Gns/dag 4 5 10 15 10 7 5
Indtægt 100 125 250 375 250 175 125 1.400

Selskaber Gns/mdr 1 1 3 1 2 2 2
Indtægt 3.800 4.000 12.000 6.200 11.200 8.000 8.000 53.200

Særlige events Personer 0 0 0 200 100 0 0
Indtægt 0 0 0 50.000 25.000 0 0 75.000

Gns antal "handler" pr. dag 27 44 65 91 64 43 28
Omsætning i alt restauration 83.985 119.925 192.350 451.050 304.690 122.175 108.225 1.382.400

Råvareforbrug
Råvareforbrug restaurant (35 %) 29.395 41.974 67.323 157.868 106.642 42.761 37.879 483.840
Råvareforbrug morgenmad B&B 1.350 1.400 900 3.250 1.850 1.350 1.400 11.500
Råvareforbrug bake-off (35 %) 35 44 88 131 88 61 44 490
Råvareforbrug i alt 30.780 43.418 68.310 161.249 108.579 44.173 39.323 495.830

Dækningsbidrag - Restaurant 53.205 76.508 124.040 289.801 196.111 78.003 68.903 886.570

B&B - omsætning
Antal udlejninger i alt (belægningsgrad 21 %) 27 28 18 65 37 27 28 230
Antal til familieværelsepris 8 8 5 20 11 8 8 69
Antal til dobbeltværelsepris 19 20 13 46 26 19 20 161

Udlejning - familieværelse á 800 kr 6.480 6.720 4.320 15.600 8.880 6.480 6.720 55.200
Udlejning som dobbeltværelse à kr 600 12.096 12.544 8.064 29.120 16.576 12.096 12.544 103.040
Omsætning i alt B&B 18.576 19.264 12.384 44.720 25.456 18.576 19.264 158.240

Omkostninger B&B
Vaskeservice 3.931 4.077 2.621 9.464 5.387 3.931 4.077 33.488
Salgsomkostninger bookingplatforme 2.972 3.082 1.981 7.155 4.073 2.972 3.082 25.318
Øvrige omkostninger 500 500 500 1.000 1.000 500 500 4.500
Omkostninger i alt 7.403 7.659 5.102 17.619 10.460 7.403 7.659 63.306

Dækningsbidrag B&B 11.173 11.605 7.282 27.101 14.996 11.173 11.605 94.934

Øvrige indtægter
Kommission varesalg i Ø-butik 250 250 500 3.000 500 200 500 5.200
Merchandise, souvenirs og krea-hjørnet 250 250 500 10.000 2.000 500 1.000 14.500
Øvrige indtægter i alt 500 500 1.000 13.000 2.500 700 1.500 19.700

Omkostninger øvrige indtægter
Varekøb af merchandise (40 %) 5.800 0 0 0 0 0 0 5.800
Omkostninger øvrige indtægter i alt 5.800 0 0 0 0 0 0 5.800

Dækningsbidrag øvrige indtægter -5.300 500 1.000 13.000 2.500 700 1.500 13.900

OMSÆTNING I ALT 103.061 139.689 205.734 508.770 332.646 141.451 128.989 1.560.340

SAMLET DÆKNINGSBIDRAG 59.078 88.612 132.322 329.902 213.607 89.875 82.007 995.404

Side 1

Forpagter - Estimeret driftsbudget - ark 1 (excl. moms)

Driftsbudget

Driftsbudgettet er et estimat, som skal tilpasses alt 
efter, om bygningen skaleres op eller ned. 

Driftsbudgettet skal anses som et godt fingerpraj 
på rentabiliteten i huset, og er et budget, som 
en erfaren forpagter kan justere i forhold til den 
menu-sammensætning og profil, vedkommende 
ønsker og tror på vil skabe mest forretning. 

Ud over de indtægter, der er beskrevet i 
driftsregnskabet, kan der hentes yderligere 
indtjening ind på:

• Mere salg af is og kaffe, som har en stor 
avance

• Et dygtigt salg af hotelværelserne, som er et 
væsentligt potentiale for merindtægt. Det kan 
fx være i form af weekend- og miniferietilbud. 
Belægningsgraden er i driftsbudgettet sat 
beskedent til 21%. Til sammenligning er 
erfaringen, at hoteller helst skal ligge på en 
belægningsgrad på cirka 68%.

• Dygtigt salg af selskaber til et publikum 
fra Sjælland er også et forretningsområde, 
som en forpagter med flair for den del af 
restaurationsbranchen vil kunne tjene flere 
penge på.

En forsigtig vurdering er, at Sejerhuset muligvis kan 
komme op på en omsætning på 1,8 mio. kr. i løbet 
af tre til fem år, alt efter vind og vejr – bogstaveligt 
talt!

Hvis ejendomsselskabets værtskabskorps har 
mulighed for det, vil der være en ekstra indtægt 
til ejendomsselskabet, hvis frivillige kan skiftes 
til at klargøre værelser og morgenmad i hotellet i 
vinterhalvåret. 
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	FORPAGTER	‐	ESTIMERET	DRIFTSBUDGET	(excl.	moms)
UDGIFTER

Personaleomkostninger
Fast personale (forpagter/restaurantchef) 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 245.000
Souchef køkkenansvarlig) 40.000 40.000 40.000 0 120.000
Løst ansatte (servicering og køkkenassistent) 0 10.000 20.000 20.000 20.000 0 70.000
Sæsonpersonale (ungtjener, opvasker) 0 0 10.000 10.000 10.000 0 30.000
Personaleomkostninger i alt 35.000 45.000 105.000 105.000 105.000 35.000 35.000 465.000

RESULTAT EFTER PERSONALEOMKOSTNINGER 24.078 43.612 27.322 224.902 108.607 54.875 47.007 530.404

ØVRIGE OMKOSTNINGER

Forpagtningsafgift
Fast forpagtningsafgift 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 56.000
Variable afgift omsætning >500.000 84.827 84.827
Forpagtningsafgift i alt 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 92.827 140.827

Forbrugsudgifter (vand, varme, el, renovation)
Restauration 2.000 2.000 6.000 10.000 7.000 3.000 3.520 33.520
Hotelværelser 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 42.000
Ø-butik 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000
Forbrugsudgifter i alt 9.000 9.000 13.000 17.000 14.000 10.000 10.520 82.520

Små anskaffelser
Små anskaffelser 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000
Små anskaffelser i alt 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000

Salgsomkostninger
Markedsføring, flyers, menukort, o. lign 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 21.000
Hosting hjemmeside 300 300 300 300 300 300 300 2.100
Medlemskontingenter 10.000 0 0 0 0 0 0 10.000
Salgsomkostninger i alt 13.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 33.100

Forsikringer
Forsikring på løsøre og ansvarsforsikring 20.000 0 0 0 0 0 0 20.000
Forsikringer i alt 20.000 0 0 0 0 0 0 20.000

Transportomkostninger
Færge 300 300 300 300 300 300 300 2.100
Kørsel 600 600 600 600 600 600 600 4.200
Transportomkostninger i alt 900 900 900 900 900 900 900 6.300

Administrationsomkostninger
Revision 10.000 0 0 0 0 0 0 10.000
Bogholderiassistance 1.500 1.500 1.500 3.000 1.500 1.500 1.500 12.000
Telefon og internet 800 800 800 800 800 800 800 5.600
Administrationsomkostninger i alt 12.300 2.300 2.300 3.800 2.300 2.300 2.300 27.600

Øvrige omkostninger i alt 64.500 24.500 28.500 34.000 29.500 25.500 110.847 317.347

DRIFTSRESULTAT (før skat og afskrivninger) -40.422 19.112 -1.178 190.902 79.107 29.375 -63.840 213.056

Likviditetsbehov -40.422 -21.310 -22.488 168.414 247.521 276.896 213.056

Side 1

Forpagter - Estimeret driftsbudget - ark 2 (excl. moms) Følsomhedsberegninger
Der er i undersøgelsesarbejdet udført 
følsomhedsberegninger for forpagterens driftsresultat, 
hvis omsætningen i restauranten stiger eller falder med 
henholdsvis 20% eller 30%.  

Hovedscenariet viser i forpagterens driftsbudget 
et overskud p.a. på kr. 213.000, før skat, renter 
og afskrivninger. Restaurationen er den største 
indtægtskilde og udgør over 88% af omsætningen 
i forpagterens driftsbudget. Driftsbudgettet vil 
derfor naturligt være mest følsomt for ændringer i 
omsætningen i restaurationen.

Det forudsættes, at hotelovernatninger og indtjening 
i ø-butikken er uændret i de to scenarier, ligesom 
udgifter til løn til forpagter og souschef, forsikringer, 
transportudgifter og salgsomkostninger. Udgifter til 
råvareforbrug, løn til løst personale og sæsonarbejdere 
samt forbrugsafgifter i restauration, småanskaffelser og 
bogholderiassistance forudsættes at stige eller falde 
med henholdsvis 20% eller 30%.

Forpagterens 
driftresultat

Stigning i restaurantens 
omsætning

20%

213.056 kr

337.748 kr

400.094 kr

30%

Forpagterens 
driftresultat

Fald i restaurantens 
omsætning

-20%

213.056 kr

83.565 kr

26.019 kr

-30%
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Hvem står for hvad

Det faste inventar i køkkenet som ovn, fryser, 
opvaskemaskine og vandanlæg til kaffe står 
ejendomsselskabet for at vedligeholde.

Forpagteren kommer eventuelt selv med løsøre og 
inventar som stole, service og køkkenredskaber, 
som signalerer den profil af stedet, som 
vedkommende ønsker. Det kan dog være attraktivt 
for en ny forpagter ikke selv at skulle investere i 
noget for at komme i gang med forretningen. På 
samme måde er det hensigtsmæssigt, af hensyn til 
benyttelsen af huset i eventuelle perioder uden en 
forpagter, at ejendomsselskabet ejer Sejerhusets 
inventar, herunder inventar i hotelværelserne. 

Forudsætninger for de estimerede driftsbudgetter

I driftsbudgettet er der taget udgangspunkt 
i, at forpagteren kun forpagter restaurant, 
hotelværelser og velkomstcenter fra april til og 
med oktober måned. Som beskrevet tidligere, er 
der mulighed for at der kan hentes indtægter hjem 
i vinterhalvåret på fx udlejning af festsal, service og 
lignende. Administrationen af disse aktiviteter kan 
oplagt håndteres af ejendomsselskabet.

Omsætningen i restauranten er skønnet ud 
fra antal gæstesejlere i havnen, antal øvrige 
besøgende (baseret på færgestatistik) og på 

forundersøgelsens konklusioner, hvor 80% af 
respondenterne gav udtryk for at ville benytte et 
nyt spisested på havnen mere end tre gange årligt.

Omsætning på hoteldelen er baseret på en 
belægningsprocent på 21%, som vurderes 
realistisk de første år. Morgenmad estimeres til et 
vareforbrug på 50 kr. pr. person.

Det er forudsat, at 30% af overnatningerne bookes 
som familieværelser, og 70 % som dobbeltværelse. 
Prisniveauet er tilsvarende et ’bedre hotel’, for 
at signalere over for publikum, at det er en 
kvalitetsoplevelse, de køber sig ind på, hvor de kan 
forvente en høj standard.

Salgspris (inklusiv moms) bliver i dette eksempel på 
800 kr. for værelset pr. overnatning når det bookes 
som dobbeltværelse, og 1000 kr. når det bookes 
som familieværelse, inklusiv morgenmad. Det bør 
i realiseringsfasen overvejes, om der for eksempel  
skal laves fem i stedet for tre hotelværelser for at 
sikre flere enheder, der kan skabes omsætning på 
ved udlejning.

Erfaringer fra hotelbranchen er, at cirka 80% af 
bookinger genereres af Online Travel Agencys som 
fx Booking.com og AirBnB. Provisionerne varierer 
fra portal til portal, og sættes derfor i nærværende 
budget til 20%. Det kan være lavere og derfor 
påvirke årets resultat positivt.

Forbrugsudgifter er estimeret ud fra erfaringstal 

fra HORESTA, hvor køkkenet er i brug 160 dage 
pr. år og hotelværelser er i brug samlet 12 uger om 
året.

Småanskaffelser kan være alt fra nye dyner til 
service, belysningsarmaturer og andet som går 
i stykker under brug. Posten kan eventuelt tilgå 
ejendomsselskabet, som i så fald kan sætte 
forpagterafgiften lidt op.

Der er indregnet en post til medlemskontingenter, 
som fx kan være til den lokale turismeorganisation 
på Vestsjælland.

Udgiften til annoncering er variabel, men den er 
en nødvendig investering for at blive synlige for 
potentielle gæster. Ved brug af Facebook bør fx 
påtænkes udgifter til annoncering.
 

Finansiering
Som vist i det anlægsøkonomiske overslag på side 
18 kan Sejerhuset opføres for ca. 4,5 mio. kr.

Forundersøgelsens formål har været at vise, om 
der kan opstilles en bæredygtig driftsøkonomi 
for et spisested på Sejerø Havn, med henblik på 
at forundersøgelsen efterfølgende kan danne 
grundlag for en fondsansøgning om støtte til 
opførelse af selve huset.

Kalundborg Kommune ejer Sejerø Havn, og 
således også det areal hvor Sejerhuset i givet fald 
skal opføres. Afhængig af en politisk godkendelse, 
er kommunen parat til at finansiere og gennemføre 
modningen af byggepladsen, det vil sige at fjerne 
de eksisterende træskure og asfaltbelægningen 
samt sikre, at der er ført el, vand og kloakering 
frem til byggepladsen. Et overslag fra kommunens 
administration fastsætter arbejdet til omkring 
220.000 kr.

Som nævnt tidligere må ejendomsselskabet 
forvente at bekoste husets inventar, som 
forventeligt beløber sig til omkring 850.000 kr. 
Man kunne forestille sig, at en del af finansieringen 
af denne post kan findes i ø-støttemidler eller 
lignende. Det er også en mulighed, at forpagter 
selv medbringer en del af inventaret.
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Kalundborg Kommune har, som bidrag til realiseringen af 
udviklingsstrategien for Sejerø Havn fra 2016, fornyet og 
forstærket den nordvestlige mole i havnen. Projektet har 
dels haft til formål at skabe rekreative opholdsmuligheder og 
udsigtspunkter, men mindst ligeså væsentligt udgør den nye mole 
en markant sikring mod oversvømmelser i havnen.

BYGGEMODNING:
KALUNDBORG KOMMUNE

ANLÆG AF SEJERHUS:
FONDSFINANSIERET

UDSTYR TIL SEJERHUS:
SEJERØ BEBOERFORENINGS EJENDOMSSELSKAB

Hvem betaler hvad?

Sejerhus klar til øen!

Finansiering
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Et hus med liv i - 
uanset hvad fremtiden bringer
Som nævnt tidligere, er en succesfuld og 
bæredygtig drift af Sejerhuset afhængig 
af en dygtig forpagter, der ikke alene skal 
kunne håndtere en bred vifte af praktiske og 
organisatoriske arbejdsopgaver, men som også 
skal være villig til at arbejde mange timer, hver 
dag, hele sommeren. Det er en mulighed, at huset 
i fremtiden, i kortere eller længere perioder, står 
uden forpagter – og dermed som minimum uden 
restaurant.

Fællesspisning/
folkekøkken

Koncerter

Bar

Udlejning af 
service

Slagteri

Røgeri

Studie- og 
kontorarbejdspladser

Vaskemaskiner 
for gæstesejlere

Bog- og 
spilhandel

By ebørs

Bibliotek

Grejbank

Mostpresseri

Cykeludlejning
og -værksted

Selskaber

Festsal

Hotelværelser

Produk ons-
køkken

Opholdsstue for 
gæstesejlere

Kunst-
værksted

Bryggeri / 
des lleri

Sauna/
havnebad

Legeplads

Udebad 
for sejlere

Maler- eller 
skulptørkursus

Bageri

Levering l 
færgens café

Klublokale, 
fx l kajakklub

Kajak/
kanoudlejning

Udekøkken 
for sejlere

I arbejdet med forundersøgelsen er det blevet 
tydeligt, at Sejerø har en gruppe meget dedikerede 
ildsjæle, som lægger en stor del af deres fritid i 
at drive små og store arrangementer, foreninger, 
formidlingsopgaver og lignende på øen, ligesom 
der arbejdes med at etablere en højskole på 
øen. Ildsjælene er organiserede i henholdsvis 
beboerforening, udviklingsforum, idrætsforening 
og i kommunens ø-udvalg. Nogle af disse 
mennesker vil derfor med stor sandsynlighed 
også komme til at indgå i ejendomsselskabets 
bestyrelse. Der er ingen tvivl om, at hvis det 

skulle ske at Sejerhuset ingen forpagter har, så vil 
ejendomsselskabet, og eventuelt støtteforening 
og værtsskabskorps, arbejde målrettet på at huset 
alligevel skal være i brug.

Forpagter eller ej, så vil hotelværelser, festsal og 
produktionskøkken meget oplagt kunne udlejes 
direkte af ejendomsselskabet. Hotelværelserne kan 
fungere som lejligheder, hvor et lille tekøkken sikrer 
at de besøgende selv kan lave et let morgenmåltid 
– eller morgenmaden kan laves af øens frivillige. 
Produktionskøkken og festsal kan udlejes til 

både beboere, sommerhusejere og besøgende, 
som ønsker at holde en fest. Herudover 
kan produktionskøkkenet udlejes til øens 
fødevareproducenter eller husmoderforeningen 
efter behov.

Selve spise-lokalet i restauranten egner sig 
endvidere udmærket som opholdsstue for 
gæstesejlerne i sommerhalvåret – et hyggeligt, 
enkelt samlingssted for øens sejlere, og for 
sommerhusejere og beboere. Man kunne forestille 
sig, at øens kunsthåndværkere kunne indrette sig 



29

Kunstværksted

Bryggeri/des lleri

Sauna/
havnebad

Stjerne-
observatorium

Maler- eller 
skulptørkursus

Café

Levering l 
færgens café

Take away

Cykeludlejning
og -værksted Øernes 

Højskole

Udlejning af 
service

Madkursus:
lokale re er

Slagteri

Røgeri

Studie- og 
kontorarbejdspladser

Mini-vær

Højskoleophold

Grejbank

Mostpresseri

Cykeludlejning
og -værksted

Festsal

Hotelværelser

Produk ons-
køkken

Fællesspisning/
folkekøkken

Koncerter

Bar

Selskaber

Bageri

Foredrag og 
seminarer

midlertidigt med arbejdende værksted, og dermed 
sælge lidt ekstra, eller produktionskøkkenet kunne 
danne ramme om et midlertidigt snapsedestilleri 
eller bryggeri – som oplagt kan blive permanent 
hvis der er interesse for at drive det. Det vil ikke 
være aktiviteter, der vil være den store økonomi 
i, hvorfor det er vigtigt at det langt henad vejen 
kan drives af lokale frivillige, men det vil sikre liv 
i huset, og det vil skabe et godt grundlag for at 
en ny forpagter efterfølgende får lyst til at åbne 
restaurant.

En anden mulighed er, at konceptet for Øernes 
Højskole ønsker at bruge Sejerhus i en periode 
indtil planerne for eget byggeri er i mål. Tankerne 
om Højskolens faglige linjer, som blandt andet 
berører bæredygtig fødevareforarbejdning og 
udvikling af madkoncepter, passer rigtig godt ind i 
den måde, Sejerhuset er tænkt på. Samtidig egner 
husets fleksible indretning sig til at huse store 
og små forsamlinger, og kombineret med et stort 
køkken og overnatningsmuligheder, kan det give et 
højskolekoncept nogle udmærkede fysiske rammer 
– som supplement til lejrskolen.

Det er afgørende for Sejerhusets succes – 
både som kommercielt spisested og som lokalt 
samlingspunkt – at der er et bredt ejerskab til 
bygningen. Det er øens hus, hvor man altid kan 
finde plads til at huse et arrangement, mødes 
formelt eller uformelt, låne eller leje udstyr, og 
hvor man er fælles om at bruge stedet. I selve 
indretningen af stedet, og fordi byggemodning 
og opførelse af selve huset finansieres udefra, 
er driftsudgifterne til bygningen holdt så lave 
som overhovedet muligt – hvilket er med til 
at sikre den bredest mulige anvendelse. Fra 

spisested til klublokale, fra kunstværksted til 
stjerneobservatorium, fra snapseri til spillested.
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Sejerøs beboere har allerede arbejdet i længere tid 
med de fremtidige udviklingspotentialer for Sejerø 
som helhed. I 2015 formulerede Sejerøs Ø-udvalg, 
beboerforeningen og øens lokale udviklingsforum 
sammen en ø-strategi, som pegede på fire 
indsatsområder, man sammen ville arbejde for 
at styrke. Et af disse indsatsområder var Sejerø 
Havn, som man ville forsøge at aktivere med nye 
funktioner og tilbud. I den forbindelse stiftedes 
Havnegruppen, bestående af en sammensætning 
af personer fra øens forskellige organisationer.

I 2016 opnåede Havnegruppen støtte 
fra Landdistriktspuljen til at formulere en 
udviklingsstrategi for havnen. Tegnestuen 
Vandkunsten udarbejdede strategien, som giver 
bud på en række nye funktioner på havnen – 
herunder etableringen af et spisested, hvor den 
gamle havnegrill tidligere lå.

Udarbejdelse af Ø-strategi

Udarbejdelse af udviklingsstrategi for havnen

Udarbejdelse af forundersøgelse

Politisk godkendelse af ansøgning i Kalundborg Kom
m

une

2. ansøgning om
 støtte til etablering af spisestedet

Etablering af ejendom
sselskab og støtteforening

Forberedelse af plangrundlag sam
t byggem

odning

Rekruttering af forpagter
Skitsering, projektering og udbud

Anlæ
gsfase

Indvielse

Byggetilladelse

Eventuel ansøgning om
 støtte til indkøb af inventar

1. ansøgning om
 støtte til etablering af spisestedet

Med etableringen af en ny mole har Kalundborg 
Kommune været spydspids i at starte den 
omfattende udvikling af havnen. I sommeren 2017 
ansøgte Havnegruppen Realdania om støtte til 
at etablere et nyt spisested på havnen. Realdania 
valgte på den baggrund at finansiere nærværende 
forundersøgelse. Tanken er, at undersøgelsen kan 
danne grundlag for en ny ansøgning til fonde om 
midler til opførelse af huset.

Det er nødvendigt, at en kommende 
fondsansøgning formuleres og afsendes i et 
samarbejde mellem Sejerø Beboerforening 
og Kalundborg Kommune. Kommunen er ikke 
alene ejer af det areal hvor huset skal opføres, 
kommunen er også en indflydelsesrig aktør 
i forhold til hele Sejerøs udvikling indenfor 
bosætning, turisme og erhvervsudvikling. Det 
er derfor nødvendigt, at kommunens politikere 
godkender ansøgningen, og den eventuelle 
medfinansiering der måtte blive stillet krav om – fx 

i form af byggemodning.

Det vil være en fordel at få startet arbejdet med at 
stifte ejendomsselskabet allerede i forbindelse med 
at ansøgningen formuleres. Der kan være tale om 
et ganske omfattende benarbejde for at italesætte 
idéen blandt alle øens beboere og landliggere, 
og rejse penge gennem folkeaktier. Sideløbende 
med dette arbejde, kan en eventuel støtteforening 
også blive etableret. Endelig er det oplagt at ’nye’ 
ildsjæle organiseres og inddrages i projektet.

Arbejdet med at rekruttere en forpagter til 
Sejerhuset kan godt startes op, selvom huset 
endnu ikke er bygget. Det kan tage tid at finde 
den rette person, og det kan tage tid for denne at 
organisere de praktiske omstændigheder i at starte 
en hverdag på Sejerø op. 

Inden første spadestik på byggepladsen kan 
tages, er der endvidere en række rammer der 

skal være på plads: Hvis der skal foretages 
ændringer i plangrundlaget for havnen, det vil sige 
kommuneplanrammen og/eller lokalplanen, skal 
man påregne at det kan tage mellem et halvt og 
et helt år at få det på plads. Huset skal endvidere 
detailtegnes og projekteres, hvorefter det skal 
opnå byggetilladelse hos kommunen. Endelig skal 
selve byggeentreprisen i udbud. Når der er fundet 
en entreprenør, kan byggeriet gå i gang. Og så er 
vi tæt på, at de første sultne gæster kan bydes 
velkommen. 

Vejen til et færdigt Sejershus
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Øvrige anbefalinger til turismeindsatsen
Sejerø har behov for at få ”sat sin turisme i 
system”, at få en strategisk retning på øen 
som turistdestination samtidig med, at havnen 
får endnu mere liv og tiltrækningskraft som 
besøgsmål. Det skal det nye Sejerhus være 
katalysator for.

Som tidligere beskrevet vurderes der at 
være et reelt potentiale for at øge volumen 
af endagsturister til Sejerø fra det store 
sommerhusområde langs Sjællands Vestkyst i 
Kalundborg og Odsherred kommune (cirka 35.000 
sommerhuse). Det vurderes ligeledes muligt at 
tiltrække et større antal af korttidsturister (1-4 
overnatninger) fra hovedstadsområdet og det 
øvrige Sjælland.

Det kræver dog et fokuseret arbejde med 
turisme- og destinationsudvikling for Sejerø 
samlet. Den helhedsorienterede udvikling af øen 
vil være positivt for såvel det lokale erhvervsliv, 

sikring af fremtidig bosætning og helt konkret 
for forretningsgrundlaget for et nyt spisested på 
havnen.

For at øge turismen på Sejerø, skal der arbejdes 
fokuseret på to ting:

• Det handler om at sikre sig nye gæster til 
Sejerø og få dem til at komme igen

• Det handler også om, at få loyale gæster og 
fritidsborgere, som allerede holder meget af 
Sejerø, til at komme oftere og anbefale øen i 
højere grad.

Men for at få flere turister skal der kort og 
godt være noget at komme efter. Det er der 
også, som potentialeanalysen påviser, men det 
kræver en langt mere professional synliggørelse 
på digitale platforme, hvor Sejerø præsenteres 
lettilgængeligt, inspirerende og book-bar, og at der 
produktudvikles for destinationen samlet set. 

Der er mange ting, der skal arbejdes på for at give 
Sejerø et løft som turist-ø, og der er mange, der 
har en rolle at spille for, at det sker og lykkes. 

Her er en række anbefalinger til, hvad der skal 
arbejdes på for, at Sejerø vækster i sin turisme:

1. Der skal være en politisk og strategisk 
prioritering af øen som turisme-ø fra 
Kalundborg Kommunes side, og der skal 
sikres en dedikeret faglig sparring og støtte 
fra den kommunale turismeindsats i regi af 
VisitVestsjælland

2. Der skal ske en digital markedsføring af Sejerø 
og et løft i den digitale tilstedeværelse fra øens 
turistvirksomheder og attraktioner

3. Færgen skal i langt højere grad være en del 
af den samlede kunderejse for turisterne på 
Sejerø

4. Øens turismevirksomheder skal løftes i 
serviceniveau 

5. De lokale skal arbejde mere dedikeret og 
strategisk med produktudvikling og øgede 
overnatningsmuligheder på tværs på 
turismetiltag og -aktiviteter

6. Sejerøs foreninger og ildsjæle skal engagere 
flere fritidsborgere i det frivillige arbejde på 
øen

1. Opbakning fra Kalundborg Kommune og 
VisitVestsjælland

Den kommunale turismeindsats i Kalundborg er 
placeret i VisitVestsjælland, hvor det indtil nu har 
været usikkert, om der er fokus og ressourcer til 
at løfte turismeudviklingen og markedsføringen af 
øen til et nødvendigt niveau.
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Sejerø kan ikke med de kompetencer og 
ressourcer, der er på ildsjæleniveauet, realisere 
øens turismepotentiale. Det vil i høj grad bero på 
en strategisk bevidst investering fra Kalundborg 
Kommune og en professionel sparringspartner i 
VisitVestsjælland.

Forslag til indsatser:

• Der skal ske en klarere rolle- og 
ansvarsfordeling på opgaverne i forhold til 
foreninger og erhverv på Sejerø, Kalundborg 
Kommune og VisitVestsjælland

• Politisk opbakning og ressourcer til strategisk 
udvikling af Sejerøs turisme

• Ansættelse af destinations- og 
ø-udviklingskonsulent (halvtid) eventuelt i en 
3-5 årig periode

• Særlig aftale omkring Sejerø og Nekselø med 
VisitVestsjælland om allokering af nogle af de 
ressourcer Kalundborg Kommune årligt tildeler 
visit-organisationen

2. Digital markedsføring

Den nuværende kommunikation til turister 
udgøres af en fin turistbrochure med alle relevante 
oplysninger og et beboerblad, der udkommer 
fire gange om året, og som fortæller om livets 
gang på øen. Hjemmesiden sejero.dk er en 
generel introduktionsside til øen, og ikke en reel 
kommunikationsside, der konkret sælger øen.

Turistvirksomhederne er ikke til stede på de sociale 
medier som Facebook, Tripadvisor og Instagram 
i en grad, der gavner og højner deres muligheder 
for at få synlighed og inspirerer flere til at besøge 
Sejerø. Den nuværende tilstedeværelse udgøres af 
to Facebooksider; ”Sejerøs Samlingspunkt” og ”Vi 
der holder af Sejerø”, som henvender sig til Sejerøs 
beboere og fritidsborgere. Derudover er der en 
beskrivelse af Sejerøs tilbud på Visitvestsjælland.
dk, som ikke er opdateret. Der er enkelte bookbare 
oplevelser fra Sejerø.

Sejerø er således ikke nok til stede på digitale 
platforme i en form, der fanger turister, der 
ikke har været på øen før. En turistdestination 
og turistvirksomheder bliver nødt til at være 
der, hvor kunderne er, hvis de skal være med i 
kampen om potentielle gæsters opmærksomhed, 
tid og penge. Det er på Facebook, Tripadvisor, 
Instagram, Booking.com og lignende alt efter, 
hvilke målgrupper der skal rammes. Samtidig skal 
der være en sælgende hjemmeside, der taler ind i 
hjertet på målgrupperne.

Oplevelsen af at skulle besøge og være turist 
på Sejerø starter allerede ved booking af 
færgeoverfart. Her er en helt unik mulighed 
for at gøre booking af færgen til en digital 
salgskanal for overnatnings- og spisesteder samt 
oplevelsesprodukter som events, guidede ture, 
pakkeprodukter m.v. 

Det unikke ved færgebookingerne er, at det er 
helt sikkert, at alle gæster kommer i berøring med 
bookingplatformen. Der er derfor en enestående 
mulighed for at lave en kombineret booking- og 
markedsføringsplatform for hele øen.

Færgebookingen er således en absolut afgørende 
salgskanal til Sejerø - mere end VisitVestsjællands 
hjemmeside nogensinde vil blive. Som 
supplerende salgskanal til oplevelser, skal Sejerøs 
erhverv og foreninger dog gøre mere brug af 
Oplevelsesbooking på VisitVestsjælland.dk.

Forslag til indsatser:

• Færgens bookingplatform skal gentænkes 
som en salgs- og kommunikationsplatform for 
færgen og hele Sejerø som turistbesøgsmål 
med et grafisk udtryk, stemningsfulde billeder 
og tekst, som fremhæver Sejerøs dna og 
mange kvaliteter

• Den brugerflade, der er på kommunens 
hjemmeside, er for nuværende for ”kommunal” 
og meget lidt inspirerende for en ny turist. En 
idé er at arbejde med ”en landingpage”, som 
bliver den flotte salgsside for færgerne og for 
Nekselø og Sejerø 

• Brug en professionel udarbejdet grafisk visuel 
identitet for Sejerø på hele brugerfladen, og 
som også anvendes på øvrigt materiale om 
øen. Hvis der ikke findes grafiske kompetencer 
og blik for reklamesprog in-house, må der 
findes penge til at betale et professionelt 
kommunikationsbureau

• Det skal intuitivt være enkelt at booke! Turisten 
skal ikke først finde booking-knappen inde 
under et menupunkt. Det skal springe i øjnene 
med det samme.  Der skal bruges gængse 
salgsord som ”Book her” og ikke kommunale 
vendinger som ”Betjen dig selv”

• Det skal fortsat være muligt at booke via en 
smartphone

• Der skal være mulighed for at kunne 
booke direkte i forhold til overnatning og 
oplevelsesprodukter og allerhelst skal der 
kunne bookes i samme arbejdsgang, som der 
bookes færgebillet

• Det er nødvendigt at kunne indsamle 
en retvisende statistik fra siden på typer 
af rejsende, for at kunne bruge tallene i 
forretningsudviklingen af øens turisttilbud og 
hele tiden blive klogere på, hvem der besøger 
øen

• Der kan laves en strategi for at bruge nogle af 
”de kendte”, der har sommerhus på Sejerø, som 
ambassadører for øen, hvor de fortæller kort 
på videoer og i små artikler, hvorfor de elsker 
øen

3. Færgeoverfarten

Sejerøfærgen er en del af Sejerø-oplevelsen. 
Opholdsrummet med cafeteriaet fremstår 
identitetsløs og som en tidslomme fra 90’erne, 
hvilket kan være en charme for nogle, men trist 
for de fleste. Færgeoplevelsen skal have et løft og 
være et visitkort til de kommende nye turister. 

Forslag til indsatser:

• Professionelle stemningsfulde billeder på 
vægge og som en del af bordpladerne til 
formidling af små gode fortællinger. Hermed 
skabes en forventning om den naturoplevelse 
og øvrige oplevelser, der venter gæsten, når de 
kommer til Sejerø

• Mulighed for, at der kan smages lokale spise- 
og drikkevarer i færgens café

 
4. Højere serviceniveau

Hvis Sejerø skal realisere sit turismepotentiale 
skal den i langt højere grad ”opføre sig” som en 
turist-ø - en ø, der signalerer kvalitetsbetonede 
oplevelser, god stil, gode værdier og oprigtigt 
imødekommende mennesker, der ønsker at give 
alle gæster den bedst mulige oplevelse – også 
dem, der er lidt besværlige.

En spørgeskemaundersøgelse i vinteren 2018 
(se side 19) peger klart på, at der er behov for, 
at alle på Sejerø ”opper sig” og bevidst ønsker, 
at Sejerø bliver kendt for at være en gæstfri og 
imødekommende ø med et højt serviceniveau. 
Det vil tiltrække et købestærkt publikum, og det er 
dem, øen har brug for fremover. Kun hver tredje 
eller 30 % af besvarelserne svarede, at de synes, 
serviceniveauet er godt eller meget godt på øens 
nuværende spisesteder. Resten svarede neutral, 
utilfreds eller meget utilfreds. Det kan man som 
turist-ø ikke leve med og overleve på. Gæster skal 
være som minimum tilfredse eller meget tilfredse, 
før de kommer igen eller anbefaler et sted til 
andre.

Konkurrencen vil skærpes mellem spisestederne 
på øen, når det nye spisested kommer. Det 
vil sandsynligvis tilskynde alle til at være mere 
opmærksom på god service, fornyelse og 
optimering af driften. Det vil synes hårdt for nogle, 
men være nødvendigt for at sikre et opadgående 
serviceniveau. Alle må lægge sig i selen for at yde 
den bedste service og oplevelse for at sikre sig at 
kunderne kommer igen. Det er helt afgørende for 
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udviklingen af turismen på Sejerø.

Konkurrencesituationen vil sandsynligvis 
blive hårdere for spisestederne de første par 
sæsoner, indtil en mere digital og professionel 
salgskommunikation om øen slår igennem og øens 
turisme bliver sat i system, så der kommer flere 
gæster.

Nøglen til succes er at skabe en god fortælling om 
Sejerø som hele og specifikt om Sejerhuset. Det 
gøres ved at skabe en venlig, imødekommende 
atmosfære baseret på oprigtig gæstfrihed og 
servicemindet personale, indbydende indretning 
og interiør, gedigen mad og drikke til fornuftige 

priser samt effektiv betjening. Samtidig skal alle 
ansatte hele tiden have den gode gæsteoplevelse 
og (mer)salg for øje.

Forslag til indsatser:

• Gæsteservicekursus med fokus på værtskab, 
gensalg, opsalg og mersalg til alle, der lever 
direkte eller indirekte af turister på Sejerø

• To fælles møder årligt med status på turismen 
– et før sæsonstart med et brush-up på 
gæsteservice-bevidstheden og koordinering 
af åbningstider og et møde i efteråret med 
evaluering af sæsonen, der gik

• Udarbejdelse af et fælles gæsteservice-
manifest for, hvilket serviceniveau Sejerøs 
turismevirksomheder vil være kendt for blandt 
turister

5. Lokalt samarbejde om overnatnings- og 
oplevelsesudvikling 

Det er vigtigt at huske på, at i turisme må alle 
arbejde sammen for, at der overhovedet kommer 
nogle turister. Der skal være flere valgmuligheder 
for at kunne trække flere turister til. Udbuddet 
skal ganske enkelt øges – også af guidede ture og 

aktiviteter. Den enkelte kan ikke sikre en betydelig 
vækst i turismen på Sejerø. Det handler om at få 
det bedste ud af, at der er flere til at trække nye og 
flere turister til. 

På Sejerø er der kun godt to håndfulde 
overnatningsmuligheder udover campingpladsen 
og sommerhusene, hvoraf langt fra alle udlejes. For 
at sikre den positive udviklingsspiral for Sejerø, skal 
der arbejdes med at øge overnatningskapaciteten 
for turister på øen. Det skal være mere synligt og 
tilgængeligt, hvad der kan lejes, og hvornår, og 
udbuddet af overnatningssteder af god kvalitet skal 
øges, så der er sandsynlighed for, at der kommer 

Færgeoverfarten mellem Havnsø og Sejerø tager ca. én 
time. Som det er idag, er Sejerøfærgen relativt anonym i 
sin fremtoning og indretning, og den kunne være en færge 
der sejlede et hvilket som helst sted i Danmark. Med enkle 
indretningstiltag kan færgens opholdsdæk dog sagtens 
forvandles til at udgøre en forsmag på Sejerø.
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eksempelvis flere korttidsbesøg (2-4 dage).

Events er et andet parameter, som kan skabe 
dels synlighed, men også reason-to-go. Sejerø 
Beboerforening og Sejerø Udviklingsforum 
arbejder sammen på forskellige events og 
udviklingstiltag, men ikke ud fra en strategi og en 
strategisk prioritering. Potentialeanalysen giver en 
række idéer til små og større begivenheder, som 
kan blive signatur-events for Sejerø. 

Derudover skal der være mere at bruge penge 
på for turisterne. Jo større udbud, jo mere lokal 
økonomi, hvis altså erhvervet forstår at sælge sig 
godt, levere en god oplevelse og tage en pris for 
det, som modsvarer den værdi, deres produkt 
skaber for kunden. I turisme er det en mekanisme, 
at jo flere muligheder der er på en destination, jo 
mere anspores folk til at overveje et besøg.

Forslag til indsatser:

• Der skal arbejdes med sæsonudvidelse i form 
af aktiviteter i weekenderne

• Større signatur-events for Sejerø, som kan 
tiltrække nye gæster

• Skab pakker med events, overnatnings- 
og spiseoplevelser og sæt dem til salg 
på fx Sejerøfærgens bookingside og 
Oplevelsesbooking.dk

6. Flere til at løfte Sejerøs udvikling

Sejerøs ildsjæle er en arbejdsom, men aldrende 
skare, som har et presserende behov for at sikre 
flere hoveder og hænder til at arbejde for øen 

både på et strategisk og praktisk niveau, og 
dermed sikre et generationsskifte.

Der er et potentiale i at engagere flere 
fritidsborgere i arbejdet, som kan have en interesse 
i, og måske endda føle en forpligtelse til at hjælpe 
øens beboere til at have en ø, der også i fremtiden 
har et grundlag for en skole, brugs og et sundt 
erhvervsliv. Samtidigt vil deres sommerhuse ikke 
falde i værdi på sigt, hvis Sejerø formår at blive en 
endnu mere eftertragtet ø at besøge.

Forslag til indsatser:

• Hold flere stormøder med sommerhusejerne, 
hvor Sejerøs udfordringer og potentialer 
diskuteres, og hvor der hverves personer 
til forskellige opgaver (blandt andet salg af 
folkeaktier, værtskabskorps, etc.)

• Iværksæt en årlig begivenhed, hvor alle 
frivillige og sammenholdet på øen fejres

Caféen på 
færgen og 
Spætten

Fødevare-
producenter

Brugsen

Spisestedet på 
havnen

Sejerø
Beboer-
forening

Øernes 
Højskole

Camping-
pladsen

Kulturhus og 
museum

Golf og 
minigolf,

hestevognskør-
sel og cykelud-

lejning

Det kan ikke overvurderes, hvor vigtigt et godt 
samarbejde er mellem en given destinations turistaktører, 
kulturinstitutioner, erhvervsdrivende og beboere. Det 
gælder om at løfte i flok, og skabe et stort nok udvalg af 
tilbud til, at man kan tiltrække turister fra hele landet.
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Der bygges stadig nye sommerhuse på øen. Om sommeren 
er der omkring 1.200 ekstra beboere på Sejerø, som 
bor i sommerhuse. Det udgør i sig selv et potentiale 
for øen, og det vil være attraktivt at kunne aktivere 
sommerhusbrugerne som ildsjæle på øen. 
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