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Bilag 4

Justering af projekters forventede effekter
Grøn vækst projektet: Naturen til Bords
Formålet med projektet er at skabe øget vækst i fødevareerhvervet i det sydvestjyske område. Ved
sidste opfølgning på grøn vækst projektet Naturen til Bords i juni 2014 anmodede projektejer
Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) om reduktion af effektforventningerne til projekt.
Den ønskede reduktion er begrundet i ekstraordinær forsinket opstart og langsommelig sagsbehand
ling af efterfølgende ønskede budgetændringer i NaturErhvervsstyrelsen. Forsinkelserne betyder, at
de igangsatte aktiviteter kommer til at virke i en kortere periode end ventet. Derfor er det rimeligt at
antage, at dele af effektskabelsen også vil indtræffe senere, altså efter endt projektperiode.
Administrationen har vurderet, at anmodningen er velbegrundet, og at en reduktion med 35 procent er
rimelig. De reducerede effektforventningerne fremgår af tabellen nedenfor.
Effektforventningerne er fælles for nævnte projekt og SVUF’s andet grøn vækst projekt: Digital
Oplevelsesformidling, da der er indsendt fælles ansøgning herfor. Der følges ikke op på Digital
Oplevelsesformidling, da den regionale medfinansiering er mindre end 1 mio. kr.
Oprindelige effektforventninger
for de to projekter samlet i
projektperioden

Reviderede effektforventninger
(m. 35 pct. reduktion) for de to
projekter samlet i projektperioden

Døgnforbrug

Vækst på 2,4 %, svarende til 9,5 kr.
ift. et døgnforbrug på 400 kr.*

Vækst på 1,56 % svarende til 6,25
kr. ift. et døgnforbrug på 400 kr.*

Arbejdspladser

71 jobs

46 jobs

Overnatninger

4% stigning i antal dagturister pr. år
i projektperioden svarende til
160.000 ekstra dagsturister

2,6 pct. stigning svarende til 104.000
dagsturister



Dagsturister

250.000 overnatninger i alt
162.500 overnatninger i alt
 50.000 fra digital
 32.500 fra det digital
oplevelsesformidling, og
oplevelsesformidling, og
 200.000 fra Naturen til bords
 130.000 fra Naturen til bords
* jf. Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland m 2011 data


Overnatninger

