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Vänersborg ska profileras som en attraktivt boende- 
och etableringsort. Skyltfönstret står redan klart: 
Turiststad Vänersborg – öppet även för vänersbor-
garna.

Besöksnäringen är en allt viktigare näringslivsgren i Sverige 
som skapar arbetstillfällen inte minst inom service- och tjäns-
tesektorn, ofta i småskalig verksamhet. Besökare genererar 
intäkter till Vänersborgs kommun och näringsliv och förbätt-
rar underlaget och möjligheterna för fler restauranger, attrak-
tioner och evenemang samt utökad service.

Kärnvärden
Med kärnvärdena sol, berg och vatten ska Vänersborgs Turist 
AB sätta Vänersborg, Sveriges Paris enligt Birger Sjöberg, på 
Sveriges turistkarta.
Kristina Jornevald är vd:

– Sola i Karlstad vet jag inget om men solen i Vänersborg 
är enbart nyttig. Simulerat solljus i solanläggningar är en väx-
ande upplevelsegren som såväl lockar hit besökare som bidrar 
till ökad friskvård i kommunen. Solen, utan uv-strålar, i Vä-
nersborg påvisar också våra medborgares innovationskraft. 
Halle- och Hunneberg är rikskända platåberg som i allra hög-
sta grad lockar besökare genom sin sfär av ekopark, kungajakt 
och mytologi. Vatten är vi bortskämda med i Vänersborg men 
inte våra besökare. Vänersborg har tio mils innanhavskust, se-
dan lång tid tillbaka betydelsefull genomfartsled för sjöfarten 
och har ambitionen att bli en kommun som kännetecknas av 
vattennära aktiviteter och evenemang.

Upplev din närmiljö
Hur skapas en turistort? Vad gör att vissa orter i decennier as-
socieras med positiva attribut?

– Vi måste kommunicera det som är signifikativt för Vä-
nersborg, våra unika tillgångar och det som vi är bra på. För 
att göra det måste vi framför allt få invånarna i Vänersborg att 
tycka om sin hemstad och använda det staden har att erbjuda. 
Jag ser gärna att vänersborgarna agerar som ambassadörer för 
sin hemstad och bjuder hit vänner, släkt och bekanta för att 
visa vad Vänersborg, inte minst sommartid, har att erbjuda. 
Så sprids vårt rykte som gemytlig och upplevelserik turiststad 
allra bäst. Vänersborg är också en utmärkt mötesplats, inte 
minst för konferenser.

Sol
Under solen kan man göra mycket – även den på himmelen. 
Konceptet ”Golfa runt Vänern” är sedan flera år etablerat och 
uppskattat. Ett paket med fem stycken greenfeebiljetter för 1 
000 kronor för vuxna och 400 kronor för juniorer gäller på 
18 banor.

– Starta på Onsjös välskötta park- och skogsbana och kör 
runt Vänern, uppmanar Kristina.

Berg
Dalgången mellan tvillingbergen Halle- och Hunneberg är 
Vänersborgs ryggrad. Dessa unika diabasberg, är sedan ett par 
år tillbaka Västsveriges enda ekopark med fantastiska möjlig-
heter för vandringar, rekreation, fiske och jakt.

– Området har varit kungliga jaktmarker sedan 1500-talet. 

På vackra Kungajaktmuseet Älgens Berg kan man lära om 
jaktskrönor och bedrifter. Halle- och Hunneberg är en verklig 
tillgång för såväl vänersborgarna som göteborgarna och nord-
europeerna.   
Kungajaktmuseet kan även erbjuda hisnande vildmarksupple-
velser blandat med fornnordisk mytologi.

Vatten
Vänersborg är porten till Vänern. Sedan århundraden har 
Vänersborg varit en viktig handels- och omlastningsplats för 
sjöhandeln på Vänern. Idag passerar årligen 3 000 fritidsbå-
tar och lika många handelsfartyg. Vänersborg har en utmärkt, 
blåflaggad gästhamn nära stadskärnan varifrån Vänerns alla 
sevärdheter kan utgå ifrån; Göta kanal, Läckö slott, 22 000 
skärgårdsöar och Dalslands kanal för att nämna några.

– Vattnet vid Dalbosjön är också drickbart, det är det inte 
alla som vet om.
Vänern erbjuder också ett spännande fågelliv och ett rikt in-
sjöfiske, med 80 procent av alla insjöarter i Sverige.

Aqua Blå – ny tradition
För att stärka vattnets närvaro i Vänersborgs marknadsföring 
sjösattes Vatten- och visfestivalen Aqua Blå helgen 10-11 
juni – en återkommande tradition har startat. Underhållning, 
uppvisningar, utställare, aktiviteter, tävlingar, mat och musik 
mixades under två dagar. Ett kalas i vattnets och visans tecken 
med försommarblåa Vänern som fond. 

– Vänersborgs Segelsällskap som är erkänt duktiga tävlings-
organisatörer anordnade segelaktiviteter och tävlingar.

Sol, berg och vatten

Vänersborg har fantastiskt mycket att erbjuda vänersborgare, svenskar och 
utlänningar. Vänersborgs Turist AB jobbar för att öka turistnäringen i kommunen.

Fakta

Vänersborgs Turist AB, i järnvägsstationen, ägs av Vä-
nersborgs ideella förening för turismutveckling med 
medlemmar från näringslivet samt Vänersborgs kommun. 
Bolagets kärnverksamhet inriktas på två huvuduppgifter; 
dels turistbyråverksamhet med försäljning, marknadsfö-
ring och utveckling av Vänersborg som besöksmål, dels 
biljettförsäljning till/för tåg- och bussresande. Turistby-
rån är en auktoriserad blå-gul turistbyrå vilket innebär att 
kunden garanteras en service och kvalitetsnivå som gör 
att kunden kan med förtroende vända sig till turistbyrån.
Långsiktiga mål är bland annat att:
• Att få fler återkommande besökare.
• Se till att majoriteten av besökarna övernattar.
• Öka andelen internationella gäster.
• Medverka till att arrangemang/attraktioner skapas inom 
vardera teman: sol, berg och vatten.

Fakta

Sverige har goda förutsättningar i form av natur, kultur, 
konst och historia som i förädlad form kan skapa pris-
värda produkter och upplevelser av hög kvalitet.
Under 2004 var turism- och besöksnäringens totala om-
sättning drygt 172 miljarder kronor.
Exportvärdet, det vill säga utländska besökares konsum-
tion i Sverige, uppgick 2004 till 48,5 miljarder kronor. 
Det är i samma storleksordning som värdet av Sveriges 
export av järn och stål. Turismens andel av svensk export 
var 2004 högre än för livsmedel, trävaror och möbler.  

Turism- och besöksnäringen tillför också som enda ex-
portnäring i Sverige ca 7 miljarder kronor i momsintäkter 
till staten.

Antalet helårsverken inom turism- och besöksnäringen 
var 127 000 under 2004. Samtidigt som sysselsättningen 
inom många traditionella basnäringar i Sverige minskat 
under de senaste tio åren har turismen bidragit med drygt 
24 000 nya heltidsarbeten, en ökning med ca 24 procent. 

Svensk turistnäring slog även nya rekord 2005. Antalet 
gästnätter på svenska hotell, stugbyar, vandrarhem och 
campingplatser ökade till nästan 45 miljoner eller med 
5,7 procent under 2005. Det är de högsta volymerna som 
någonsin registrerats.
Källa: NUTEK, Svensk Turism, Turistdelegationen och 
Sveriges Rese- och Turistråd.

Goda skäl till att utveckla 
Vänersborgs besöksnäring


