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Forslag til målrettede indsatser, 
der kan genrejse hotel- og  
restaurationsbranchen  
 

Dansk turisme, hotel- og restaurationsbranchen er i knæ. I 2020 mistede ho-

tel- og restaurationsbranchen 21 mia. kr. i omsætning. Dansk Erhverv opfor-

drer derfor til, at regeringen og Folketinget hurtigst muligt påbegynder et ar-

bejde med målrettede tiltag, der kan sikre bedre betingelser for, at branchen 

kan rejse sig, når corona-restriktionerne igen tillader det. 

Turismen skaber vækst og velstand i Danmark. I 

2018 nåede den turismeskabte omsætning på 

tværs af alle erhverv 132,5 mia. kr. Branchen 

skabte samme år 169.000 arbejdspladser i Dan-

mark. 

 

I 2018 havde de udenlandske turister et forbrug 

på i alt 57,7 mia. kr., mens de var i Danmark. De-

res forbrug er et udtryk for turismens eksportind-

tægter, og dermed stod turismen for 4,6 pct. af 

den danske eksport i 2018. 

 

Men netop offentliggjorte 2020-tal tegner des-

værre et helt andet billede. Udenlandske turisters 

forbrug i Danmark blev mere end halveret. Bran-

chen mistede mere end 33 mia. kr. i omsætning 

fra udenlandske turister. Hotel og restaurations-

branchen mistede samlet 21. mia. kr. i omsætning.  

 

Oplevelses- og turismeerhvervene var de første, 

der blev ramt af restriktioner og nedlukning. Og 

meget tyder på, at de bliver de sidste, der opnår 

en normalisering i omsætningen.  

 

Brug for fremsynede og målrettede tiltag 

Dansk Erhverv foreslår derfor syv konkrete tiltag, 

der kan være med til at sikre likviditet, skabe om-

sætning i branchen og samtidig bidrage til, at 

nogle af de strukturelle begrænsninger, som 

dansk turisme har kæmpet med i mange år, bliver 

fjernet. 

 

Kilde: VisitDenmark, Turismens økonomiske betydning i 

Danmark 2018 

   

SYV FORSLAG FRA DANSK ERHVERV 

Fjern begrænsningen på under-
skudsfremførsel  

 

Underskudsmodregning af 2020 og 
2021 i 2018 og 2019 

 

Fuld momsafløftning for virksomhe-
ders restaurantbesøg  

 

Halvering af momsen for hotel- og 
restauration i et år 

 

Danmarks markedsandele af inter-
nationale møder, kongresser og 
sportsevents skal øges 

 

Håndhævelse og fair konkurrence 
med Airbnb 

 

Opgør med bookingportalernes pris-
paritets-klausuler 
 

Læs om forslagene i vedlagte notat. 

 

 

 
 

 

 

 

I 2020 mistede ho-

tel- og restaurati-

onsbranchen 21 mia. 

kr. i omsætning. I en 

ny medlemsunder-

søgelse fra Dansk 

Erhverv fremgår det, 

at knap 52 pct. af 

virksomhederne in-

den for oplevelses-

erhvervene, der pri-

mært tæller hotel- 

og restaurations-

branchen, først for-

venter en normalise-

ring af omsætningen 

i løbet af 2022. 11 

pct. forventer først 

en normalisering i 

løbet af 2023 og 

knap 4 pct. forven-

ter slet ikke en nor-

malisering af om-

sætningen frem mod 

2025.  

21 
mia. kr. 


