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Forslag til statslig særfond 
for turismeerhverv 
Med inspiration fra italienske støttetiltag til fordel for 
landets turismeerhverv foreslår Dansk Erhverv opret-
telse af en statslig turismefond i Danmark som følge af 
COVID19-krisen.  

Danmarks turismeerhverv i knæ som følge af COVID19-krisen 

De danske turismeerhverv, der bl.a. omfatter hoteller, rejseselskaber, campingpladser, forlystelsespar-
ker og feriehusudlejning, står i forreste linje med hensyn til at lide økonomiske tab som følge af Co-
rona-epidemien. Ifølge en analyse fra Dansk Erhverv er 47.000 danske arbejdspladser i fare i et scena-
rium, hvor turisme- og oplevelseserhvervene mister halvdelen af deres omsætning i løbet af de næste 
fire måneder.  
 
Dansk Erhverv foreslår derfor; 
- Oprettelse af en særlig turismefond under Danmarks Eksportkreditfond (EKF). 
Fonden finansieres med 2 mia. kr. og får til opgave at yde direkte økonomisk støtte til små- og mellem-
store virksomheder indenfor turismeerhvervet, der kan dokumentere en omsætningsnedgang på mini-
mum 30 pct. indenfor de sidste 14 dage. Nærmere rammer for statsstøtten skal udarbejdes. 

Turisme er et vigtigt eksporterhverv med stor betydning for beskæftigelsen  
Siden december 2017 har EKF anerkendt turisme som et eksporterhverv ved at åbne op for kautioner til 
de mange forskellige aktører, der kendetegner turisme- og oplevelsesøkonomien i Danmark. EKF’s be-
slutning var ikke mindst motiveret af, at mange turismevirksomheder har svært ved at få lån i alminde-
lige banker til deres vækstplaner, da mange af dem opererer med lav likviditet og generelt er meget 
konjunkturfølsomme.  
 
Turisme- og oplevelsesindustrien beskæftiger i alt ca. 280,000 mennesker i Danmark i dag. Danmarks 
nationale turismeorganisation, VisitDenmark, anerkender også turisme som eksport og opgør, at turis-
meerhvervet bidrager med 54,8 mia. kroner om året til dansk eksport, hvilket svarer til 4,6 pct. af den 
samlede eksport. Turismen er næst efter transport og fødevarer blandt de mest betydningsfulde ek-
sportposter på betalingsbalancen. I regi af Eksportrådet, har turismen også deltaget og ført an i talrige 
eksportfremstød, Valget af EKF som administrator af fonden er dermed oplagt, da EKF har en etableret 
organisation og rammer der gør, at opgaven kan varetages umiddelbart.   
 

Udskydelse af skatte- og momsbetaling pga. COVID19 er ikke nok 
Det står allerede nu klart på baggrund af en bred vifte af tilkendegivelser fra rejse- og hotelbranchen, 
at de allerede vedtagne danske hjælpepakker som følge af COVID19 ikke vil kunne forhindre, at der på 
kort sigt vil indtræffe et stort antal konkurser blandt de små- og mellemstore aktører i branchen. Ud-
skydelse af skatte- og momsbetaling vurderes ikke tilstrækkeligt for denne store gruppe virksomheder, 
som ikke besidder tilstrækkelig likviditet og kapitalpolstring til at fortsætte driften i en situation uden 
indtægter, og hvor mange forpligtes til at tilbagebetale annullerede rejser til deres kunder.    
 

Italien har allerede indført et lignende tiltag 
Pr. regeringsdekret har Italien den 13. marts oprettet en fond til støtte for eksportorienterede italienske 

smv’er på 350 mio. euro., og det forlyder fra det dansk/italienske handelskammer, at fonden vil blive 

tilført yderligere midler i takt med, at COVID19-krisen fortsat udvikler sig. Fonden vil yde direkte økono-

misk støtte som den primære aktivitet og således ikke være låne- eller garantibaseret.  
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EU-Kommissionen vurderes at ville acceptere en sådan fond i forhold EU’s statsstøt-
teregler 
Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om Italien har ansøgt om og fået accept af fondens oprettelse 
fra EU-Kommissionen, men der er hos Dansk Erhverv en klar forventning om, at EU-Kommissionen ikke 
vil stille sig i vejen for en sådan fond i lyset af COVID19-krisens alvor, også selv om fonden vil være 
møntet på direkte økonomisk støtte til enkeltvirksomheder.   
 

Yderligere initiativer til turismeerhvervet 
Hele sektoren i Danmark, der arbejder med turisme, oplevelse, rejser og sideerhverv er udfordret af to-
tal stop i aktiviteten.  

 
Rejsebranchen er gået helt i stå, og med Udenrigsministeriets seneste meldinger (fredag 13. marts) og 
lukningen af grænserne frem til tidligst efter påske, så har det lange udsigter, at situation vender. Der 
er behov for at lave en samlet plan for at holde hånden under arbejdspladser i hele industrien og side-
erhvervene. Værdikæden inkluderer blandt andet hoteller, restauranter, rejsebureauer, flyselskaber, 
lufthavne, feriehuse, feriecentre og mange flere. 
 
Dansk Erhverv foreslår derfor; 

- Staten skal lave en samlet plan for statslig dækning af tilbagebetalinger for aflyste rejser både ud af 
Danmark og hertil.  

- Der er meget presserende behov for fuld statslig dækning af rejsebureauernes tilbagebetalinger til det 
stigende antal kunder, der heldigvis følger myndighedernes rejseanvisninger. Rejsearrangører og in-
comingbranchen skal dækkes herunder. 

- Hotellerne i Danmark under ét er stærkt kriseeksponeret, hvorfor en særlig hotelkompensationspakke 
skal udarbejdes. 

- Dansk Erhverv foreslår, at man reducerer momsbetalingen i hele 2020 og udskyder betalingen til 2021, 
for derigennem at øge likviditeten. 

- Rejsegarantifonden bør ændres, så den kan udbetale erstatninger, selvom selskabet ikke er gået kon-
kurs.  

- Eftergivelse af selskabsskatter i 2020. I den udstrækning, at der ikke allerede er indbetalt selskabs-
skat, ønskes denne eftergivet under den forudsætning, at beløbet, der eftergives, forbliver i virksomhe-
den og anvendes til konsolidering af denne. 

 

 
 


