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 Mangel på udenlandske turister koster 
Danmark milliarder 
 
 
Lukkede grænser og forsamlingsforbud har enorme konsekvenser for turismen i Danmark 

og de lokalsamfund, der lever af turismen. Selv på den anden side af åbne grænser er der 

lange udsigter til en normal verden i international turisme og luftfart. Udenlandske gæsters 

forbrug i Danmark er så stort, at et eventuelt øget dansk forbrug vil umuligt kunne hamle 

op med tabet.   

 

Sommer og højsæson i dansk turisme står lige for døren. En åbning af grænserne mod nabolan-

dene vil løse en stor økonomisk hovedpine for kystturismen, som beskæftiger tusindvis af dan-

skere i kyst- og landdistrikterne. For København og den internationale turisme ser perspekti-

verne endnu dystre ud.  

 

Stort nationalitetsmix i København kan forlænge krisen 

Grænseåbning til vores nabolande vil langt fra kunne løse situationen i hovedstaden, som lever 

af et større miks af nationaliteter, ankomster via fly og erhvervsturister til forretningsmøder og 

store kongresser og konferencer. Det vil tage en rum tid før de internationale turiststrømme kom-

mer tilbage på normalt spor og normal volumen. Det bliver en dyr og svær tid for hele værdikæde 

af aktører, der tiltrækker og servicerer de udenlandske ferie- og erhvervsturister i Danmark.  

 

Fra hovedstad til Vesterhav – udenlandske turister sætter stort aftryk 

Udenlandske turister forbruger for knap 55 mia. kroner om året i Danmark. Det er milliarder, som 

også kan mærkes statskassen i form af moms, skatter og afgifter samt vækst og arbejdspladser i 

hele Danmark. København er den destination, som omsætter mest på udenlandsk turisme, i alt 24,5 

mia. kr. Dernæst følger de to store vestjyske destinationer, mens Aarhusregionen med 3,1 mia. i 

udenlandsk omsætning følger lige efter.  

   

Tabel 1:  Årlig udenlandsk turismeforbrug i de danske destinationer 

 
Udenlandsk turismeforbrug 

København 24,5 mia. kr. 

Destination Vesterhavet 4,7 mia. kr. 

Destination NordVestkysten 3,7 mia. kr. 

Aarhusregionen 3,1 mia. kr. 

Destination Nord 3,1 mia. kr. 

Destination Trekanten 2,1 mia. kr. 

VisitNordsjælland 2,0 mia. kr. 

Destination Fyn 1,9 mia. kr. 

Destination Sydvestjylland 1,8 mia. kr. 

Destination Sønderjylland 1,6 mia. kr. 

Visit Lolland-Falster 1,0 mia. kr. 

Destination Sjælland 1,0 mia. kr. 

Destination Bornholm 1,0 mia. kr. 

Destination SydkystDanmark 0,7 mia. kr. 
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Destination Himmerland 0,5 mia. kr. 

Turistsamarbejdet Kystlandet 0,5 mia. kr. 

VisitHerning 0,4 mia. kr. 

Destination Limfjorden 0,3 mia. kr. 
 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af tal fra VisitDenmark 

 
København er drivmotor i storbyturismen 

Turismen i Danmark er opdelt i tre forretningsområder. Storbyturisme dækker ferieturisme i de fire 

storbyer i Danmark: København, Aarhus, Aalborg og Odense. Kyst-og naturturisme er ferieturisme 

uden for de fire store byer. Erhvervsturisme er forretningsrelateret turisme, fx kongresser, er-

hvervsrejser og internationale møder, i hele landet.  

 

Storbyturismen er det forretningsområde som er relativt mest afhængig af udenlandsk turisme, 

målt i omsætning. København er den suverænt største danske storbydestination for udenlandske 

turister, hvoraf størstedelen ankommer med fly. Internationale kongresser, messer og møder samt 

andre forretningsrelaterede rejser er en milliardforretning for København, som nyder særligt godt 

af den gode infrastruktur til og fra lufthavnen, samt de mange direkte forbindelser ud til verden.  

I alt forbruger de udenlandske ferie- og erhvervsturister for 24,5 mia. kr. i København. 

   

Tabel 2: Årligt turismeforbrug fordelt på forretningsområder i Danmark 

  Kyst- og naturturisme Storbyturisme Erhvervsturisme 

Udenlandske turister 25,3 mia. kr. 19,6 mia. kr. 9,9 mia. kr. 

Danske turister 36,3 mia. kr. 13,3 mia. kr. 23,7 mia. kr. 

I alt 61,6 mia. kr. 32,9 mia. kr. 33,5 mia. kr. 
 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af tal fra VisitDenmark 

 

Nærmarkederne er grundstenen i turismen i Danmark  

Tabel 3 viser fordelingen af det udenlandske turismeforbrug i Danmark fra de fem nærmarkeder. 

De fem markeder står samlet set for 66 procent af det udenlandske turismeforbrug i Danmark.  

   

Tabel 3: Årligt turismeforbrug fra de fem nærmarkeder i Danmark 

 
Turismeforbrug 

Udenlandske turister i alt 54,8 mia. kr. 

Heraf fra:  

Tyskland 15,2 mia. kr. 

Norge 8,1 mia. kr. 

Sverige 7,4 mia. kr. 

Storbritannien 3,6 mia. kr. 

Holland 1,7 mia. kr. 
 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af tal fra VisitDenmark 
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Estimat for udenlandsk tab ved fortsat lukkede grønser 
Den danske grænse har siden d. 14. marts i år været lukket for turister. Figur 1 viser estimat på 

det månedlige akkumulerede tab i omsætning pr. nærmarked, hvis grænserne fortsætter med at 

være lukkede for turister året ud. Som figuren illustrerer, er sommermånederne juni, juli og au-

gust vigtige måneder for turismen. Til udregningen er månedlige turistovernatninger fra hvert 

land brugt som indikator på, hvordan det årlige forbrug er spredt over året.  

 

Størst akkumuleret tab ses for Tyskland, som på landsplan er det suverænt største marked. I 

København er Tyskland det næststørste marked. Her foretager tyske turister godt 700.000 

overnatninger om året. En tysk turist i København kommer oftest med fly og bruger i snit 1.400 

kr. i døgnet. Estimeret set, svarer det til, at tyske turister i København forbruger for knap 1 mia. 

kr. årligt. Åbne grænser til Tyskland spiller altså en langt mindre rolle for København end for 

kystturismen i Danmark generelt.  

   

Figur 1:  Akkumuleret tab pr. måned i omsætning fra de fem nærmarkeder i Danmark 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af tal fra VisitDenmark og Danmarks Statistik 
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Danskerne får svært ved at kompensere for tabt udenlandsk omsætning  

Tabel 4 viser et estimat på det månedlige beløb, som danskerne skal forbruge ekstra for at kom-

pensere for mistet udenlandsk omsætning ved fortsat lukkede grænser året ud. Til udregningen er 

månedlige danske og udenlandske turistovernatninger brugt som indikator på, hvordan det årlige 

forbrug er spredt over året.  
 

Danskerne skal alene i maj forbruge for 4,4 mia. kr. ekstra på turisme eller 63 % mere end normalt, 

for at kompensere for udenlandsk turismeforbrug. Det svarer til at hver dansker, fra spæd til olding, 

skal bruge 750 kr. ekstra i maj på turismerelateret forbrug. 

   

Tabel 4: 
Så meget skal danskerne øge deres turismeforbrug hver måned resten af året 

for at kompensere for udenlandsk turismeforbrug 

 Øget forbrug i 2020 Ekstra i mia. kr.  Ekstra i procent Ekstra pr. indbygger i 
kroner 

(afrundet) 
Marts 1,9 53,5% 300 

April 4,4 74,1% 750 

Maj 4,4 63,4% 750 

Juni 6,2 79,6% 1.050 

Juli 11,4 69,4% 1.950 

August 9,6 106,8% 1.650 

September 4,6 77,4% 800 

Oktober 5,2 99,8% 900 

November 1,8 49,0% 300 

December 2,4 85,7% 400 
 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af tal fra VisitDenmark og Danmarks Statistik 

 
 
 
 


