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Bæredygtig turisme
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Bæredygtig turisme

• VisitDenmark og dansk turisme

• Definition af bæredygtighed

• Analyse case: De tyske turister og bæredygtighed

• Andre analyser

• Debat
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VisitDenmark arbejder med at 
markedsføre Danmark som ferie- og

mødedestination internationalt. Vi har 
markedskontorer i 8 lande. Vores mål er

at øge kendskabet og rejselysten til
Danmark fra udlandet.
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VisitDenmarks 
prioriterede markeder

USA

2,9%

Indien

0,4%

Kina

0,9%

Holland

5,07%

Norge

8,3% Sverige

6,9%

Italien

1,4%

Tyskland

57%

Frankrig

1,1%

Storbritannien

3,2%

De udenlandske turister 
foretog 27,6 mio. overnatninger i 
Danmark i 2018.

Overnatninger i Danmark 2018

Kilde:Danmarks Statistik. Registrerede overnatninger i 2018 på hotel, lejet feriehus, feriecenter, vandrerhjem, camping og lystbådehavne
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Turismens årlige 
samfundsmæssige 
betydning
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128 mia kr.
Omsætning skabt af turismen i Danmark

4,6 %
Turismens andel af den danske eksport

161.000
Turismeskabte arbejdspladser

45,6 mia. kr.
I moms, skatter og afgifter fra turismen

Kilde: Turismen i Danmark, VisitDenmark 2019
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Hvad betyder turismen for Danmark?
Geografisk

s. 6

55%45%

Nordjylland
7,8 mio. (14%) Danmark i alt: 53,9 mio. 

26,3 mio. 27,6 mio.
49%51%

Kilde:Danmarks Statistik. Registrerede overnatninger i 2018. på hotel, 
lejet feriehus, feriecenter, vandrerhjem, camping og lystbådehavne

Udenlandske overnatninger

Danske overnatninger

30%

70%

Vestjylland
6,4 mio. (12%)

40%
60%

Sydjylland
13,0 mio. (24%)

69%
31%

Østjylland
4,8 mio. (9%)

68%

32%

Fyn
3,8 mio. (7%)

70%
30%

Nordsjælland
1,8 mio. (3%)

67%33%

Vest- og 
Sydsjælland
4,1 mio. (8%)

68%
32%

Østsjælland
0,4 mio. (1%)

34%
66%

Byen 
København

9,0 mio. (17%)

60%40%

Københavns 
omegn

0,8 mio. (2%)

58%42%

Bornholm
1,5 mio. (3%)



To change the color of the coloured box, right-click here and select Format Background, change the color as shown in the picture on the right.

Hvad betyder turismen for Danmark?
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Kilde: Danmarks Statistik. Registrerede overnatninger på hotel, lejet feriehus, feriecenter, 
vandrerhjem, camping og lystbådehavne.

Fordelt på forretningsområder

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Udvikling i overnatninger 2008-2018
Index 2008 = 100

Storbyturisme 205

Erhvervsturisme 120

Kyst- og naturturisme 111

Fordeling af overnatninger 2018

Storbyturisme
8,2 mio.

Andel: 15%

Erhvervsturisme
7,5 mio. 

Andel: 14%

Kyst- og naturturisme
38,2 mio.

Andel: 71%
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FN’s verdensmål 
• I 2015 blev FN’s 2030 dagsorden for bæredygtig 

udvikling og dertilhørende verdensmål vedtaget. 

• Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 
delmål, som forpligter alle FN’s 193 lande til at arbejde 
mod en mere bæredygtig udvikling. 

• Verdensmålene balancerer tre dimensioner, som 
også kaldes den tredobbelte bundlinje, nemlig: 
1: Økonomi 
2: Social
3: Miljø

• Dermed handler de 17 verdensmål ikke kun om sult 
og fattigdom, men også om fx vækst, partnerskaber 
og udvikling i byer og lokalsamfund. 

Figur fra den tidligere regerings handleplan for FN’s verdensmål. 

s. 8
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Hvad er Bæredygtig Turisme?

FNs turismeorganisation, UNWTO, har 
defineret bæredygtig turisme således: 

s. 9

Tourism that takes full account of 
its current and future economic, 
social and environmental 
impacts, addressing the needs of 
visitors, the industries, the 
environment and host 
communities. 
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VisitDenmarks rapport 
”Turisme og Bæredygtighed”

10

Dataindsamling er foretaget som webinterview i henholdsvis 
Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien blandt et 
repræsentativt udsnit af landenes befolkning over 18 år. 

Indsamling og kvalitetssikring af data er gennemført af 
analyseinstituttet Epinion. Dataindsamlingen er foretaget i 
februar og marts 2019. 

I alt er der indsamlet 6.741 webinterview.

For at sikre, at den indsamlede data afspejler den reelle 
fordeling i befolkningen, er der præstratificeret i data ved 
udsendelsen af skemaet. 

Efterfølgende er data vægtet, så resultaterne afspejler 
befolkningernes sammensætning på køn, alder og geografi. 

Tyskland Norge Sverige Holland Storbritannien

Antal 2.118 805 807 1.503 1.508

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjysuD61b7RAhWiJ8AKHZFjBwIQjRwIBw&url=http://www.norden.org/da/fakta-om-norden/de-nordiske-flag/sveriges-flag&bvm=bv.144224172,d.ZGg&psig=AFQjCNHGbfXvBuYRYGDmNAfdOr5zg7lovA&ust=1484381415456166
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Case:
De tyske turister og 
bæredygtig turisme
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Frie associationer til bæredygtig turisme

Tyskerne associerer bæredygtig turisme med færre 
flyrejser og brug af offentlig transport

o Flere afholde sig fra flyrejser og tager i stedet bus, tog 
eller cykler.

o Tyskerne forbinder også bæredygtig turisme med at 
være opmærksom på naturen og passe på den (sortere 
affald mv). 

o Også økologi og det at spise lokal produceret mad og 
købe lokale varer fremhæves som bæredygtig turisme.

o 54 pct. svarede ved ikke på spørgsmålet

Tværgående konklusion: Samme  overordnede 
konklusioner går på tværs af markeder. På det norske 
marked udtrykker flest skepsis: livsløgn, selvmodsigelse, 
buzzword.

Kilde: VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse i Tyskland 2019. N= 2.118. Ordskyen er baseret på 1035 udsagn.
Anm.: 54 pct. svarede ’ved ikke’ på spørgsmålet. 12
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Rejsemotiver på den sidste ferie

Grønne løsninger og bæredygtighed er sjældent et 
afgørende rejsemotiv

o De fleste lægger vægt på  afslapning og rekreation 
samt  ‘value for money’, når de skal vælge 
feriedestinationer.

o ‘Grønne løsninger og bæredygtighed’ prioriteres 
lavest, når der skal vælges feriedestination i 
udlandet. 

o Rejsemotivet ‘grønne løsninger og 
bæredygtighed’ er bredt og teknisk formuleret. 
Det kan være vanskeligt at forholde sig til som et 
egentligt rejsemotiv.

Tværgående konklusion:  Samme  overordnede 
konklusioner går på tværs af markeder, hvor grønne 
løsninger og bæredygtighed prioriteres lavest 
uafhængigt af ferietype.

Kilde: VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse i Tyskland 2019. N= 2.118.13
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13%

14%

14%

14%

17%

19%

21%

21%

22%

23%

26%

28%

31%

32%

44%

45%

Grønne løsninger og bæredygtighed

Forlystelsesparker og andre attraktioner

Byliv med mange ting at foretage sig

Shopping

Familievenligt

High-end gastronomiske oplevelser

God indkvartering

Udendørs aktiviteter (cykle, vandre etc.)

Besøge steder turister normalt ikke gør

Høj livskvalitet og levevilkår

Let tilgængelig

Ny destination

Opleve det autentiske lokale liv og kultur

Destination mindre overfyldt med turister

Historiske og kulturelle seværdigheder

Sikkerhed

God lokal mad og restauranter

Gæstfrie mennesker

Strande og bademuligheder

Value for money

Afslapning og rekreation

4%
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11%

11%

12%

13%

14%

14%

14%

15%

16%

19%

24%

25%

25%

28%

29%

31%

38%

42%

55%

Grønne løsninger og bæredygtighed

Forlystelsesparker og andre attraktioner

Destination mindre overfyldt med turister

Familievenligt

Udendørs aktiviteter (cykle, vandre etc.)

Shopping

Byliv med mange ting at foretage sig

Besøge steder turister normalt ikke gør

High-end gastronomiske oplevelser

Høj livskvalitet og levevilkår

God indkvartering

God lokal mad og restauranter

Ny destination

Let tilgængelig

Opleve det autentiske lokale liv og kultur

Strande og bademuligheder

Sikkerhed

Historiske og kulturelle seværdigheder

Gæstfrie mennesker

Afslapning og rekreation

Value for money

Hvad er vigtigt for dig, når du vælger destination i udlandet?

Kyst-/naturferie                                                                      Storbyferie
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Bæredygtighed ved den næste rejse

Kilde: VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse i Tyskland 2019. N= 2.118.
N for idealisterne er 795 og N for skeptikerne er 505.14

Slet ikke
9%

I mindre grad
15%

I nogen grad
30%

I høj grad
28%

I meget høj 
grad
9%

Ved ikke
8%

Næste ferie: I hvilken grad forventer du, at miljøvenlige og 
bæredygtige hensyn får betydning for dine rejsevalg?

Mange tyskere er grønne idealister

Knap fire ud af 10 (38 pct.) tilhører gruppen af grønne idealister og 
tilkendegiver, at miljøvenlige og bæredygtige hensyn enten i 
meget høj eller i høj grad vil få betydning for deres næste 
rejsevalg.

Knap en fjerdedel (24 pct.) er grønne skeptikere. Blandt dem vil 
miljøvenlige og bæredygtige hensyn i mindre grad eller slet ikke 
have betydning for deres fremtidige valg af feriedestination.
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20%

21%

22%

36%

38%

UK

Norge

Holland

Sverige

Tyskland

Andel grønne idealister i de respektive lande

De grønne idealister
- bæredygtighed får betydning for mine rejsevalg

Flest grønne idealister i Tyskland og Sverige

• Andelen af grønne idealister varierer betydeligt 
på tværs af de fem lande i undersøgelsen. 

• I Tyskland og Sverige udgør gruppen af grønne 
idealister knap fire ud af 10 borgere, hvor de i 
Norge, Holland og Storbritannien udgør godt to 
ud af 10.
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38%
42%

66%

64%67%

58%

61%

67%

56%

80%

77%76%

77%

77%

Grønne løsninger og
bæredygtighed

En destination mindre
overfyldt med turister

Høj livskvalitet og gode
levevilkår

En følelse af sikkerhedEn let tilgængelig destination

Gæstfrihed

En ren destination
(ingen skrald, rent vand)

De grønne idealisters og de grønne skeptikeres syn på Danmark

Kilde: VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse i Tyskland 2019. N= 
2.118. N for idealisterne er 795 og N for skeptikerne er 505
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De grønne skeptikere
De grønne idealister

I hvor høj grad forbinder du Danmark med det følgende?
Andel, der har svaret i ‘ høj grad’ eller ‘ meget høj grad’

De grønne idealister forbinder Danmark med en række 
bæredygtighedsparametre

o De grønne idealister forbinder i signifikant hørere grad 
Danmark med de syv nævnte bæredygtighedsparametre, 
end tilfældet er blandt de grønne skeptikere. 

o Størst forskel ses på parametrene ‘gæstfrihed’ samt 
‘grønne løsninger og bæredygtighed’. 

Tværgående konklusion: 
- størst kendskab til Danmark blandt de grønne idealister
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De grønne idealister kontra de grønne skeptikere 

Kilde: VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse i Tyskland 2019. N= 2.118. N 
for idealisterne er 795 og N for skeptikerne er 505
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Idealisterne prioriterer, at forbruget gavner 
lokalsamfundet og mener, at de selv har et 
ansvar for at beskytte miljøet

o For hovedparten af de grønne idealister er det 
vigtigt, at de penge, der bruges på ferien, 
gavner lokalsamfundet fremfor et internationalt 
firma. 

o 85 pct. mener også, at de har et ansvar for at 
beskytte miljøet i det besøgte land. For begge 
udsagn er forskellen mellem andelen af enige 
grønne idealister og skeptikere signifikant.

o 48 pct. af de grønne idealister og overvejer at 
rejse mindre udenlands af hensyn til miljøet. 

Tværgående konklusion:  Samme  overordnede 
konklusioner går på tværs af markeder, hvor 
respekten for og beskyttelsen af  og 
lokalsamfundet går igen – sammen med tanker 
om at rejse mindre

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Andel, der har svaret “Enig” eller “Meget Enig” Alle 

tyskere

70%

63%

67%

66%

58%

70%

30%

65%

30%

30%

29%25%

9%

9%

68%

13%

64%

40%

55%

53%

40%

55%

34%

48%

54%

64%

66%

77%

77%

78%

80%

85%

86%

Jeg søger de populære turistattraktioner og områder

Jeg overvejer at rejse mindre udenlands af hensyn til miljøet

Det er vigtigt for mig, at byen eller området, jeg besøger, har
et bredt udvalg af økologiske fødevarer

Pris er en afgørende faktor for de aktiviteter jeg foretager
mig på en rejse

Det er vigtigt for mig, at byen eller området, jeg besøger, er
engageret i at beskytte miljøet

Jeg prøver som regel at ungå at rejse i travle sæsoner

Jeg er villig til at betale lidt ekstra, hvis pengene bruges til
lokale miljøforbedringer

Det er vigtigt for mig, at jeg møder de lokale i landet, jeg
besøger

Det er vigtigt for mig, at jeg ikke forstyrer det lokale liv (i
trafikken, på restauranter, etc.)

Jeg har et ansvar for at beskytte miljøet i det land, jeg
besøger

Det er vigtigt for mig, at de penge jeg bruger gavner
lokalsamfundet fremfor et internationalt firma

De grønne idealister De grønne skeptikere

Diff. i 
pct.-point

31

45

27

23

37

13

53

-3

45

39

9
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De grønne idealister på tværs af lande
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14%

27%

39%

60%
64%

26%

43%

51%

62%
66%

HollandUKTysklandNorgeSverige

51%
47%

44% 43%

37%

28%

35%

28%

42%

30%

UK Tyskland Holland Norge Sverige

Andel, der kender meget eller noget til 
Danmark som rejsedestination

Andel, der anser Danmark som en 
meget attraktiv feriedestination

De grønne idealister
Alle borgere i landet

Jo højere kendskab til Danmark jo mere forbinder man Danmark med de 
udvalgte parametre
Især turister med et godt kendskab til Danmark forbinder Danmark 
med de udvalgte parametre for bæredygtighed. Særligt tydeligt i 
Tyskland, UK og Holland.

Idealisterne anser Danmark som en attraktiv destination
I både Tyskland, Holland og Storbritannien anser signifikant flere 
grønne idealister Danmark som en attraktiv feriedestinationen 
sammenlignet med befolkningen set under ét.  

Især kvinder, unge og veluddannede prioriterer bæredygtighed
De grønne idealister er i overvejende grad kvinder, unge og 
veluddannede. De har et godt kendskab til Danmark som 
feriedestination og anser i høj grad landet som et attraktivt rejsemål 
for en fremtidig ferie. 

Med en stigende italesættelse af bæredygtighed kan det tegne 
godt for Danmarks position.

De grønne idealister overvejer at rejse mindre
I alle fem lande har signifikant flere grønne idealister svaret, at de 
overvejer at rejse mindre til udlandet af hensyn til miljøet. Det er 
dog usikkert, i hvilket grad bæredygtige hensyn faktisk afholder de 
grønne idealister fra at rejse, når de står med konkrete 
rejseovervejelser.
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Analyse fra 
Dansk Kyst-

og Naturturisme



Analyse om danske turister og bæredygtighed
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Debat

oHvad har vi af bæredygtige ”produkter” i dag?

oHvilke bæredygtige ”produkter” ønsker 
turisterne, turismeerhvervet, 
lokalbefolkningen og miljøet i fremtiden?

oHvordan sikrer vi udvikling over hele landet 
og hele året?

https://www.flightmanager.com/content/timedistanceform.aspx


To change the color of the coloured box, right-click here and select Format Background, change the color as shown in the picture on the right.

Tak for 
opmærksomheden


