DANMARKS
INVESTERINGSPROFIL
I TURISME TIL DEBAT
Af Peter Kvistgaard, Ph.D., og John Hird, Aalborg Universitet
Turismens betydning i Danmark er
indiskutabel. Med en omsætning
på 94,7 mia. kroner og en beskæftigelse på 115.000 arbejdspladser
i 2015 (VisitDenmark, 2016) spiller
dansk turisme en markant rolle
i bestræbelserne på at skabe et
samfund i balance gennem vækst
og udvikling.
Dansk Industri har opgjort, at
Danmark i 2015 investerede i
omegnen af 675 mio. kroner i turisme. Heraf udgør kommunernes
investeringer langt hovedparten
med omkring 400 mio. kroner.
Dansk Industri mener, at dette er
et klart udtryk for, at danske kommuner ”…har fået øjnene op for

Billedet af danske investeringer
i hotel og restauration synes
således at være lidt foruroligende. Ser man i den statusanalyse,
som blev udgivet af Det nationale
turismeforum i marts 2016, så er
det bemærkelsesværdigt, at det
pointeres, at Danmark har brug
for investeringer til udbygning af
overnatningssektoren, men der
er ingen reelle tal for, hvordan
investeringssummen er i dansk

turisterhvervets betydning i forhold til at skabe vækst og beskæftigelse lokalt”. (Dansk Industri,
2016). Til dette investeringsbillede
hører naturligvis også kommunernes løbende investeringer i
generel infrastruktur gennem
drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Dansk Industri opgør ikke
præcist, hvad de 400 mio. kroner
går til, men et kvalificeret bud
kunne være, at en betragtelig del
går til de forskellige visit-organisationers drift.
Dansk Industri har også forsøgsvist opgjort, hvordan Danmark
klarer sig på investeringer inden
for helt specifikke brancher.

turisme, eller hvordan investeringsprofilen er eller bør se ud.
Sammenligner man dansk investeringslyst – eller mangel på samme
– med investeringslysten i de to
tyske delstater MecklenburgVorpommern og SchleswigHolstein, så bliver det endnu
mere åbenlyst, at Danmark sakker
agterud på investeringssiden. I
de to tyske delstater investeres
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Her er der tale om hotel og
restauration. Sammenligner man
Danmarks investeringer i disse
brancher igennem perioden 2000
til 2014 med samme brancher i
Norge, Sverige, Tyskland, Finland
og Holland, så er billedet ganske
tydeligt – og en anelse bekymrende. År 2000 er indeks nul, og
det ses herefter, at med undtagelse af 2006 så har Danmark
ligget markant under de øvrige
landes investeringsniveau. Dog
klarer Holland sig heller ikke så
godt, men alligevel bedre end
Danmark. Investeringsforskellene
ses af nedenstående figur, der
venligst og med tak er udlånt af
Dansk Industri.

der massivt i de mere hårde dele
af turismens infrastruktur – den
såkaldte superinfrastruktur. Her
investerer man for eksempel for
mere end 500 mio. Euro i hoteller,
feriehuse (sic!), ferielejligheder,
promenader og svømmebade
med meget mere. Se rapport
Destinationsudvikling og turismeinvesteringer fra Dansk Kyst- og
Naturturisme, 2016, udarbejdet af
Kvistgaard og Hird.

Den seneste boomperiode i Danmark (boosterism som Hall, 2000,
kalder det) fandt sted i 1980’erne,
hvor der blev bygget en mængde
feriecentre og hoteller. Nogle af
dem på helt fantastiske steder
helt ud til vandet og vandkanten
(Fanø Bad, Hirtshals med mange
flere), hvilket senere affødte en
markant stramning af lovgivningen og en meget stram fortolkning af samme lovgivning for at
undgå sådanne byggerier igen.
1980’erne gav en opblomstring,
som Danmark har nydt godt af
i en periode, men det har også
betydet, at dansk turisme – især
uden for hovedstadsområdet –
har stået ganske stille i forhold til
investeringer, re-investeringer og
vedligeholdelse.

bæredygtig turismeudvikling,
udvikling af et stærkt nationalt brand, kvalitetsstandarder,
turismestatistik (tourism satellite
accounts), innovation, kulturturisme, naturturisme og meget mere.
Men der har aldrig rigtig været
fokus på investering i turismens
superinfrastruktur.
Spørgsmålet er, om ikke tidspunktet er kommet til, at dansk turisme får en helt anden investeringsprofil. Om ikke det er tid til, at
der skubbes hårdt på for at sikre,
at dansk turisme har tidssvarende
og højkvalitative tilbud, som moderne turister vil synes godt om.

Grundlæggende kan man hævde,
at dansk turisme siden 1980’erne
har ført en meget tilbageholdende investeringspolitik, hvor fokus
ikke har været på hårde investeringer til superinfrastrukturen.
Fokus synes derimod at have været på en række bløde investeringer. Ser man på den lange række
af turismepolitiske redegørelser,
der er kommet fra den første i
1986 og til i dag, så har der været
fokus på samarbejde, netværk,
kompetenceudvikling, alliancer,
partnerskaber, kommunikation
– såvel analog som digital –, strukturudvikling, markedsudvikling,

Nu er der sikkert en her og der,
der tænker, at man jo ikke må
glemme, at der har været forskellige forsøg på at modernisere og
nytænke både sommerhuse og
campingpladser. Ja, det er rigtigt,
men det ændrer ikke ved, at
der generelt og helt specifikt er
opstået et gevaldigt misforhold
mellem den superinfrastruktur og
dennes kvalitet, som dansk turisme
har, og den superinfrastruktur
og dennes kvalitet, som vores
nærmeste konkurrenter har. Det
er vores påstand.
Grundlæggende kan disse tanker
udmøntes i to meget simple – og
måske for simple – modeller. Begge modeller har været præsente-

ret og diskuteret med en række
danske turismeaktører – såvel
private som offentlige – gennem
det seneste stykke tid på en
række turismeinvesteringsseminarer. Fælles for responsen er, at
turismeaktørerne nikker genkendende til modellerne, og mange
har ønsket at bruge modellerne
ved turismeudviklingsdiskussioner
i forskellige destinationer.
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Den danske investeringsmodel
de sidste mange, mange år

”De andres” investeringsmodel
de sidste mange år
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Eksempel på store, målrettede
investeringer i Heiligenhafen i
Schleswig-Holstein. Fra 2011 til
2021 investeres forventligt 175
mio. Euro i nye anlæg.

Modellerne er ikke videnskabeligt
forankret. De er udtryk for et forsøg på visualisering af, hvordan
den danske investeringsprofil
har set ud i mange år overfor
den investeringsprofil, som vore
nærmeste naboer og konkurrenter gør brug af. Eksempelvis
har Schleswig-Holstein sit helt
eget centrale investeringskontor,
hvor potentielle investorer kan

henvende sig og få konkret viden
om, hvor der er ledige matrikler,
og hvordan de kan komme i gang
med at investere.
Modellerne viser, at dansk turisme
har brugt hovedparten af sine
investeringsfremmemidler på
kommunikation og indhold (groft
forenklet), mens basis i form af
infrastrukturinvesteringer har
udgjort en ganske lille del. Det
omvendte billede ses hos vore
konkurrenter som Kroatien,
Frankrig, Norge på det seneste
og ikke mindst Tyskland. Alene
Berlins massive investeringer siden
murens fald i 1989 er jo frygtindgydende.
For god ordens skyld vil vi gerne
understrege, at vi – sammen med
mange, mange andre i dansk
turisme – ikke ønsker at plastre
danske kyster til med betonhoteller. Det har vi aldrig ment, og
kommer heller aldrig til. Vi mener,
at der skal investeres klogt dér,
hvor der i forvejen er potentiale.
Og det er ikke alle steder langs
vores 7.500 km kyststrækning.
Nogle steder må udvikles yderligere, mens andre må vokse på
3

andre måder end ved investering
i mere overnatning eller hvad det
måtte være.
Vi ønsker med dette lille oplæg
til debat at skubbe lidt til den offentlige debat om Danmarks investeringsprofil i turisme. Vi håber,
at forskellige private som offentlige aktører vil tage vores oplæg
for det, det er, nemlig et forhåbentligt konstruktivt indspark i
debatten om, hvor dansk turisme
skal bevæge sig hen i fremtiden.
Vi tror på, at dansk turisme har et
stort potentiale, men vi er også
meget realistiske i vores syn på,
hvad der konkret skal til for at
indfri dette potentiale. Husk på,
at et potentiale udtrykker en mulighed. En mulighed for at ændre
på noget og gøre noget bedre.

