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DANSKE DESTINATIONER

er en brancheorganisation for alle
19 destinationsselskaber i Danmark.
De danske destinationer sikrer
strategisk markedsføring og udvikling
i samspil med lokalsamfundet.
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INDLEDNING

Udvikling af den lokale turisme er en investering i et
levende lokalsamfund, hvor turismen bidrager til miljømæssig, økonomisk og socialt bæredygtig vækst.
Destinationsselskaberne er agendasættende og faciliterende katalysatorer, men turismen skal udvikles i
balance med lokalsamfundet - i et samarbejde mellem erhvervet, kommunen, borgerne, destinationsselskabet, m.fl. Kunsten består i at udvikle kommercielle
oplevelser med udgangspunkt i de stedbundne
herligheder samtidig med, at området bevarer sin
identitet. Så bliver turismen nemlig en løftestang for
bæredygtig lokal udvikling. Det handler ikke kun om at
tiltrække flere turister; men at være bevidst om, hvem
man vil tiltrække. Med tiden kan gæsternes besøg
også facilitere investeringer i infrastruktur og rekreative faciliteter, som i lige så høj grad kommer lokale
borgere til gavn.

«

Turisme er langt mere end attraktioner, hoteller,
strande og sommerhuse. Turisme skaber værdi på
nationalt og lokalt plan på tværs af brancher, sektorer
og kommunegrænser. Samfundsværdien er måske
særlig tydelig i en række af Danmarks kystområder,
hvor turismen er livsnerven, der skaber arbejdspladser
og sikrer eksistensberettelse for restauranter, kulturinstitutioner og lokale oplevelsesudbud. Samtidig griber
den ind i den lokale økonomi og bidrager til kommunekassens budget og understøtter derved blandt andet
ældrepleje, børneinstitutioner og idrætsfaciliteter. I
både storbyer og landområder holder ferie- såvel som
mødeturismen hånden under detailhandlen i kampen
mod internethandlen, ligesom Danmarks gastronomiske og kulturelle udvikling næres af turisme. Turismen
bidrager til produktudvikling, innovation, digitalisering
og dynamisk infrastruktur i lokalområdet, der kommer
både turisten og borgeren til gode. Turisme handler
nemlig om at gøre destinationen til et godt sted at bo
og derfor et spændende sted at besøge.
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«
Af respekt for de enkelte lokalsamfunds bæreevne skal vi brede turismen ud over hele
året og tiltrække flere højtforbrugende turister, som vi kan tilbyde turismeprodukter
i høj kvalitet samt oplevelser, overnatningsfaciliteter og kulturudbud med solidt afsæt
i bæredygtige strømninger og internationale trends.

Dansk turisme står stærkt forankret i 19 danske destinationer, der repræsenterer 97% af turismeomsætningen i Danmark. Danske Destinationer skaber bevidsthed om turismen som et væksterhverv, arbejder
for at skabe de bedste forudsætninger for destinationsselskabernes udviklingsarbejde og understøtter
en professionel destinationsledelse i hele Danmark.
Samtidig har vi et stærkt fokus på, at destinationsudvikling og branding hænger tæt sammen, og at vi skal
sikre en koordineret markedsføring både internationalt
og nationalt funderet i de lokale værdier. Det skal ske
i tæt samarbejde med partnere som Kommunernes
Landsforening, Erhvervsministeriet, VisitDenmark, Erhvervsstyrelsen, Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk
Storbyturisme og MeetDenmark samt brancheorganisationer, der indgår i eller er tæt beslægtet med turismens brede fødekæde.
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HVAD ER
DESTINATIONSUDVIKLING?
Strategisk destinationsudvikling dækker
over opgaver som produkt- og forretningsudvikling, markedsføring og gæsteservice. Afsættet for arbejdet vil altid tage
udgangspunkt i den givne destination og
de behov, der her er, ligesom samarbejdspartnerne vil variere.
Destinationsselskabets opgave er at tage
aktiv part i arbejdet og være medvirkende
til at drive den strategiske retning.

FRA NATIONAL
TURISMESTRATEGI TIL LOKAL
DESTINATIONSUDVIKLING
I juni 2022 udkom en ny national strategi for bæredygtig vækst dansk turisme.
Visionen for dansk turisme frem mod 2030 er:

Turismen skal styrke dansk økonomi og det danske samfund gennem
en miljømæssig, økonomisk og socialt bæredygtig vækst, der skaber
værdi for borgere, turister og lokalsamfund.
Den nye strategi markerer et skifte i måden at tænke turisme på; fra i den nationale turismestrategi fra 2016 primært at tænke i udvikling af kvalitetsoplevelser og vækst i overnatninger
og omsætning, til nu at tænke turismen som en løftestang for lokal udvikling. Stadig med
et sigte på vækst og kvalitet, men på en måde, hvor hverken miljø, klima eller lokalsamfund/
borgere lider overlast.
Denne nye tilgang er samtidig fuldstændig i tråd med destinationsselskabernes måde at
bedrive destinationsudvikling på, hvor udvikling af gode lokalsamfund går hånd i hånd med
oplevelsesudvikling, markedsføring og gæsteservice. Destinationsselskaberne får da også
som det lokale, decentrale niveau i den offentlige turismefremmeindsats en meget vigtig
opgave i at bidrage til at indfri ambitionerne i den nye nationale turismestrategi.
I Danske Destinationer har vi fokus på, at destinationsselskaberne får de allerbedste forudsætninger for at løfte denne opgave, ligesom vi understøtter den tværgående vidensdeling
og erfaringsudveksling.
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VISION OG MISSION

VISION: Vi arbejder for langsigtet politisk prioritering og investering
i dansk turisme, der understøtter destinationsselskabernes arbejde
med at skabe miljømæssig, økonomisk og socialt bæredygtig vækst
til gavn for borgere, lokalsamfund og turister.
MISSION: Vi synliggør værdien af de danske destinationsselskabers
rolle og understøtter en professionel destinationsledelse.
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PEJLEMÆRKER
Danske Destinationer er en medlemsorganisation, og grundlæggende går vi ind i sager,
der repræsenterer et potentiale eller en udfordring for fællesskabet, og hvor der er en synergi
i at udmønte eller løse sagen sammen. Overordnet har vi to pejlemærker for vores fælles indsats:

1

At skabe de bedste
forudsætninger for
destinationsselskaberne
i Danmark

2

At understøtte en
professionel destinationsledelse i hele Danmark

STRATEGI 2022-2024

7

PEJLEMÆRKE 1

VI VIL SKABE DE BEDSTE FORUDSÆTNINGER
FOR DESTINATIONSSELSKABERNE I DANMARK
MÅL:

INDSATSER:

o Danske Destinationer er de danske destinationers
fælles talerør, og sikrer destinationsselskaberne
maksimal indflydelse i udviklingen af dansk turisme.

o Stærk repræsentation og strategisk samarbejde:
Vi deltager i alle væsentlige rådgivende turismerelaterede
fora, og vi samarbejder med nationale organisationer og
brancheorganisationer.

o Vi arbejder for at skabe forudsætningerne for øgede
langsigtede investeringer i turismens infrastruktur,
faciliteter og bæredygtighed og for at skabe turismen
en solid plads på den politiske agenda.
o Vi arbejder for et aktuelt, retvisende og dækkende
datagrundlag, som kan konvertere data til brugbare
indsigter, der understøtter destinationsselskabernes
udviklings- og markedsføringsarbejde.
o Vi arbejder for en velkoordineret og effektiv
markedsføring af Danmark og destinationerne
internationalt såvel som nationalt.

o Public Affairs-indsats: Gennem en systematisk public
affairs-indsats er vi i løbende dialog med nationale
beslutningstagere og væsentlige stakeholders for at løfte
det politiske kendskab til turismen og destinationerne samt
sikre de bedst mulige rammebetingelser for en bæredygtig
destinationsudvikling til gavn for borgere, turister og lokal
samfund. Vi understøtter med en løbende kommunikation
af turismens og destinationernes samfundsmæssige værdi
og rolle såvel som destinationernes fælles udfordringer.

o Vi arbejder for en styrket innovation og digitalisering
af dansk turisme.
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PEJLEMÆRKE 2

VI VIL UNDERSTØTTE EN PROFESSIONEL
DESTINATIONSLEDELSE I HELE DANMARK
MÅL:

INDSATSER:

o Vi bidrager til et højt fagligt niveau blandt destinationscheferne og opkvalificerer destinationernes
professionelle arbejde.

o Forum for destinationschefer: Vi faciliterer strategiske
drøftelser og netværk, hvor destinationschefer kan drøfte
fælles potentialer og udfordringer, destinationsledelsens
kerneopgaver samt inspirere og vidensdele på tværs.
Løbende bringes relevante samarbejdspartnere ind i
dialogen. 4 årlige møder.

o Vi skaber kompetenceudvikling blandt destinationsmedarbejdere og opsamler viden med henblik på
at kunne videreformidle destinationernes behov for
evt. nye fælles initiativer/projekttiltag ved udviklingsselskaber, nationale organisationer og lignende.
o Vi bidrager til en klar arbejdsdeling og et stærkt
samarbejde i dansk turisme mellem VisitDenmark,
nationale udviklingsselskaber og destinationsselskaberne med flere, såvel som mellem kommuner
og destinationsselskaber og med KL som en særlig
vigtig samarbejdspartner.

o Fagligt netværk på medarbejderniveau: Vi identificerer
og faciliterer faglige netværk på tværs af destinationsselskabernes medarbejdere – og har en koordinerende rolle
ift. at de nationale turismeudviklingsselskaber, destinationsselskaberne såvel som andre samarbejdspartnere er den
drivende kraft.
o Bæredygtige destinationer i praksis: Vi udvikler en fælles
ambition og fælles mål for bæredygtig destinationsudvikling
på tværs af alle danske destinationer.
o Fælles digital dataplatform: Vi arbejder på, at der på tværs
af dansk turisme udvikles en fælles dataplatform, der gør det
muligt at arbejde databaseret med forretnings-, produkt- og
serviceudvikling på tværs af værdikæden. Indsatsen skal
understøttes af kompetenceudvikling hos bl.a. destinationsselskaberne.
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OM DANSKE
DESTINATIONER

DANSKE DESTINATIONERS DNA:
• Vi har den faglige ekspertise i destinationsudvikling.

Danske Destinationer er brancheorganisation for Danmarks 19 destinationsselskaber.
De danske destinationer sikrer strategisk markedsføring og udvikling i samspil med
lokalsamfundet. Tilsammen repræsenterer medlemmerne 97 procent af den samlede
turismeskabte omsætning i Danmark.

• Vi er agile og proaktive i at sætte dagsordenen
for dansk turisme.

• Vi har fælles visioner for dansk turisme, og sammen
rykker vi på de sager, der er væsentlige på tværs af
danske destinationer.

Danske Destinationers medlemmer er i første række til for turisterne og erhvervet ingen turismeudvikling uden professionelle destinationsselskaber, der arbejder lokalt
og på tværs af værdikæden. Som brancheorganisation har vi derfor fingeren på pulsen i turismens fødekæde. Danske Destinationer er i tæt dialog og samarbejder med
andre organisationer og aktører inden for turisme og den politiske scene så som KL,
VisitDenmark, nationale turismeudviklingsselskaber og erhvervsorganisationer.

• Vi har en kollektiv vidvinkel til trods for
destinationernes forskellighed.
• Vi er en god og konstruktiv samarbejdspartner
overfor nationale organisationer.
• Vi har tillid til og stiller krav til hinanden
• Vi deler best practice for at spille hinanden gode.

HVAD ER ET DESTINATIONSSELSKAB?
Destinationsselskaber har det overordnede ansvar for destinationsudvikling og er den operatør, der varetager den
lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner.
Destinationsselskabernes opgavevaretagelse fastlægges
lokalt, men omfatter fx strategisk destinationsudvikling,
produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og
gæsteservice.
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TURISMENS ORGANISERING
NATIONALT NIVEAU

ERHVERVSMINISTERET

DANSK TURISMES
ADVISORY BOARD

VISITDENMARK

DECENTRALT NIVEAU
19 DESTINATIONSSELSKABER

DESTINATION NORD

DET NATIONALE
TURISMEFORUM

DANSK KYST- OG
NATURTURISME

DESTINATION FYN

WONDERFUL
COPENHAGEN

DANSK ERHVERVSOG MØDETURISME

DESTINATION BORNHOLM

DESTINATION FJORDLANDET

(DANSK STORBYTURISME)

VISIT AARHUS

DESTINATION SJÆLLAND

WONDERFUL COPENHAGEN

VISITHERNING

DESTINATION VESTERHAVET

VISIT LOLLAND-FALSTER

DESTINATION HIMMERLAND

DESTINATION VADEHAVSKYSTEN

DESTINATION KYSTLANDET

VISIT NORDSJÆLLAND

DESTINATION LIMFJORDEN

DESTINATION TREKANTOMRÅDET

DESTINATION SØNDERJYLLAND

DESTINATION SYDKYSTDANMARK

DESTINATION NORDVESTKYSTEN
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AFSÆTTET FOR STRATEGIEN

Turismen er en vigtig branche i Danmark, der skaber udvikling og beskæftigelse både som vækst- og eksporterhverv. I
2019 var dansk turisme i økonomisk vækst, hvor turisternes
forbrug skabte en omsætning på 139,2 mia. kr. og 174.700
fuldtidsarbejdspladser, svarende til ca. 6 pct. af det totale
antal fuldtidsbeskæftigede i Danmark. Turismen skaber mere
end blot økonomisk bæredygtighed; ud over at bidrage til
kommunernes økonomi ved at generere omsætning til erhvervslivet og jobs til både lavt- og højtuddannede, smitter
turismen også positivt af på bosætning, investeringsvilje, infrastruktur og udvikling i lokalområderne.
Men de seneste par år er situationen i dansk turisme ændret
væsentligt; den globale pandemi og sidenhen manglen på
arbejdskraft har været en mavepuster for mange af turismens
aktører. Og med Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022
skaber krig og energikrise ny usikkerhed om turisternes rejselyst og rejsemønstre.

COVID-19 pandemien resulterede for branchen i 2020 i et tab
på godt 20 pct. i overnatninger. Samtidig faldt turismeomsætningen med 25 pct. sammenlignet med 2019. Særligt storby-,
krydstogts- samt møde- og erhvervsturismen har været hårdt
ramt, men kyst- og naturturismen går heller ikke ram forbi med
flere nedlukninger, udsatte bookinger og likviditetsudfordringer
til følge. Selv om der i 2020 var en vækst i danske overnatninger
på 4,7 pct., så opvejede det ikke det markante fald i udenlandske
overnatninger, som var nede med 44,3 pct. (2020) og 40,6 pct. i
forhold til 2019.
De udenlandske turisters forbrug udgjorde i 2019
43 pct. af turismeomsætningen i Danmark. Hvis
Danmark skal stå stærkt i konkurrencen om at
få de udenlandske turister tilbage samtidig med,
at vi fastholder de danske turister, står dansk
turisme over for en række udfordringer, der kræver
fokus og prioritering. En opgave, hvor de danske
destinationsselskaber spiller en afgørende rolle
for at komme i mål.
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DANSK TURISME I TAL
OVERNATNINGER
56,1 MIO

44,6 MIO

51,5 MIO

(-20,5 ift. året før) (+16% ift. året før)

2020

2019

2021

TURISTERNES
DØGNFORBRUG 2018:
KYST- & NATURTURISTER:
750 kr. for udlændinge,
800 kr. for danskere.
STORBYTURISTER:
2.150 kr. for udlændinge,
1.700 kr. for danskere.
ERHVERVSTURISTER:
3.300 kr. for udlændinge,
2.650 for danskere

139,1 MIA.
57%

KYST- OG NATURTURISME:
STORBYTURISME:
MØDE- OG ERHVERVSTURISME:

174.700

(6% af det totale antal
fuldtidsbeskæftigede i Danmark)

78% AF DANSKERNE

mener, at turismen har flere positive
end negative konsekvenser for det
danske samfund

TURISMEFORBRUG

FRA DANSKE TURISTER

TURISMESKABTE
FULDTIDSJOBS 2019:

72% AF DANSKERNE

mener, at turismen har flere
positive end negative konsekvenser
for deres lokalområde

43%

FRA UDENLANDSKE
67,5 MIA. KR.
36 MIA. KR.
35,6 MIA. KR.

19

destinationsselskaber

88

kommuner er en del af
et destinationsselskab

Kilde: VisitDenmark. Nøgletallene er de pr. juni 2022 senest tilgængelige.
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