Grænseåbning giver
milliardgevinst i turisme
TEMAANALYSE

Åbning af grænserne til Danmarks nabolande vil i juni, juli og august give 17 mia.
kr. i turismeomsætning

Danmark vil tjene op til 17 mia. på
grænseåbning for tyskere, svenskere
og nordmænd henover sommeren
3 ud af 4 turister i Danmark kommer normalt fra nabolandene. En genåbning af grænserne til disse lande vil øge omsætningen i Danmark markant.
Hovedpointer fra undersøgelsen
• Grænseåbning for tyske, svenske og norske turister over sommeren vil give op til hhv. 7,5 mia. kr., 3,8 mia. kr. og 5,5 mia. kr. Samlet
set vil det give 16,8 mia. kr. svarende til 76 pct. af al omsætning fra
udenlandske turisme.
• Grænseåbning for alle udenlandske turister over sommeren vil give
22 mia. kr.

Gennemsnitlig daglig gevinst ved
fuld grænseåbning
denne sommer

240 mio. kr.
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Udlændinges kommercielle overnatninger
I 2019 overnattede udenlandske turister 29 mio. gange på danske hoteller, vandrerhjem, kommercielle sommerhuse mv. En væsentlig del af
de udenlandske turister kommer fra Tyskland, Sverige og Norge. Turister
fra disse lande stod for hhv. ca. 16,8 mio., 1,7 mio. og 2,3 mio. overnatninger svarende til 72 pct. af alle udenlandske overnatninger.

Tyskere står
for 58 pct. af
alle udenlandske overnatninger
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Figur 1

Turister fra alle nabolandes besøger Danmark mest i sommermånederne. Turistsæsonen fordeler sig dog forskelligt mellem turisternes nationalitet.
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Tyske
turister i
Danmark
forår,
sommer og
efterår

Antal overnatninger i 2019 i tusinde
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Figur 2
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Turismeomsætning
I den officielle turismeopgørelse fra VisitDenmark benyttes beregninger
fra Center for Regional- og Turismeforskning, der skønner turisternes forbrug på overnatningssteder, restauranter, detailhandel, forlystelser mv.
Det anslås, at erhvervslivet samlet set havde en omsætning på 128 mia.
kr. i 2017 som følge af turisme1. Knap 55 mia. kr. stammer fra udenlandske turister.
Turisternes forbrug er forskelligt alt efter oprindelsesland og foretrukken
overnatningsform. Derudover vil nogle lande have større andel endagsturister, der ikke overnatter og derfor ikke optræder i overnatningsstatistikkerne. Eksempelvis står tyskerne for 58 pct. af de samlede overnatninger, men kun 28 pct. af den udenlandske turistomsætning. Omvendt
står svenskerne for 6 pct. af udenlandske overnatninger, men 14 pct. af
den udenlandske turistomsætning. Samlet set står nabolandene for 56
pct. af den samlede turistomsætning svarende til 30,7 mia. kr.
Andel udenlandsk turistomsætning
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Figur 3

Antallet af overnatninger kan bruges som en indikator for fordelingen af
omsætning hen over året. Det antages, at månedsfordelingen af endagsturisternes besøg flugter med de kommercielle overnatninger.
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Senest tilgængelige tal for turismeomsætning er fra 2017. For at have det
mest konservative skøn over udviklingen i turismeomsætningen antages
det, at turismeomsætningen i 2019 var på niveau med 2017. Estimatet
er konservativt, for målt ud fra antal hotelovernatninger alene er omsætningen formentligt steget. Endvidere steg turismeomsætningen fra 2014
til 2017 i gennemsnit 7 pct., hvilket også indikerer, at den faktiske turismeomsætning i 2019 (og derved også omsætningstabet i mia. kr.) må
forventes at ligge højere end skønnet.
Estimater for tabt turismeomsætning i 2020 er beregnet ud fra en sammenligning med 2019-tallene.
En grænseåbning til alle lande vil medføre en øget turismeomsætning på
41 mia. kr. fra juni t.o.m. december såfremt, turisterne i samme omfang
ønsker at besøge Danmark, som de gjorde i 2019. En grænseåbning for
nabolandene Tyskland, Sverige og Norge vil i samme periode betyde op
til knap 24 mia. kr. ekstra turismeomsætning.
Turismeomsætning i mio. kr.
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Figur 4

Center for Regional- og Turismeforskning og Danmarks Statistik

1

https://www.visitdenmark.dk/api/drupal/sites/visitdenmark.com/files/2019-11/Statusanalyse%20af%20turismens%20udvikling%20og%20konkurrenceevne%202019.pdf
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Al udenlandsk turismeomsætning i mio. kr.
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Figur 5

Ses der alene på sommermånederne juni, juli og august, kan det estimeres, at en grænseåbning vil medføre følgende turismeomsætning:

Grænseåbning til Tyskland: Op til 7,5 mia. kr.
Grænseåbning til Sverige: Op til 3,8 mia. kr.
Grænseåbning til Norge: Op til 5,5 mia. kr.
Grænseåbning til nabolandene samlet: Op til 16,8 mia. kr.
Grænseåbning til alle lande: Op til 22 mia. kr.
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Politikforslag
Åbn grænserne til nabolandene
Godt 40 pct. af den danske turismeomsætning kommer fra udenlandske
turister. Tyske turister alene stod for knap en tredjedel af alle
kommercielle overnatninger i 2019. SMVdanmark foreslår derfor, at
grænserne i første omgang åbnes for tyske, svenske og norske turister.

Hjælpepakker skal tage højde for sæsonomsætning
Hjælpepakkerne til erhvervslivet tager i øjeblikket ikke højde for, at
mange virksomheder har sæsonudsving i omsætningen. SMVdanmark
foreslår, at virksomheder, der lever af sæsoner, fx i turismeindustrien,
forlystelsesparker, forsyningsvirksomheder til festivaler, vandlande
m.m., skal hjælpes frem til, at de har nået en normaltilstand igen.

Indfør et oplevelsesfradrag
Rejselysten er begrænset, og turisterne udebliver. For at holde hånden
under oplevelsesindustrien, foreslår SMVdanmark, at der indføres et
oplevelsesfradrag for 2020 og 2021 på 18.700 kr. pr. person (svarende
til håndværkerfradraget) for ydelser købt inden for turisme og
oplevelsesøkonomien i Danmark, herunder restauranter, caféer,
frisører, natteliv, campingpladser, vandrehjem, sommerhuse, hoteller,
attraktioner, forlystelsesparker, teatre, koncertsteder m.v.

Kontakt
Cheføkonom og afdelingsleder Mia Amalie Holstein
Tlf. 53 55 7177 holstein@SMVdanmark.dk.
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