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STATUS PÅ VÆKSTMÅL FOR KYST- OG NATURTURISMEN
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Kilde: Statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne, februar 2017

Antallet af overnatninger i 
kyst- og naturturismen 
forventes at stige med 

2,2% 
pr. år i perioden 2015-2025

Det svarer til 

8,6 mio. 
flere overnatninger i 2025 
end i 2015

3,8%
4,8%

1,4%



MASSIVE INVESTERINGER I NY KAPACITET I NORDTYSKLAND

Udviklingsstrategier tænkes sammen 
med den fysiske planlægning, og man 
prioriterer arealudvikling til turisme 
med respekt for naturen

Man prioriterer erhvervsfremmemidler 
til prioriterede områder

Man udvikler fleksible ejerformer til 
grund for langsigtede investeringer



INVESTERINGER I PIPELINEN

35 PROJEKTER
10,5 mia. – anlæg

5,1 mio. – overnatninger

+ 250 millioner
11 projekter

8,1 mia. – anlæg
3,7 mio. – overnatninger  

100-250 millioner
10 projekter

1,6 mio.– anlæg
1,0 mio. – overnatninger

< 100 millioner
14 projekter

0,8 mia. – anlæg 
0,4 mio. – overnatninger 

55 projekter



INVEST IN COASTAL TOURISM
FØLG MED PÅ

www.investin.kystognaturturisme.dk

LinkedIn

Twitter

XING

http://www.investin.kystognaturturisme.dk/
https://www.linkedin.com/company/invest-in-coastal-tourism-in-denmark/
https://twitter.com/TourismCoast_DK
https://www.xing.com/xbp/pages/invest-in-coastal-tourism-in-denmark


NY HANDLINGSPLAN 2019-2021 – DET LANGE SEJE TRÆK

HANDLINGSPLAN 2016-2018

HANDLINGSPLAN 2019-2021
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• Der skal ske løbende investeringer for at forny og 
forbedre den samlede overnatnings- og 
oplevelseskapacitet

• Der skal skabes bedre adgang til kapital for at skabe 
et øget investeringsniveau

• Der skal opbygges et effektivt marked for 
investeringer i kyst- og naturturismen

• Rammerne for forsøgsprojekter skal nyttiggøres ved 
at rydde op i eksisterende forsøgsprojekter, så nye kan 
tages ind

• Offentlige og private investeringer skal i højere grad 
samtænkes

• Det offentlige investeringsfremmearbejde skal 
professionaliseres
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• Muligheder for nye managementmodeller, mere fleksible 
ejerformer samt deleøkonomiske greb skal få feriehusene i 
højere gear.

• Etablering af nye og mere tidssvarende 
overnatningsformer på eksisterende arealer som 
camping og lystbådehavne skal skabe øget indtjening 
og flere sæsoner

• Etablering af nye feriehuse i tilknytning til 
eksisterende feriesteder skal bidrage til et øget antal 
feriehuse

• Oplevelsesbaseret overnatning skal differentiere 
overnatningsproduktet og tiltrække mere højtforbrugende 
gæster

• Fortsat fokus i destinationer på at udvikle en bred palette
af store oplevelser med specialisering  i en eller flere 
oplevelsestyper inden for børneoplevelser, aktiv 
naturoplevelser og livsnyderoplevelser

• Fokus på at skabe mere moderne kystferieoplevelser, der 
matcher tendenser i markedet

• Særligt fokus på forretningsudvikling af outdoor-
segmentet jf. kommende nationale handlingsplan for 
outdoorturisme
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• Fokus på at skabe et erhvervsklima for at drive virksomhed 
i dansk turisme, der skaber international 
konkurrencedygtighed, og som har fokus på at tiltrække 
internationale operatører, der ønsker at etablere og drive 
virksomhed i Danmark.

• Styrket tiltrækning af internationale flyruter, samt øget 
sammenhæng mellem den internationale 
flytilgængelighed og den lokale transport

• Fokus på udvikling af den lokale turismeinfrastruktur (bil, 
cykel og til fods) på destinationerne 

• Bedre skiltning og øget prioritering af oplevelsesbaseret 
infrastruktur i naturen – herunder god cykelinfrastruktur 

• Bedre rammer for udvikling af campingpladser – herunder 
fokus på muligheder for modernisering og omdannelse 
med udgangspunkt i at skabe ny international 
konkurrencedygtighed for den danske camping sektor

• Mulighed for etablering af nye feriehuse, 
ferielejligheder og feriehoteller i kystnærhedszonen. 
Særligt fokus på integration mellem feriehuse og 
muligheder for udvikling af fællesfaciliteter i 
feriecentre og feriecenterlignende kapacitet

• Fortsat fokus på at gøre det attraktivt for de private 
husholdninger at investere i fornyelse og forbedring af det 
private udbud af overnatningsfaciliteter (primært 
feriehuse og ferielejligheder

• Øget fokus på effektive offentlige-private samarbejder 
om fornyelse og etablering af nye service- og 
oplevelsestilbud. Det prioriteres i særlig grad at 
integrere den offentlige indsats for klimasikring og 
kystsikring i udviklingen af ny infrastruktur og 
oplevelseskapacitet
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