
  

 
 

 

 
 
 
 

Erhvervs- og Vækstministeriet 

Slotsholmsgade 10-12 

DK - 1216 København K 

Sendt på mail til ces@evm.dk og OM2@evm.dk 

Høring om forslag til lov om dansk turisme  

Danske Havne bifalder Erhvervs- og Vækstministeriets forslag til en særlig turismelov, der 

har til formål at fremme turismeindsatsen i Danmark. Danske Havne vurderer, at lovforslaget 

kan styrkes yderligere ved i højere grad at inddrage maritim turisme i lovforslaget.  

 

Derfor anbefaler Danske Havne, at: 

1. Det nationale turismeforums strategi indarbejder konkrete handlinger i forhold til 

maritim turisme, 

2. krydstogtturisme dækkes ved repræsentation i Dansk Turismes Advisory Board ved at 

Danske Havne indstiller medlem, 

3. lystbådsturisme og kystturisme dækkes af regionernes udviklingsselskab Dansk Kyst - 

og Naturturisme, 

4. en sammenhængende og energieffektiv infrastruktur er et strategisk område for Det 

nationale turismeforum og at Dansk Turismes Advisory Board kan rådgive omkring 

forbedrede trafikale løsninger, flaskehalse og muligheder. 

 

Markedet for krydstogtturisme forventes at stige i de kommende år. Danske Havne anbefaler 

en ambitiøs strategi og markedsføring af Danmark som krydstogtdestination for at sikre en 

væsentlig markedsandel af krydstogtturismen. Det kræver et indgående samarbejde mellem 

havne, private aktører, turistorganisationer og det politiske system. Samt væsentlige 

investeringer i infrastruktur. Danmark er kun et stop på vejen, så des mere effektiv en 

infrastruktur, desto mere tid bruger turisterne i danske byer. Det er godt for forbruget, den 

lokale økonomi og hele Danmark. 

 

Maritim turisme 

Det nationale turismeforums strategi bør indarbejde konkrete handlinger i forhold til maritim 

turisme, der kort kan defineres som flg.: 

1. Krydstogtturisme (services om bord på skib med besøg eller turn-around i byer med 

lufthavn) 

2. Lystbådsturisme (marinaer, lystbåde og yacht samt regatta) 

3. Kystturisme (landbaseret og i 10 km nærhed til kysten) 
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Krydstogtturisme og havnes værdiskabelse 

Ud af den maritime turismes tre forretningsområder er krydstogtturisme den væsentligste 

aktivitet. Derfor anbefaler Danske Havne, at dette område dækkes ved repræsentation i 

Dansk Turismes Advisory Board. 

 

Antallet af krydstogtpassagerer, der har besøgt Danmark, er fra 2005 til 2012 steget med 

imponerende 96 procent til ca. 1 mio. krydstogtturister. I perioden 2000 til 2012 steg anta llet 

af krydstogtpassagerer i Østersøregionen fra 1,1 til 4,2 mio.  

 

I 2013 er udviklingen fladet ud, og derfor er det vigtigt, at Danmark nu gør en indsats for at 

fremtidssikre krydstogtsområdet. Europa-Kommissionen forventer, at markedet vokser med 

50 mio. passagerer i EU over de næste 20 år. Her er det væsentligt, at Danmark sikrer 

rammer for at tiltrække mere turisme til danske havnebyer. 

 

Krydstogt er et varieret marked i forhold til skibes størrelse og antal passagerer. Der er derfor 

mulighed for et segmenteret marked, samarbejde mellem havnebyer omkring ruter og 

samarbejde i lokale erhvervs- og serviceklynger om tiltrækning af turisme. 

 

En typisk krydstogtturist ligger 42 pct. af feriebudgettet på land. Krydstogtgæster er 

højtforbrugende og giver en øget omsætning for hele værdikæden - hoteller, turistbusser, 

restauranter, shopping mv. Der er rigtig god økonomi i at fastholde den slags turister. Det er 

godt for havnen, at skibe og maritime turister skaber aktivitet.  

 

Men krydstogtturisme skaber også aktivitet for en lang række virksomheder i området. 

Forsyninger til skibe og services som tankning af brændstof og ferskvand, havneafgifter, 

skibsproviantering, reparationer, indløb af reservedele og en række andre mindre indtægter. 

For ikke at nævne alle aktiviteter til turister, der skal i land for at opleve og bruge penge.  

 

Lystbådsturisme og kystturisme 

Qua lovforslaget skal regionerne oprette udviklingsselskaberne Dansk Kyst- og Naturturisme 

og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme. Danske Havne anbefaler, at de to forretningsområder 

indenfor maritim turisme, lystbådsturisme og kystturisme, dækkes i udviklingsselskabet 

Dansk Kyst- og Naturturisme. 

 

Danmarks ca. 300 lystbådehavne har omtrent 60.000 bådpladser. En koordineret indsats kan 

være med til at tiltrække flere lystsejlere. Eksempelvis kunne en fælles platform for kvalitet, 

hygiejne og service være et projekt. Eller fælles materiale for landets lystbådehavne med en 

tilhørende blå margueritrute. Formålet skal være at ensarte brugernes kvalitetsopfattelse af 

lystbådehavnene. Et andet samarbejde kan være et overblik over adgangsmuligheder for 

større yachts. Et tredje samarbejde kan være en årlig regatta, der kan gå på omgang havnene 

imellem.  
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Danmark har ca. 250.000 sommerhuse. En udvikling af kyst- og naturturismen kan evt. 

baseres på et mere konkret fokus på kystturisme, fx i en koordineret indsats for Danmarks 

muligheder for ø-hop, dagsture med færger, oplevelser i havnebyer, badestrande m.m. 

 

Dansk Turismes Advisory Board 

Danske Havne ønsker at indstille et medlem af Dansk Turismes Advisory Board, da dette vil 

styrke sammensætningen af udvalget og kvalitetssikre anbefalingerne fra Dansk Turismes 

Advisory Board til Det nationale turismeforum. 

 

Danske Havne foreslår, at der til de ”Ledelsesmæssige forhold for Dansk Turismes Advisory 

Board”, § 7, tilføjes: 

11) et medlem, som udpeges efter indstilling fra Danske Havne 

 

Danmarks største krydstogtdestinationer er København, Rønne, Aarhus, Kalundborg og 

Skagen. Men krydstogt er også et væsentligt forretningsområde i fx Faaborg, Fredericia og 

Esbjerg. Et medlem indstillet af Danske Havne til Dansk Turismes Advisory Board kunne 

eksempelvis være Copenhagen-Malmö Port (CMP).  

 

CMP er Danmarks største krydstogthavn og er flere år i træk præmieret som Europas bedste 

krydstogtdestination på baggrund af et indgående samarbejde på tværs af hovedstadsområdets 

krydstogtinteressenter. Resultatet er ca. 350 årlige skibsanløb, 800.000 krydstogtturister, et 

øget forbrug på 1,4 mia. kroner i København og skabelsen af op mod 1.200 fuldtidsjob.  

 

En styrket infrastruktur 

Cruise Copenhagen Network har i medierne begrundet fald i krydstogtturisme i København 

med trafikale udfordringer. Når busserne ikke kan nå at fragte turisterne til attraktionerne på 

den aftalte tid, opstår der skuffelse og uro i hele værdikæden, og det slår igennem på 

turisternes tilfredshed med rejsen. 

 

En effektiv sammenhæng mellem krydstogt og infrastruktur er afgørende at drive vækst. En 

nationalt koordineret indsats skal bl.a. sørge for, at turister bruger deres tid på at bruge penge 

fremfor på transport.  

Danske Havne anbefaler derfor, at Dansk Turismes Advisory Board også har til opgave at 

rådgive om Det nationale turismeforum om trafikale udfordringer for at skabe større 

sammenhæng mellem transport på sø, bane, vej og i luften. Gevinsten i en koordineret 

indsats er energieffektivitet og optimeret tid til forbrug for maritime turister. 

Danske Havne stiller sig til rådighed ved behov for yderligere information. 

Med venlig hilsen, 

Bjarne Løf Henriksen 

Erhvervspolitisk rådgiver, Danske Havne 


