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Forord
Vores viden om turismens samfundsøkonomiske betydning i Danmark er begrænset.
Arbejdet med at fremme og udvikle turisme er narturligvis kernen i dansk turisme,
men samtidig er der behov for, at det politiske beslutningsgrundlag og  de turistpoliti-
ske diskussioner er baseret på solide analyser af turismens økonomiske betydning.

De spørgsmål, der er fokuseret  på i denne rapport er:

• Hvilke økonomiske kræfter udløser turisme?
• Hvilke erhverv er særlig afhængige af turisme?
• Hvilken betydning har turisme lokalt?
• Står resultaterne mål med fokuseringen på erhvervet?
• Hvad er de økonomiske perspektiver i et ændret turismeniveau?

Rapporten tegner et overordnet billede af turismens økonomiske betydning for de en-
kelte regioner i Danmark. Der er anvendt en økonomisk model, der som alle af den
slags har styrker og svagheder.

Derfor er denne rapport et skridt på vejen til at opbygge stadig bedre redskaber til at
måle og forudsige turismens økonomiske betydning.

Centret takker analysechef Flemming Bruhn og docent Wolfgang Framke for omhyg-
gelig gennemgang og gode kommentarer til manuskriptet.

Svend Lundtorp
Forskningschef
Marts 1996





Indholdsfortegnelse
Sammenfatning ..........................................................................................................7
1. Indledning ..............................................................................................................9

a) Formål og afgrænsning ........................................................................................9
b) Turisme i et regionalt perspektiv........................................................................10
c) Datagrundlaget ..................................................................................................11
d) EMIL-modellen .................................................................................................13

2. Turismens regionaløkonomiske konsekvenser ....................................................16
a) Turistovernatninger ...........................................................................................16
b) Turismeomsætning ............................................................................................18
c) Beskæftigelse og erhvervsstruktur ......................................................................22
d) Erhvervsindtjening ............................................................................................27
e) Indkomst............................................................................................................29
f) Turismehandelsbalancer .....................................................................................30
g) Pengeoverførsler og regional omfordeling..........................................................33

3. Turisme og udkantsområder ...............................................................................38
a) Udkantsamter i Danmark...................................................................................38
b) Turisme-økonomiske karakteristika og forhold i udkantsområder ......................39

4. Turisme og offentlige budgetter ..........................................................................42
a) Eksempel: Nordjylland.......................................................................................42
b) Budgeteffekter på landsplan...............................................................................43

5. Perspektiv.............................................................................................................45
Bilag 1 ......................................................................................................................47
Bilag 2 ......................................................................................................................51
Bilag 3 ......................................................................................................................52
Bilag 4 ......................................................................................................................53
Bilag 5 ......................................................................................................................54
Appendiks 1 .............................................................................................................55

EMIL-Modellen.....................................................................................................55
1. Input/output relationer....................................................................................55
2. Indkomstmultiplikator....................................................................................56
3. Beskæftigelse .................................................................................................58

Appendiks 2 .............................................................................................................60
Appendiks 3 .............................................................................................................62
Litteraturliste...........................................................................................................64



Tabelliste
Tabel   1 Overnatninger på amtsplan, 1994………………………………………..16
Tabel   2 Markant overnatningsform………………………………………………17
Tabel   3 Omsætning og forbrug, 1994…………………………………………….19
Tabel   4 Turismeforbrug i amterne, 1994…………………………………………20
Tabel   5 Turismens beskæftigelse, 1994…………………………………………..23
Tabel   6 Erhvervsindtjening i turismeerhvervet, 1994……………………………28
Tabel   7 Turisme og disponibel indkomst, 1994………………………………….29
Tabel   8 International turismehandelsbalance, 1994………………………………31
Tabel   9 Turismens pengeflow, 1994……………………………………………..34
Tabel 10 Turisme og udligningsordninger…………………………………………36
Tabel 11 Kendetegn for udkantsområder…………………………………………..39
Tabel 12 Turisme-økonomi i udkantsamter, 1994…………………………………40
Tabel 13  Turismens skatteprovenu for de nordjyske myndigheder 

(kommuner og amtskommune)…………………………………………..42
Tabel 14 Det offentliges regnskab for turisme i 1994, Nordjylland……………….43
Tabel 15 Det offentliges regnskab for turisme i 1994, hele landet………………..44

Figurliste
Figur 1   Turismens økonomiske aktivitet………………………………………….. 21
Figur 2   Turismens beskæftigelse………………………………………………….. 25
Figur 3   Regionale Turisthandelsbalancer, 1994……………………………………32
Figur 4   Turismens Vindere, 1994…………………………………………………. 35



7

Sammenfatning
Bevågenheden omkring turisme har hidtil ikke stået mål med den rolle, som erhvervet
spiller i dansk erhvervsliv. En forklaring kan være, at turismens økonomiske effekter i
høj grad er usynlige, idet erhvervet indgår som en del af andre erhverv. Eksempelvis
kan supermarkedet ikke skelne mellem den omsætning som turisme skaber og omsæt-
ning i forbindelse med lokalbefolkningens indkøb.

For Danmark som helhed er beskæftigelsen i forbindelse med turisme for 1994 opgjort
til cirka 54.000 årsværk/fuldtidsstillinger, hvilket svarer til omkring 1,9 % af arbejds-
styrken. Hovedparten af beskæftigelsen falder udenfor erhverv man traditionelt for-
binder med turisme, hvilket er med til at sløre turismens beskæftigelsesmæssige betyd-
ning. En beskæftigelse på mindre end to procent af arbejdsstyrken målt i årsværk fore-
kommer ikke umiddelbart imponerende, men da de fleste job kun delvist er baseret på
turisme, er mange flere personer arbejdsmæssigt berørt af turisme.

På landsplan bidrog turisme i 1994 med cirka 7,7 % af det samlede private forbrug og
må således siges at have stor betydning for aktivitetsniveauet. Og med store regionale
afvigelser fra landsgennemsnittet, kan det konstateres, at i nogle amter er turisme en
vital faktor for det økonomiske kredsløb.

De udenlandske turister brugte i 1994 knap 19 mia. kr. i Danmark. Da danskere na-
turligvis også rejser til udlandet, blev nettoresultatet i 1994 et underskud på 2,8 mia.
kr. på handelsbalancen i forbindelse med turisme over den danske grænse.

Det samlede underskud dækker imidlertid over regionale forskelle, idet mange amter
har overskud på turismehandelsbalancen overfor udlandet, og det er værd at bemærke,
at udkantsamterne under et har en positiv balance på flere milliarder.

Internt i Danmark skaber turisme regional omfordeling ved at penge vandrer fra ikke-
udkantsamter til udkantsamter. Det beløber sig dog kun til godt en halv milliard kro-
ner, hvilket skyldes, at ikke-udkantsamterne har stor økonomisk fordel af at fungere
som underleverandører til turismeerhvervet i udkantsamterne. Man henter noget af det
tabte igen ved at levere råvarerne.

Det er tankevækkende, at den regionale omfordeling, som turisme skaber, i høj grad
matcher de amtslige og kommunale udligningsordninger, der har til formål at støtte
økonomisk svagt stillede områder på bekostning af velstående områder. Ud fra dette
kan man konkludere, at turisme fungerer som et markedsbaseret regional-politisk in-
strument, der mindsker behovet for administrative udligningsordninger. Om det også i



8

fremtiden vil være tilfældet afhænger fuldstændig af, hvor i landet den turisme-
økonomiske vækst finder sted.

Ganske vist er der regioner, der vinder på turisme, men den helt store vinder er staten.
Alene momsindtægterne andrager skønsmæssigt 5-8 milliarder kroner årligt. Dertil
kommer indkomstskatter og overførselsindkomster, der betyder, at statens gevinst når
op på minimum 10 milliarder kroner årligt.

Kapitel 1 afgrænser emnet og beskriver datagrundlag og den økonomiske model,
EMIL.1 I kapitel 2 beskrives resultater og konsekvenser for de enkelte amter med hen-
syn til omsætning, forbrug, beskæftigelse, indtjening, indkomst, handelsbalance, pen-
geflow og produktivitet. Derefter sættes resultaterne i kapitel 3 i et regionalt perspektiv
ved specielt at fokusere på udkantsamter. Kapitel 4 ser på, hvilke økonomiske effekter
turisme har for stat, amt og kommune. Endelig slutter kapitel 5 af med et bud på,
hvorledes udviklingen kan tænkes at fortsætte på nationalt og regionalt plan.

                                                       
1 Enregionsmodel til brug i regional og lokalplanlægning. Modellen er udviklet af modelgruppen, Amternes og

Kommunernes Forskningsinstitut.
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1. Indledning
a) Formål og afgrænsning

Rapportens overordnede formål er på amtsniveau at undersøge i hvilket omfang og
hvorledes turisme aktuelt præger danske regioners økonomi og den danske økonomi
generelt. Herunder at analysere, hvorvidt man kan udlede nogle økonomiske fællestræk
for turisme i danske udkantsområder. I den forbindelse er den underliggende hypotese,
at turisme er af særlig økonomisk betydning for udkantsområder, da de ofte har en at-
traktiv beliggenhed ved kysten, samtidig med at deres økonomiske fundament i øvrigt
er svagt.

Det er hensigten, at rapportens beskrivelse af de turisme-økonomiske forhold skal ud-
gøre fundamentet for debat om de enkelte regioners turistmæssige status og udvikling
af strategi- og handlingsplaner i regionalt regi. Sidstnævnte kræver imidlertid detalje-
ret viden om hver enkelt regions turistpotentiale både på udbuds- og efterspørgsels-
siden, hvilket ligger uden for denne rapports rammer.

Der er udelukkende tale om en national analyse, hvor internationale studier ikke ind-
drages, og det internationale perspektiv ikke berøres. En naturlig opfølgning på denne
rapport vil derfor være en international sammenligning af turismens økonomiske be-
tydning.

Den regionaløkonomiske analyse vil belyse erhvervsmæssige aspekter i form af indtje-
ningsevne og produktivitetsniveau, og mere generelle samfundsøkonomiske forhold
omfattende beskæftigelse, betalingsbalance, indkomst og offentlige budgetter.

Kun effekterne af turisternes forbrug i regionen indgår i beregningerne2. Når private og
offentlige investeringer i forbindelse med turisme således ikke analyseres, er forklarin-
gen alene, at det i øjeblikket er umuligt at give troværdige skøn over relevante investe-
ringsbeløb. Ligeledes skal det bemærkes, at transport til og fra destinationen ikke ind-
går i beregningerne. Til gengæld medtages både de direkte, indirekte og inducerede
forbrugseffekter, hvilket inkluderer:

• Direkte effekt. Turisternes direkte forbrug.
• Input/output effekt. D.v.s. efterspørgsel hos underleverandører m.v..
• Indkomsteffekt. Indkomst fra turisme forøger købekraften og dermed den økonomi-

ske aktivitet i regionen.

                                                       
2 I denne rapport er et amt lig med en region. Dog med undtagelse af Københavns Amt, Frederiksberg Kom-

mune og Københavns Kommune, som er slået sammen til “Storkøbenhavn”.
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Ud fra en økonomisk betragtning er alle udefra kommende personer, der under et be-
søg bruger penge i en region, relevante. Derfor tages udgangspunkt i nedenstående de-
finition af turisme3:

Konkret indebærer det, at følgende turister medtages: hotelgæster, campister, vandrer-
hjemsgæster, sommerhuslejere, sommerhusejere, lystsejlere, bondegårdsgæster, besøg-
ende hos familie/venner og endagsturister 4.

Af overnatningsformer, som af praktiske grunde ikke indgår i analysen skal specielt
nævnes danske endagsturister, som formentlig udgør en betydelig gruppe5. En stor del
af disse vil dog sandsynligvis rejse indenfor eget amt, hvorfor det ud fra en regional-
økonomisk betragtning kan forsvares ikke at inkludere danske endagsturister. Andre
overnatningsformer som bed & breakfast, konferenceejendomme, krydstogt og over-
natning på festivals og højskoler skønnes på landsplan at udgøre under en million
overnatninger5.

Under et formodes de ikke medtagne overnatningsgrupper at repræsentere en ikke
uvæsentlig del af det samlede antal overnatninger, men dog ikke mere end, at de fore-
liggende overnatningsdata med rimelighed kan benyttes som basis for en regionaløko-
nomisk analyse på amtsniveau.

b) Turisme i et regionalt perspektiv

Befinder man sig en sommerdag på stranden ved den jyske vestkyst, kan det ved selv-
syn ses, at turisterne dominerer området. Bevæger man sig lidt ind i landet, er billedet
imidlertid ofte et helt andet med få turister og en lokalbefolkning, som er forholdsvis
upåvirket af turisme. Tilsvarende varierer områdernes afhængighed af turisme, idet
turisme for nogle områder er hovedindtægtskilden, mens det andre steder blot supple-
rer et erhvervsliv præget af fremstillings- og servicevirksomheder. Et åbenlyst eksem-
                                                       
3 Smith, S., (1988), “Defining Tourism”, Annals of Tourism Research, Vol. 15.
4 Bemærk, at i den beslægtede rapport “Turismens økonomiske betydning for Bornholm” indgår overnatning i

eget sommerhus og bondegårdsferie ikke. Til gengæld er de medtagne overnatningsformer i overensstemmel-
se med overnatningsformerne i rapporten: Danmarks Turistråd, (1992), “Estimering af turismens omsætning
og beskæftigelse i Danmark 1991”.

5 Se Danmarks Turistråd, “Estimering af turismens omsætning og beskæftigelse i Danmark, 1992”.

En person regnes for turist i et område, når ved-
kommende opholder sig forbigående i området
og udenfor sit daglige miljø af primært ikke

 arbejdsmæssige årsager.



11

pel herpå kunne være Blokhus sammenlignet med Herning. Der er således på trods af
Danmarks geografiske beskedenhed tilsyneladende behov for regionale analyser til at
afdække turismens varierende betydning fra område til område. Der er ingen vægtige
argumenter for, at turisme følger amtsgrænserne6. Tværtimod vil turisme- og amts-
grænserne som oftest krydse hinanden, men af datamæssige årsager analyseres på
amtsniveau. Trods dette forbehold formodes analysen alligevel at give et ganske dæk-
kende billede over “turismens økonomiske danmarkskort”.

c) Datagrundlaget

Udgangspunktet for beregningerne er overnatningstal i 14 amter7, og undersøgelser af
en gennemsnitsturists døgnforbrug - opdelt efter nationalitet og overnatningsform. De
konkrete data fra Danmarks Statistik beskrives i det følgende:

• Overnatning - hotel
Antallet af overnatninger i 1994 for hver enkelt region er opdelt på tretten nationa-
liteter, inklusiv danskere. For at medregne samtlige hoteller er tallene fra Dan-
marks Statistik, der kun omfatter hoteller med minimum fyrre sengepladser, opju-
steret i overensstemmelse med de små hotellers andel i 1989.

• Overnatning - camping
Antallet af overnatninger i 1994 for hver enkelt region er opdelt på tolv nationali-
teter, inklusiv danskere. Tal fra Danmarks Statistik omfatter kun campingpladser
med minimum 75 pladser, hvorfor der er foretaget en opjustering i overensstem-
melse med de små campingpladsers andel i 1989.

• Overnatning - vandrerhjem
For de enkelte regioner er der opdelt i udenlandske og danske overnatninger i 1994.
Kilde er Danmarks Statistik.

• Overnatning - lejet sommerhus
De registrerede udlejninger i 1994 fra Danmarks Statistik er opdelt i udenlandske
og danske overnatninger og korrigeret med henblik på at indkalkulere de for-
modentlig mange private formidlinger. Korrektionen er baseret på en undersøgelse
i 1991 over andelen af ikke-registrerede overnatninger.

                                                       
6 I overensstemmelse hermed giver Erhvervsministeriet økonomisk støtte til oprettelse af regionale udviklings-

selskaber for turisme, der er baseret på naturlige frem for administrative grænser.
7 Københavns Amt, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune er lagt sammen til “Storkøben-havns

Amt”.
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• Overnatning - ejet/lånt sommerhus
Danmarks Turistråd har fået foretaget en særkørsel hos Danmarks Statistik over
brugen på amtsplan af eget sommerhus i 1994. På den baggrund foretages et skøn
over antallet af overnatninger i eget sommerhus.

• Overnatninger - lystbåde
Data for 1994 er opdelt i udenlandske og danske overnatninger. Kilde er Danmarks
Statistik.

• Overnatninger - bondegårde
Via indberetninger til Danmarks Turistråd fra Landsforeningen for landboturisme
og Dansk Bondegårdsferie opgøres det samlede antal overnatninger. Den skønnede
regionale fordeling er særdeles usikker.

• “Overnatninger” - udenlandske endagsturister
Manglende “up to date”-data gør det nødvendigt at benytte tal fra Danmark Turist-
råds analyse over udenlandske endagsturister i 1992.

• Overnatninger - familie/venner
Ligesom for den foregående kategori gælder, at de nyeste tal stammer fra Dan-
marks Turistråds analyse i 1992, hvorfor disse er fremført til 1994.

•• Døgnforbrug
Danmarks Turistråds undersøgelse i 1991 over turisters døgnforbrug opdelt på na-
tionalitet og overnatningsform benyttes ved at forudsætte et uændret realt døgnfor-
brug frem til 1994 (se bilag 5). Tallene dækker turisternes forbrug på destinationen,
men ikke de transportomkostninger, der er forbundet med rejsen til og fra destina-
tionen. Da tallene er landsdækkende tages der ikke højde for regionale forskelle i
turisternes forbrugsadfærd. Eksempelvis, at en svensk hotelgæst i København ikke
nødvendigvis i gennemsnit har det samme døgnforbrug som en svensk hotelgæst på
Bornholm8. Ved at opdele turisterne efter nationalitet og overnatningsform forven-
tes de største fejlkilder imidlertid at være elimineret9.

Ovenstående kan sammenfattes til, at der på et par områder er datamæssige mangler:

1. Turisternes manglende evne til objektivt at svare på deres døgnforbrug.
2. Data er i nogle tilfælde ikke ajourførte.
3. Nogle relevante overnatningsformer er ikke medtaget.

                                                       
8 Man kunne formode, at turisterne i København har et højt forbrug. I så tilfælde er de turisme-økonomiske

konsekvenser underestimeret for København.
9 Danmarks Turistråd forbereder i øjeblikket en mere detaljeret forbrugsundersøgelse, der også opdeler døgn-

forbrug efter opholdsregion og ferietype (f.eks. golf- og cykelferie).
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4. Udgifter - specielt overnatning - tilfalder rejsebureauer og rejsearrangører udenfor
amtet og giver dermed ikke den omsætning i amtet, som døgnforbruget indikerer.

Derimod sandsynliggør amternes størrelse det rimelige i forudsætningen om, at turi-
sterne lægger feriens daglige forbrug til mad, fornøjelser m.v. i opholdsamtet.

Som helhed må det konstateres, at det ikke er uproblematisk at benytte de eksisterende
data som grundlag for de økonomiske beregninger. P.t. er det dog den bedst mulige og
trods alt acceptable løsning.

d) EMIL-modellen

Til beregning af turismens makro-økonomiske effekter benyttes EMIL10. Dette er en
regional input/output model med en keynesiansk indkomstmultiplikator. For at kunne
foretage beregninger på baggrund af turismedata, er EMIL udvidet med et turisme-
modul. En mere detaljeret og teknisk gennemgang af EMIL og modulet findes i appen-
diks 1, men i det følgende vil der blive givet en kort verbal og grafisk fremstilling:

De overnatningsform- og nationalitetsopdelte overnatningstal i regionen multipliceres
med de relevante døgnforbrug for en gennemsnitsturist, hvorved den samlede turisme-
omsætning/efterspørgsel i regionen fremkommer.

Hele omsætningen er privat forbrug, som opdeles på elleve forbrugsgrupper11. Forbru-
get i hver enkelt gruppe henføres til produktion i 21 erhverv. Den ekstra produktion i
erhvervene skaber efterspørgsel efter råvarer, serviceydelser mv. Dette skaber yderlige-
re produktion, idet råvarerne kræver input fra såvel eget som andre erhverv. Den præ-
cise produktionsmæssige sammenhæng mellem erhvervene er samlet i input/output ta-
beller, der beskriver, hvilke krav produktionen i et erhverv stiller til leverancer fra an-
dre/eget erhverv.

Produktion giver indkomst, og da det private forbrug afhænger af den disponible ind-
komst, eksisterer der således et kredsløb, hvor turismeomsætning skaber yderligere
omsætning/produktion. Turismeomsætning genererer produktion, som via et stigende
indkomstniveau får det private forbrug til at stige yderligere, hvilket igen påvirker pro-
duktionen i positiv retning. Kredsløbet, “dobbelt pil” i diagrammet, er kendt som den
keynesianske indkomstmultiplikator.

                                                       
10 Enregionsmodel til brug i regional og lokalplanlægning. Modellen er udviklet af modelgruppen, Amternes og

Kommunernes Forskningsinstitut.
11 Mere præcist fratrækkes beløbet som regionens egne indbyggere bruger på turisme i andre danske regioner

inden efterspørgslen fordeles på forbrugskategorier. Se også appendiks 1.
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Beskæftigelsen i turistbranchen bliver beregnet ud fra den produktionsværdi, som di-
rekte eller indirekte skyldes turisme. Da arbejdsstyrken er givet, bestemmer beskæfti-
gelsen samtidig arbejdsløshedsniveauet.

En regions turismehandelsbalance overfor det øvrige Danmark udtrykker det beløb som
danske turister lægger i regionen fratrukket regionens egne indbyggeres forbrug som
turister i Danmark. På tilsvarende vis udregnes turismehandelsbalancen overfor udlan-
det som differensen mellem udenlandske turisters forbrug i regionen og regionens tu-
rismeforbrug i udlandet. Grafisk kan modellen med fokus på turisme for hver enkelt
amt illustreres således:
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EMIL-modellens struktur med fokus på turisme

Døgnforbrug opgjort efter

 - nationalitet
 - overnatningsform

Turistefterspørgsel i
regionen

 - turister fra udland
 - turister fra indland

Disponibel
indkomst

Privat forbrug i
regionen

Overnatninger i
regionen

 - hotel
 - camping
 - vandrerhjem
 - sommerhus
 - familie/venner
 - lystbåde
 - endagsturister

 - Afgifter
 - Skatter

Input-output model

- råvarer
- tje. ydelse+service

Erhvervsfordelt
produktionsværdi og
bruttofaktorindkomst

 - industri
 - serviceerhverv
 - bygge- og anlæg
 - off. tjenester
 - transporterhverv
 - landbrug/fiskeri

Efterspørgselskomponenter(11)
Privat forbrug i regionen

 - fødevarer
 - nydelsesmidler
 - øvr. varige varer
 - øvr. ikke varige varer
 - koll. transport
 - benzin mv.
 - øvr. tjenester
 - + flere

Turismehandelsbalance

 - overfor udland
 - overfor andre regioner

(indland)

Pengeflow

Import

 - fra udland
 - fra andre regioner

Eget turistforbrug

 - i udland
 - i andre regioner Arbejdsløshed

Turismens
beskæftigelse

Arbejdsstyrke
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2. Turismens regionaløkonomiske konse-
kvenser

a) Turistovernatninger

Grundlaget for de økonomiske beregninger er overnatningstal på amtsplan. Det er
derfor naturligt indledningsvis at danne sig et billede af, hvor i landet turisterne place-
rer sig. Dette kan umiddelbart aflæses af de absolutte overnatningstal for hvert enkelt
region/amt, mens et mere relevant mål for turistintensiteten er antal overnatninger per
indbygger12. Det skal dog tilføjes, at også faktorer som ferieform og turisternes lokali-
sering påvirker intensiteten. Opholder turisterne sig i “turistghettoer”, og hvor iøjne-
faldende er deres aktiviteter?

Tabel 1 Overnatninger på amtsplan, 1994

Amt Overnatninger pr.
indbygger

Andel udenlandske
overnatninger (i procent)

Samlede antal overnatninger
(i tusinde)

Bornholm 69 55  3066
Sønderjylland 44 72  11135
Storstrøm 37 47  9572
Ribe 37 64  8228
Frederiksborg 36 45  12428
Ringkøbing 35 60  9484
Nordjylland 34 49  16316
Vestsjælland 25 12  7422
Viborg 20 42  4672
Århus 17 34  10616
Fyn 17 34  7927
Vejle 12 34  4043
Roskilde 11 18  2426
Storkøbenhavn 10 51  11964
Hele landet 23 47  119299

Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Turistråd og egne beregninger. Se bilag 1.

Som det fremgår af Tabel 1, er der store forskelle i de enkelte amters turistintensitet.
Ikke overraskende er intensiteten størst i de traditionelle turistområder ved den jyske
vestkyst, Storstrøms Amt og specielt Bornholm. Undtagelsen er Frederiksborg Amt,
som er pænt med i kraft af mange endagsturister. Samtidig observeres en positiv sam-
menhæng mellem et amts turistintensitet og andelen af udenlandske overnatninger, så
med en vis forsigtighed kan det konstateres, at fodfæste på de udenlandske markeder
                                                       
12 Detaljerede overnatningstal findes i bilag 1.
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tilsyneladende er en nødvendighed for amter med turistmæssige ambitioner. Anderle-
des formuleret er det indenlandske marked for småt til at danne basis for turisme i stør-
re målestok - defineret som overnatninger per indbygger.

Interessant er det at analysere, hvilke overnatningsformer, der absolut og relativt er ka-
rakteristisk for det enkelte amt. Derfor indeholder tabel 2 en oversigt over henholdsvis
den mest benyttede overnatningsform og den relativt stærkest repræsenterede overnat-
ningsform, hvor tallet i parentes er et indekstal, der angiver graden af overrepræsenta-
tion13.

Tabel 2 Markant overnatningsform

Amt Den mest benyttede
overnatningsform

Den mest overrepræsenterede
overnatningsform

---- indekstal----

Bornholm Sommerhus (38 %) Vandrerhjem (245)
Sønderjylland Endagsturister (43 %) Endagsturister (354)
Storstrøm Endagsturister (23 %) Endagsturister (186)
Ribe Sommerhus (50 %) Sommerhus (238)
Frederiksborg Eget sommerhus** (36 %) Endagsturister (296)
Ringkøbing Sommerhus (55 %) Sommerhus (265)
Nordjylland Sommerhus (26 %) Hotel (130)
Vestsjælland Eget sommerhus (63 %) Eget sommerhus (336)
Viborg Sommerhus (33 %) Camping (163)
Århus Familie/venner (30 %) Lystbåd (156)
Fyn Familie/venner (30 %) Lystbåd (400)
Vejle Familie/venner (41 %) Bondegård* (465)
Roskilde Familie/venner (41 %) Eget sommerhus (202)
Storkøbenhavn Familie/venner (54 %) Hotel (252)
Hele landet Familie/venner (23 %) (100)

* Skal tages med forbehold, da data for bondegårdsferie/ferie på landet er meget usikre.
** Også endagsturister udgør 36 %.

Overnatning hos familie/venner er den mest benyttede overnatningsform, men betrag-
tes leje af sommerhus og eget sommerhus under et, er sommerhus den mest benyttede
overnatningsform. Således også i hovedparten af de turistintensive amter, hvor turis-
men i stor udstrækning er baseret på sommerhuse. Undtagelserne er Sønderjylland,
Storstrøm og Frederiksborg amter, hvor endagsturisterne dominerer. Endagsturisme er
i ekstrem grad afhængig af aktuelle toldregler og pris- og afgiftsniveau i ind- og ud-
land. Til gengæld er opbygningen af et godt og mere permanent image af destinationen

                                                       
13 Beregnes for hver enkelt overnatningsform som forholdet mellem andelen af overnatninger i amtet og andelen

af overnatninger på landsplan. Ved indeks=100 er de to andele identiske. Eksempelvis står vandrerhjem for
2,14 % af de bornholmske overnatninger, mens det tilsvarende tal på landsplan er 0,88 %, hvilket giver et af-
rundet indekstal på 245.
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som turistområde af mindre betydning, så på den baggrund er der for de nævnte amter
grund til særlig opmærksomhed. Specielt med udbygningen af EU, hvor harmonisering
og liberalisering efterhånden vil fjerne noget af grundlaget for indkøbsture og dermed
endagsturisme. For ikke-turistintensive amter er familie/venner dominerende, hvilket
måske kan fortolkes som manglende evne til at tiltrække andre end dem, der er til-
knyttet området14.

Ofte vil den dominerende overnatningsform også være amtets karakteristiske overnat-
ningsform (sidste kolonne i tabel 2), men for de mindre udbredte overnatningsformer
behøver det ikke være tilfældet. Det gælder eksempelvis vandrerhjem på Bornholm,
bondegårdsferie i Vejle og hotelophold i Storkøbenhavn.

b) Turismeomsætning

Overnatningstal er ikke i sig selv afgørende, men den medfølgende omsætning spiller
selvsagt en rolle for det økonomiske aktivitetsniveau i amterne og for Danmark som
helhed. I tabel 3 er den direkte turismeomsætning opgjort, ligesom det er anført, i hvil-
ket omfang omsætningen er baseret på udenlandske turister. Sidstnævnte er tæt knyttet
til sammensætningen af overnatninger, men forskelle i døgnforbrug kan bevirke, at
den udenlandske andel af overnatninger afviger fra den tilsvarende omsætningsandel.

                                                       
14 København tiltrækker som storby mange traditionelle turister, men derved også familie/venner.
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Tabel 3 Omsætning og forbrug, 1994

Amt Turismeomsætning Heraf fra udlandet

--- mio. kr. --- --- procent ---

Bornholm
Sønderjylland
Storstrøm
Nordjylland
Ringkøbing
Ribe
Frederiksborg
Viborg
Århus
Fyn
Vestsjælland
Vejle
Storkøbenhavn
Roskilde

1129
3421
3147
5487
2812
2445
3394
1443
3393
2579
1757
1420
5222
  700

54*
71
48
50
58
62
52
41
34
33
17
35
58
24

Hele landet 38348 49

Kilde: Egne beregninger.
* Når tallet er væsentligt mindre end tidligere beregninger (kilde: Thomas Rafn, “Turismens økono-miske

betydning for Bornholm”, Bornholms Forskningscenter (1995)), skyldes det primært, at overnatninger i
eget sommerhus er medtaget.

Ved at sammenligne tabel 1 og 3, fremgår det, at udlændingenes omsætningsandel på
landsplan er en smule større end overnatningsandelen, hvilket primært skyldes de
udenlandske turister i Frederiksborg amt, der har et relativt højt forbrug.

Den direkte turismeomsætning i det enkelte amt afspejler ikke umiddelbart turismens
betydning for amtet, idet det er nødvendigt at medregne det afledte forbrug, som ekstra
turistindtægter skaber. Den præcise sammenhæng mellem turismeomsætning og tu-
rismeforbrug er følgelig:

(L1) Turismeforbrug = Turismeomsætning + afledt forbrug via indkomsteffekten

For at sætte turismeforbruget i perspektiv er beløbene i tabel 4 sammenholdt med de
respektive amters samlede private forbrug. Det skal understreges, at forbrugseffekten
fra turismen i andre regioner ikke er inkluderet - det er således kun forbrug afledt af
turisme i det pågældende amt.
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Tabel 4 Turismeforbrug i amterne, 1994

Amt Turismeforbrug Turismeforbrugets andel af det samlede forbrug

--- mio. Kr. --- --- procent ---

Bornholm   1190 25,5
Sønderjylland   3665 14,4
Storstrøm   3363 13,1
Nordjylland   5871 13,0
Ringkøbing   3013 11,5
Ribe   2590 10,7
Frederiksborg   3873   9,2
Viborg   1593   6,5
Århus   3700   6,4
Fyn   2839   6,3
Vestsjælland   1913   6,3
Vejle   1566   4,9
Storkøbenhavn   5492   3,5
Roskilde     835   3,3
Hele landet 41503   7,7

Kilde: Egne beregninger og AKF’s regionale nationalregnskab.

Differencen mellem turismeomsætning og turismeforbrug udtrykker indkomsteffekten;
dvs. indbyggernes ekstra forbrug som følge af turistindtægter (jævnfør (L1)). På lands-
plan resulterer det i en stigning i turismeforbruget på cirka otte procent15, hvilket
spænder fra fem procent på Bornholm til nitten procent i Roskilde. Som helhed må
indkomsteffekten dog siges kun at spille en mindre rolle.

Ved at sætte det regionale turismeforbrug i relation til regionen, bliver rangeringen i
tabel 3 i et vist omfang spejlvendt. Mest udtalt er det for Bornholm, hvor turismefor-
bruget er det næstlaveste absolut, men klart det højeste set i forhold til amtets samlede
private forbrug. Modsat for Storkøbenhavn, der på trods af mange turister, kun i min-
dre grad mærker turismens effekt på forbruget.

Tabel 4 kan opfattes som en rangliste over turismens regionale betydning for den øko-
nomiske aktivitet. Blandt andet fordi tabellen ikke berører, hvorvidt forbruget fordeler
sig på enkelte store eller mange små virksomheder, kan der ikke opstilles et generelt
kriterium for, hvornår turismen spiller en afgørende rolle for erhvervslivet i amterne.
For de seks øverst rangerede amter, der har et turismeforbrug på mere end ti procent af
det samlede private forbrug, er det dog indlysende, at turisme er af vital betydning for
mange af amtets virksomheder. Dette gælder også virksomheder, som ikke primært le-
ver af turisme, men hvor turisme er det nødvendige supplement, der holder virksomhe-
den kørende.
                                                       
15 Beregning: (41503 - 38348)/38348 = 8,2 %.
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For at illustrere, hvorledes turismens betydning for aktivitetsniveauet er geografisk be-
tinget, suppleres tabel 4 med figur 1. Af denne kan man som tommelfingerregel kon-
statere, at betydningen stiger jo længere vest og syd man kommer.

Figur 1 Turismens økonomiske aktivitet
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c) Beskæftigelse og erhvervsstruktur

Helt centralt i en analyse af turismeerhvervet står naturligvis de beskæftigelsesmæssige
effekter. Hvor mange arbejdspladser er der tale om, og hvor befinder de sig geografisk
og erhvervsmæssigt? I indledningen blev det nævnt, hvorledes turisme direkte og indi-
rekte berører økonomien16. I overensstemmelse med dette, kan der opstilles tre former
for beskæftigelse i forbindelse med turisme:

• Beskæftigelse med direkte kontakt til turister: Dette inkluderer både ansættelse i
stærkt turismeafhængige erhverv som hoteller og restaurationer og “dagligdags-
erhverv”, bl.a. detailhandel. Beskæftigelse i denne gruppe er en synlig effekt af tu-
risme, også selvom de ansatte ikke udelukkende betjener/servicerer turister.

• Underleverandører: Beskæftigelse i virksomheder, der leverer til eller på andre
måder handler med de virksomheder, som har direkte kontakt med turisterne. Un-
derleverandørerne kan befinde sig enten i eller uden for regionen. Bemærk, at virk-
somhederne ikke nødvendigvis handler direkte med de “egentlige turistvirksomhe-
der” - det kan også være leverancer til underleverandører! Foruden, at forbindelsen
til turisme kun er indirekte, vil det i denne gruppe være særlig udtalt, at beskæfti-
gelse kun delvist er betinget af turisme. Ofte vil udenforstående ikke forbinde be-
skæftigelsen med turisme, og selv de ansatte ved i mange tilfælde ikke, at de er et
led i en kæde, der inkluderer turisme - især, hvis de befinder sig i de yderste led. Et
eksempel herpå er landmanden, som leverer korn til brødfabrikken, der sælger det
brød, som pølsemanden serverer for en turist.

• Beskæftigelse på grund af økonomisk aktivitet: Nogle af de penge, som tjenes på
turisme, bliver brugt på forbrug i regionen og skaber derved beskæftigelse. Det er i
praksis umuligt at skelne mellem forbrug baseret på turistindtægter og almindeligt
forbrug, og dermed også umuligt at identificere beskæftigelse baseret på turisme.
Ved at overføre indkomsteffektens betydning for det private forbrug til beskæftigel-
se, kan man dog som tommelfingerregel sige, at omkring otte procent af beskæfti-
gelsen, baseret på turisme, skyldes ekstra købekraft hos lokalbefolkningen.

                                                       
16 Se også Jensen, S., “Turismens økonomiske betydning i Danmark, 1992”, Institut for Grænseregionsforsk-

ning.
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Tabel 5 Turismens beskæftigelse, 1994

Amt Årsværk -
egen turisme

(2)

Årsværk tu-
risme i andre
regioner (3)

Årsværk
i alt (4)

Årsværk egen
turisme/regionens
arbejdsstyrke (5)

Årsværk -
i alt/regionens
arbejdsstyrke

(6)

--- procent --- --- procent ---

Bornholm      980    83  1063 4,1 4,4
Sønderjylland    3889   618  4507 2,9 3,3
Nordjylland    6779  1031  7810 2,6 2,9
Storstrøm    3302   459  3761 2,4 2,8
Frederiksborg    4051   340  4391 2,0 2,2
Ringkøbing    2903   763  3666 1,9 2,4
Ribe    1723   988  2711 1,4 2,2
Viborg    1602   591  2193 1,3 1,7
Vestsjælland    1906   741  2647 1,2 1,7
Fyn    3045   926  3971 1,2 1,6
Århus    3947 1364  5311 1,2 1,5
Vejle    1545    851  2396 0,8 1,3
Storkøbenhavn    4815  3759  8574 0,7 1,3
Roskilde      866     271  1137 0,6 0,8
Hele landet  41353 12785 54138 1,4 1,9

Kilde: Egne beregninger og AKF’s regionale nationalregnskab.

Tabel 5 viser turismens beskæftigelseseffekter i de enkelte regioner. Den samlede ef-
fekt er opdelt i beskæftigelse, der skyldes regionens egen turisme (kolonne 2 og 5) og
beskæftigelse afledt af turisme i de øvrige regioner (kolonne 3). Egen turisme er defi-
neret som effekten i forbindelse med turister, der kommer til regionen. Turisme i de
øvrige regioner giver derimod beskæftigelse i regionen ved, at der skabes et øget im-
portbehov. Den samlede beskæftigelse baseret på turisme i Danmark er således sum-
men af kolonne 2 og 3.

Ikke uventet påvirkes beskæftigelsen i en region fortrinsvis af egen turisme. For nogle
af de store regioner med relativt få turister, har det dog stor beskæftigelseseffekt at væ-
re underleverandører til turismeerhvervet i de øvrige regioner. Dette gælder specielt for
Storkøbenhavn, hvor det er tankevækkende, at turismeerhvervet udenfor regionen ska-
ber næsten lige så mange københavnske arbejdspladser, som turismeerhvervet i Stor-
københavn.

Også ved analyse af beskæftigelsen i regionerne er det ofte afgørende, hvorvidt man
opgør den regionale turisme i absolutte eller relative størrelse. Eksempelvis befinder
mindre end to procent af Danmarks turismebeskæftigelse sig på Bornholm, men alli-
gevel udgør det mere end fire procent af den bornholmske arbejdsstyrke, hvoraf hoved-
parten er baseret på egen turisme.
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Modsat forholder det sig med befolkningsrige områder som Århus og København, hvor
de mange turismebeskæftigede næsten forsvinder i mængden. Dette på trods af, at
storbyområderne får mange arbejdspladser foræret via turisme i det øvrige land. Spe-
cielt er det påfaldende, at forholdet mellem beskæftigelse som følge af egen turisme og
den samlede beskæftigelse i Storkøbenhavn (0,7 %) er det halve af niveauet på lands-
plan (1,4 %). Tænker man sig turismen i Storkøbenhavn beskæftigelsesmæssigt på ni-
veau med resten af landet, det vil sige fjorten turistbeskæftigede per tusinde beskæfti-
gede, ville resultatet blive næsten fem tusinde arbejdspladser og et fald i områdets ar-
bejdsløshed på cirka 0,7 procentpoint.

Andre af de beskæftigelsestunge amter i turistmæssig sammenhæng: Nordjylland,
Sønderjylland, Frederiksborg, Ringkøbing og Storstrøm holder deres positioner, når
amternes turismebeskæftigelse relateres til den samlede beskæftigelse.

Umiddelbart virker det ikke imponerende, at turisme på landsplan står for 1,9 procent
af den samlede beskæftigelse, og med et maksimalt regionalt niveau på godt fire pro-
cent. Bag dette gemmer sig imidlertid den kendsgerning, at de fleste beskæftigede i va-
rierende grad berøres af turisme. I modsætning til andre erhverv er turisme efterspørg-
selsdefineret, hvorved købernes/turisternes adfærd afgør, hvornår der er tale om turis-
me. Turisterne lægger deres penge på mange forskellige virksomheder også indenfor
samme erhverv, således at kun et fåtal af de involverede virksomheder udelukkende er
baseret på turisme17. Det kunne eksempelvis være en kiosk med seks fuldtidsansatte18,
som henter en tredjedel af årsomsætningen på turister. Beregningsmæssigt er turisme-
beskæftigelsen for denne kiosk to årsværk, men i praksis berører turisme alle seks an-
satte.

Behovet for underleverandører og indkomsteffekten vil altid betyde, at en given efter-
spørgsel forplanter sig til mange erhverv. Da turisterne ydermere efterspørger alt lige
fra tøj, mad og overnatning til banker og information, er resultatet, at turisme berører
erhvervsmæssigt bredt. Denne ofte undervurderede pointe er understreget i figur 2, der
illustrerer turismebeskæftigelsens erhvervsfordeling på landsplan. For fuldstændighe-
dens skyld skal det atter pointeres, at transport til og fra destinationen ikke indgår i be-
regningerne.

                                                       
17 Dette gælder ikke kun for turismeerhvervet, men andre erhverv har ofte få store handelsforbindelser.
18 Eller alternativt har ansat, hvad der svarer til seks fuldtidsstillinger.
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Figur 2  Turismens beskæftigelse - erhvervsfordelt,

              Danmark 1994
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Kilde: Beregnet via EMIL-modellen.
* Boligbenyttelse indgår i denne gruppe.
** Modelberegningerne overvurderer sandsynligvis beskæftigelsen i denne gruppe, så tallet skal tages med

forbehold.

De særligt turismeafhængige erhverv, hotel- og restauration og forlystelser, har natur-
ligt nok en større andel af turismebeskæftigelsen end af den samlede beskæftigelse19.
Alligevel ligger langt hovedparten af turismebeskæftigelsen i erhverv, der normalt ikke
forbindes med turisme. Det skal dog retfærdigvis nævnes, at der er stor usikkerhed på
erhvervsfordelingen, men desuagtet kan man roligt fastslå, at turismens beskæftigelse i
høj grad er usynlig. Dette gælder specielt for udenforstående, men delvis også for de
implicerede.

I nedenstående tabel er den beregnede beskæftigelse sat i forhold til tidligere beregnin-
ger foretaget af henholdsvis Danmarks Turistråd (DT) og Institut for Grænseregions-
forskning (IfG).

                                                       
19 Ca. 4 % i 1993. Kilde AKF’s regionale nationalregnskab.
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DT og IfG's beregninger er alle baseret på input/output-tabeller fra Danmarks Statistik,
hvorfor forskellen i beskæftigelsestallene næsten udelukkende beror på, hvilke over-
natningsformer der medtages20.

Sammenlignet med IfG og DT`s analyser virker denne rapports estimerede beskæfti-
gelse på 54.138, baseret på en omsætning på 38 mia. kr., beskedent. Forklaringen er, at
den benyttede økonomiske model, EMIL, genererer mindre beskæftigelse for en given
turismeomsætning end input/output modellen, som IfG/DT benytter. Mere præcist er
der tale om, at EMIL vægter beskæftigelsesintensivt forbrug mindre end input-output
modellen. De store forskelle mellem modellerne er dog utilfredsstillende, men illustre-
rer tydeligt, at beregninger af turismens beskæftigelse er behæftet med stor usikkerhed.

                                                       
20 Det skal dog tilføjes, at IfG’s analyse for 1994 benytter de seneste multiplikatorer fra 1991, mens DT’s ana-

lyse benytter multiplikatorer fra 1988, hvilket isoleret set giver mindre forskydninger i forholdet mellem om-
sætning og beskæftigelse.
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Beregnet
for året*

Rapport/ Forfatter Omsætning
(årets priser)

Beskæftigelse
(årsværk)

Medtagne overnatningsformer

1991

Turismens økonomiske
betydning i Danmark
1991, Institut for Græn-
seregionsforskning (IfG)

27,2 mia. kr. 68.545

Hoteller
Camping
Vandrerhjem
Feriehuse, lejet
Feriehuse, eget/lånt
Lystbåde
Udl. endagsturister
Familie/venner, udlændinge

1992

1991

Estimering af turismens
omsætning og beskæfti-
gelse 1992, Danmarks
Turistråd (DT)

36,1 mia. kr.

32,2 mia. kr.

90.177**

81.463**

Hoteller
Camping
Vandrerhjem
Feriehuse, lejet
Feriehuse, eget/lånt
Lystbåde
Udl. endagsturister
Familie/venner, udlændinge
Familie/venner, danskere
Bondegårde

1994

Turisme, økonomi og
beskæftigelse 1991-
1994, Institut for Græn-
seregionsforskning (IfG)

22,7 mia. kr. 49.300

Hoteller
Camping
Vandrerhjem
Feriehuse, lejere
Lystbåde

1994

Turismens økonomiske
betydning for
de danske amter; Born-
holms Forskningscenter

38,3 mia. kr. 54.138

Hoteller
Camping
Vandrerhjem
Feriehuse, lejet
Feriehuse, eget/lånt
Lystbåde
Udl. endagsturister
Familie/venner, udlændinge
Familie/venner, danskere
Bondegårde

* I tilfælde, hvor en rapport beregner for flere år er det sidste år benyttet.
** Ved at inkludere transport til og fra Danmark, når DT frem til ca. 106.000/97.000 årsværk. Da de andre

undersøgelser ikke medtager transport er beskæftigelsesberegningen ekskl. transport anført.

d) Erhvervsindtjening

I offentligheden har turistbranchen et noget blakket omdømme, idet branchen er blevet
forbundet med konkurser, insolvens og underskud21. Med denne rapports meget brede
definition af turisme, er det imidlertid et relevant spørgsmål, hvorvidt det er rimeligt at
karakterisere turisme som en branche uden indtjeningsevne? Som mål for indtjeningen

                                                       
21 Opgørelse fra HO-RE-CON viser, at mere end halvdelen af hoteller og restauranter kører med underskud.

Kilde: Hotel- og Restauranterhvervets Rådgivnings- og Konsulenttjeneste, “Branchens Normtal 1993”,
(1994).
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benyttes bruttofaktorindkomst, der udtrykker en værditilvækst. Mere teknisk formuleret
er bruttofaktorindkomsten lig med aflønning til arbejdskraft, ejer og restindkomst. For
at fokusere på de regionale forskelle i turismeerhvervets indtjeningsevne, er kun den
del af indtjeningen, som beror på regionernes egen turisme, indbefattet. De beregnede
regionale bruttofaktorindkomster relateres til beskæftigelse og bruttofaktorinkomst i
erhvervslivet generelt.

Tabel 6 Erhvervsindtjening i turismeerhvervet, 1994

Amt Turismens
bruttofaktorindkomst -

egen turisme

Bruttofaktorindkomst
per årsværk -
egen turisme

Bruttofaktorindkomst
per årsværk -
alle erhverv

Difference

--- mio. kr. --- --- mio. kr. --- --- mio. kr. --- - procent -

Ribe    670 0,389 0,661* -41,2
Storkøbenhavn  1715 0,356 0,352 1,3
Bornholm    318 0,325 0,356 -8,7
Vejle    497 0,322 0,326 -1,2
Århus  1259 0,319 0,323 -1,2
Sønderjylland  1231 0,317 0,323 -2,1
Ringkøbing    909 0,313 0,324 -3,4
Frederiksborg  1261 0,311 0,300 3,8
Fyn    933 0,306 0,295 3,8
Roskilde    259 0,300 0,299 0,2
Vestsjælland    559 0,293 0,310 -5,4
Storstrøm    944 0,286 0,303 -5,6
Nordjylland  1929 0,285 0,303 -6,1
Viborg    453 0,283 0,293 -3,6
Hele landet 12939 0,313 0,337 -7,1

Kilde: AKF’s regionale nationalregnskab og beregninger i EMIL-modellen.
* Det høje tal skyldes olieboringer i Nordsøen.

Man kan selvfølgelig diskutere, hvorvidt indtjening per årsværk er et relevant mål for
indtjeningsevne, da der kan være strukturelle produktionsforhold, som forvrænger bil-
ledet (f.eks. arbejdsintensiv produktion). Accepteres målet imidlertid som det bedst
mulige, bekræfter tabel 6 formodningen om, at turismeerhvervet i de fleste amter har
problemer med indtjeningen. Bortset fra Storkøbenhavn (og Ribe, som er speciel pga.
olieboringer) ligger turismens bruttofaktorindkomsten per årsværk under landsgen-
nemsnittet for erhvervslivet som helhed (337.000 kr./årsværk). For Frederiksborg, Fyn
og Roskilde er det mere geografisk begrundet, idet turismeindtjeningen i disse områder
er bedre end gennemsnittet for alle erhverv (se sidste kolonne). Generelt er billedet
imidlertid ret entydigt - den brogede skare af virksomheder, der mere eller mindre le-
ver af turisme, tilhører den mindre rentable del af erhvervslivet. Det skal bemærkes, at
der er tale om gennemsnitsbetragtninger, så der findes selvfølgelig virksomheder, som
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ikke passer ind i billedet, ligesom den statistiske fordeling af indtjeningsniveauet ikke
berøres22.

e) Indkomst

Set fra individets synsvinkel er det mest nærværende spørgsmål vedrørende turisme i
ens hjemregion, foruden beskæftigelse, formodentlig hvor mange ekstra kroner man får
til rådighed. Dette aspekt er fremhævet i Tabel 7 ved, at disponibel indkomst per ind-
bygger i tilknytning til turisme er opgjort på amtsplan.

Tabel 7 Turisme og disponibel indkomst, 1994

Amt Turismens gns. effekt
på disponibel indkomst -

egen turisme

Andel af samlet
disponibel indkomst

----- kr. per indbygger ----- ----- procent -----

Frederiksborg 3364 2,0
Bornholm 3137 2,5
Sønderjylland 2331 1,7
Storstrøm 1646 1,4
Nordjylland 1611 1,3
Ringkøbing 1452 1,1
Ribe 1308 0,7
Viborg   969 0,6
Roskilde   815 0,6
Århus   807 0,6
Fyn   801 0,6
Vestsjælland   792 0,6
Storkøbenhavn   670 0,5
Vejle   492 0,4
Hele landet 1202 0,8

Kilde: Beregnet via EMIL.

For nogle af amterne som Frederiksborg, Bornholm og Sønderjylland er gennemsnits-
beløbene af en størrelse, der kan mærkes på den enkeltes budget. Ydermere er der na-
turligvis spredning fra gennemsnitstallene, så turisme vil i nogle områder have en vis
økonomisk vægt for en del personers forbrugsmuligheder. For hovedparten af befolk-
ningen er turisme dog kun af sekundær økonomisk betydning. Om tabel 7 bemærkes
det i øvrigt, at skønt Frederiksborg har den højeste absolutte turismebetingede disponi-
ble indkomst, er den af relativ størst betydning på Bornholm. Forklaringen er ganske
enkelt, at den samlede disponible indkomst på Bornholm er noget lavere end i Frede-
riksborg.
                                                       
22 I praksis er det umuligt, da man i så fald skal identificere samtlige turismevirksomheder og vurdere i hvor høj

grad, de er baseret på turisme.
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f) Turismehandelsbalancer

Ved enhver handel leverer sælger varen til køber mod betaling. Således også for pro-
duktet turisme23, når indbyggere besøger hinandens områder. Der opstår derved i prin-
cippet en handelsbalance som følge af turisme. Normalt opererer man kun med han-
delsbalancer mellem lande, så beregningerne i dette afsnit kan alternativt betragtes
som skøn over de nettobeløb, turisterne lægger i regionerne.

En regions turismehandelsbalance kan opgøres overfor henholdsvis udlandet og resten
af landet. For regionen er denne opdeling sekundær, da en krone er en krone uanset,
hvor den kommer fra. Set fra et overordnet nationalt synspunkt er det imidlertid væ-
sentligt. Indenlandsk turisme skaber primært intern økonomisk omfordeling, hvorimod
turister fra udlandet påvirker betalingsbalancens løbende poster, valutareserver, valu-
takurs og renteniveau.

For hver enkelt region udregnes den internationale turismehandelsbalance som uden-
landske turisters forbrug i regionen fratrukket indbyggernes forbrug som turister i ud-
landet. De enkelte regioners forbrug i udlandet er beregnet ud fra det samlede danske
turismeforbrug i udlandet og vægtet med regionens andel af det samlede danske private
forbrug. Det betyder eksempelvis, at hvis 10 procent af det danske private forbrug lig-
ger i et amt, forudsættes amtet også at stå for 10 procent af det danske turismeforbrug.
Det forudsættes med andre ord , at folks relative forbrug på udlandsrejser er uafhæn-
gigt af bopælsamt. I øvrigt henvises til appendiks 3. Status for 1994 er vist i tabel 8.

                                                       
23 At varen konsumeres på salgsstedet er i denne sammenhæng ligegyldigt.
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Tabel 8 International turismehandelsbalance, 1994

Amt Turistforbrug fra
udlandet

Turistforbrug
 i udlandet

International
turisthandelsbalance

--- mio. kr. --- --- mio. kr. --- -- mio. kr. --

Sønderjylland  2414     977   1437
Nordjylland  2732   1296   1436
Storstrøm  1506     403   1103
Ribe  1505     636     869
Ringkøbing  1634     984     650
Bornholm    614     132     482
Frederiksborg  1766   1677       89
Viborg    595     827   -232
Fyn    845   1431   -586
Vestsjælland    298     999    -701
Roskilde    168     992   -824
Vejle    500   1331    -831
Århus  1169   2136   -967
Storkøbenhavn  3034   7772 -4738
Hele landet 18780 21593 -2813

Kilde: Beregnet via EMIL.

Turisme var i 1994 umiddelbart en underskudsforretning for Danmark forstået på den
måde, at danske turister lagde omkring femten procent flere penge i udlandet end
udenlandske turister i Danmark. Dette svarer til 2,8 milliarder kroner. Til sammenlig-
ning er Danmarks handelsbalanceoverskud i 1994 anslået til 59,8 milliarder kroner24.
Udelades Storkøbenhavn fra beregningerne, er resultatet på grund af regionens store
underskud imidlertid en positiv international turismehandelsbalance på et par milliar-
der. Det gælder således, at udenlandske turister bruger mere i provinsen end provin-
sens indbyggere i udlandet.

Karakteristisk for amterne med en positiv balance er naturligt nok, at majoriteten af
turisterne er udlændinge. Der er ofte tale om markante overskud, hvor flere amter har
turistindtægter på mere end det dobbelte af turistudgifterne. Specielt udtalt er det for
Bornholm og Storstrøm, hvortil der lidt forenklet formuleret kommer 4-5 udenlandske
turister, hver gang en lokal borger rejser til udlandet.

En regions regionale turismehandelsbalance udregnes som øvrige regioners turist-
forbrug i regionen25 fratrukket eget turistforbrug i de øvrige regioner. Balancen er såle-

                                                       
24 Kilde: Statistiske Efterretninger, Nationalregnskab, offentlige finanser og betalingsbalance, 1995:8.
25 Danske overnatninger i regionen antages at være turister fra øvrige regioner.
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des per definition et internt dansk anliggende, hvor regionale underskud, som illustre-
ret i figur 3, modsvares af overskud andre steder i landet.

Figur 3  Regionale Turisthandelsbalancer, 1994
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Kilde: Beregnet via EMIL.

Det kan noteres, at der i høj grad er sammenfald mellem amter med overskud på hen-
holdsvis den regionale- og internationale turismehandelsbalance, hvilket kan tolkes
som, at ingen regioner er ekstremt specialiserede på enten det udenlandske marked el-
ler hjemmemarkedet. Med andre ord henter turistamterne tilstrækkeligt med penge i
både ind- og udland til at dække deres turistudgifter i de pågældende områder.
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g) Pengeoverførsler og regional omfordeling

Selvom turismehandelsbalancen kun opgøres overfor udland og øvrige regioner, er den
et udmærket økonomisk udtryk for, hvilke veje turiststrømmene går. Imidlertid tager
turismehandelsbalancen ikke hensyn til, at turistdestinationer nødvendigvis må im-
portere ekstra for at kunne betjene og servicere turisterne.

Set fra en regions synsvinkel kommer nogle af de penge, dets borgere bruger som turi-
ster udenfor regionen, retur i form af afledt eksport. Tilsvarende bruges en del af turi-
sternes penge til import. Endelig kan turisme mellem tredjelande udløse eksportordrer
til regionen. Den ekstra import/eksport, der følger i kølvandet på turisme, kan være
afledt fra otte forskellige handlinger:

Afledte eksport- og importeffekter
(1) turist fra udland til regionen - ekstra import
(2) turist fra øvrige regioner til regionen - ekstra import
(3) turist fra regionen til øvrige regioner - ekstra eksport
(4) turist fra udland til øvrige regioner - ekstra eksport
(5) turist fra øvrige regioner til øvrige regioner - ekstra eksport
(6) turist fra regionen til udland - ekstra eksport
(7) turist fra øvrige regioner til udland - ekstra eksport
(8) turist fra udland til udland - ekstra eksport

For at imødegå misforståelser skal det atter pointeres, at ovenstående udelukkende er
en liste over de afledte handelseffekter. I tilfælde (1) giver en udenlandsk turist ganske
vist umiddelbart eksportindtægter, der kan aflæses på turismehandelsbalancen, men
det medfører samtidig et importbehov for at kunne servicere/betjene turisten. Tilsva-
rende argumentationer gælder for (2) - (8).

Ved at korrigere turismehandelsbalancen for afledte eksport/importeffekter fremkom-
mer nettobeløb over, hvilke pengeflow turismen genererer (tabel 9). Det skal bemær-
kes, at ekstra eksport i (6) - (8) er sat til nul, da udlandets efterspørgselsandel i danske
amter antages at være forsvindende lille. I øvrigt indeholder appendiks 2 en gennem-
gang af beregningsmetode.
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Tabel 9 Turismens pengeflow, 1994

Amt Pengeflow udland Pengeflow i alt

---- mio. kr. -----

Ribe      582,9 1186,5
Nordjylland     621,4 971,1
Storstrøm     669,6 716,7
Sønderjylland     986,2 568,2
Bornholm     322,5     362,5
Ringkøbing     298,5     295,6
Viborg   -441,5   -410,4
Vestsjælland   -984,7   -460,9
Fyn   -978,9   -935,1
Frederiksborg   -415,2 -1025,6
Vejle -1033,9 -1031,6
Århus -1451,2 -1277,3
Roskilde   -933,2 -1378,5
Storkøbenhavn -5437,4 -5776,2
Hele landet -8194,9 -8194,9

Kilde: Beregnet via EMIL.
Anm.: -/pengeudførsel, +/pengetilførsel.

Det samlede pengeflow ud af landet som følge af turisme er således over 8 milliarder
kroner. Det reelle minus er væsentligt større end turismehandelsbalanceunderskuddet
overfor udlandet antydede, hvilket skyldes, at pengene, der bruges på afledt import fra
udlandet, som tidligere nævnt, ikke modsvares af afledt eksport til udlandet. I det for-
modentlig beskedne omfang udenlandsk turisme har en afsmittende effekt på dansk
eksport, dvs. (6), (7) og (8) er positive, kan det skønnede underskud på 8 mia. kr. ka-
rakteriseres som pessimistisk.

På trods af nationalt underskud er der alligevel amter med overskud overfor udlandet.
Bornholm, Storstrøm og turistamterne i Jylland får netto tilført penge fra udlandet,
mens Storkøbenhavn er den store bidragsyder. Den afledte import til Danmark betyder
dog, at selv når Storkøbenhavn udelades, er resultatet for resten af landet et nettoflow
ud af landet på cirka 2,8 mia. kr..

Amterne med overskud overfor udlandet svarer nøje til de amter, der totalt set har
overskud (se tabel 9). En positiv balance overfor udlandet er således tilsyneladende et
nødvendigt grundlag for, at turisme netto tilfører et amt penge. For at illustrere de på-
gældende amters karakteristiske geografiske placering i stor afstand fra Hovedstaden,
er tabellen suppleret med figur 4.
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Figur 4 Turismens vindere (mørke amter), 1994
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Tabel 9 viste den samlede status med hensyn til, hvilke beløb turisme tilfører regioner-
ne, men hvorledes cirkulerer pengene internt? Dette er belyst i tabel 10. For at anskue-
liggøre omfanget af turismens omfordeling foretages en sammenligning med de samle-
de mellemamtlige udligningsordninger.

Tabel 10 Turisme og udligningsordninger

Amt Turismens omforde-
ling*

Amtslige og kommunale
udligningsordninger**

Turisme / udligningsordninger

----- mio. kr. ----- ---- mio. kr. ----- ----- procent ----

Ribe 603,61 42,15 1432,1
Vestsjælland 523,78 149,56 350,2
Nordjylland 349,66 481,88 72,6
Århus 173,90 85,75 202,8
Storstrøm 47,15 353,10 13,4
Fyn 43,76 409,00 10,7
Bornholm 40,05 93,78 42,7
Viborg 31,14 284,54 10,9
Vejle 2,32 89,11 2,6
Ringkøbing - 2,92 106,10 - 2,8
Storkøbenhavn -338,76 -912,61 37,1
Sønderjylland -418,02 208,10 - 200,9
Roskilde -445,32 -504,14 88,3
Frederiksborg - 610,38 -886,33 68,9
Hele landet 0,00  0,00
Samlet omfordeling 1815,37 2303,07 78,8

Kilde: “Kommunal udligning og generelle tilskud”, (1994), Indenrigsministeriet og beregninger via EMIL.
Anm.: Endelig opgørelse over de kommunale og amtslige udligningsordninger i 1993 er benyttet, mens bereg-

ninger over turismens omfordeling er baseret på 94-tal.
* Identisk med differencen mellem kolonne 2 og 3 i tabel 9.
** De kommunale og amtskommunale tilskud for amtet er summeret.

Det er betragtelige beløb, der bliver flyttet mellem regionerne. Der tegner sig et geo-
grafisk ganske entydigt billede, idet amterne tæt på hovedstaden bliver drænet for pen-
ge. Eneste undtagelse er Sønderjylland, hvor der på trods af et overskud på den regio-
nale turismehandelsbalance netto strømmer penge fra Sønderjylland til de øvrige am-
ter. Årsagen er ganske enkelt, at de mange udenlanske turister, som ikke tæller i det
regionale regnskab, skaber et stort behov for import af varer fra de øvrige amter til
Sønderjylland. Til gengæld bevirker Storkøbenhavns rolle som indenlandsk storeks-
portør kombineret med et relativt lille importbehov (få turister), at regionens pengeflow
til resten af landet ikke er så voldsomt, som den regionale turismehandelsbalance kun-
ne indicere. Regionen drager således i høj grad fordel af den afledte import i andre dele
af landet.
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De 1,8 milliarder kroner, der sammenlagt bliver flyttet mellem regionerne, er omtrent
på niveau med beløbet på 2,3 milliarder kroner, som amtslige og kommunale ud-
ligningsordninger flytter. Ydermere er det tankevækkende, at effekterne er særdeles
sammenfaldende. Hovedideen bag udligningsordninger er, at omfordele økonomiske
midler til områder med lavt skattegrundlag og stort udgiftsbehov. Konkret er resultatet,
at Roskilde, Frederiksborg og Storkøbenhavn betaler til det øvrige Danmark, hvilket er
et mønster, man genfinder indenfor turisme. Med undtagelse af Sønderjylland (og
Ringkøbing) er der en positiv sammenhæng mellem turismens indenlandske pengeflow
og udligningsbeløbene, som også kan udledes af de positive fortegn i sidste kolonne i
tabel 1026.

Man kan sige, at markedsløsningen, turisme, mindsker behovet for politiske indgreb
som eksempelvis centralt styrede udligningsordninger. I sig selv er det ikke noget af-
gørende argument for, at det offentlige skal opprioritere turisme i form af bedre ram-
mebetingelser for erhvervet. På den anden side bør det indgå i politiske overvejelser, at
man i turisme tilsyneladende har et naturligt overordnet politisk instrument til at føre
regional omfordelingspolitik. Et instrument, der i overført betydning vender den tunge
ende opad.

                                                       
26 Korrelationskoefficienten på 0,64 mellem de to variable viser en tydelig positiv sammenhæng.
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3. Turisme og udkantsområder
a) Udkantsamter i Danmark

Sammenfaldet mellem regioner, som vinder på både turisme og udligningsordninger,
tyder på, at turisme systematisk er forbundet med økonomisk svage områder. Da ud-
kantsområder i almindelighed betragtes som økonomisk svage, må de som ud-
gangspunkt formodes at skille sig ud i turistmæssig sammenhæng.

Udkantsbegrebet er langt fra entydigt. Tværtimod afhænger det af, hvilke centre der
tages udgangspunkt i, og hvilke sammenhænge der analyseres. Eksempelvis kan Aal-
borg vel anses for et udkantsområde i europæisk og national sammenhæng, men er ab-
solut center i Nordjylland. Et andet illustrativt eksempel er området omkring Ikast og
Herning, der i mange henseender må betragtes som udkantsområde, men som er føre-
nde indenfor tekstilindustrien. Det er altså langtfra uproblematisk at udpege ud-
kantsamter27. Set i et dansk perspektiv og ud fra en blanding af økonomiske, demogra-
fiske og geografiske kriterier gøres forsøget alligevel28:

• Lavt beskatningsgrundlag.
• Erhvervsstruktur med mange ansatte i primære erhverv.
• Høj arbejdsløshed.
• Lille befolkningstæthed.
• Placering fjernt fra økonomiske, og befolknings- og uddannelsesmæssige centre.

                                                       
27 Se også AKF-nyt, nr. 2, 1994.
28 Bemærk, at kriterierne er statiske og ikke dynamiske. Det betyder eksempelvis, at et begreb som tilbagegang

ikke indgår i vurderingen.
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Tabel 11 Kendetegn for udkantsområder

Amt Beskatningsgr.
per indbygger

 1993

Bef. tæthed
1/1 1995

arb. løshed
 maj 95

Primær
beskæftigelse*

1/1 1994

--- kr. --- -- pr. km2 -- ---- procent ---- ---- procent ----

Storstrøm 73876 75,5 11,5 7,20
Bornholm 67692 76,4 10,6 9,39
Sønderjylland 73670 64,0 7,6 8,18
Ribe 77818 70,8 7,1 8,87
Ringkøbing 74771 55,7 6,2 9,97
Viborg 69999 56,0 7,0 10,97
Nordjylland 73003 79,1 12,1 7,94
Hele landet 84259 121,0 9,9 5,14

Kilde: Statistiske Efterretninger, Kommunal udligning og generelle tilskud og KSDB.
* Inkluderer landbrug, fiskeri, skovbrug, gartneri og råstofudvinding.

De syv valgte amter opfylder samtlige de opstillede kriterier i tabel 10, bortset fra nogle
af de jyske udkantsamter, som ikke har stor arbejdsløshed. Da alle andre kriterier er
opfyldt og udkantsamterne samtidig efter dansk målestok ligger i ret stor afstand fra
uddannelses- og “storbyerne” (København, Århus og Odense), virker udvælgelsen dog
meningsfuld. Det kan forekomme lidt kunstigt at kategorisere et helt amt som udkants-
område, da der ofte vil være stærke lokalcentre i amtet, jævnfør tidligere bemærknin-
ger. Ligeledes følger økonomiske og demografiske forhold ikke nødvendigvis admini-
strativt betingede grænser. Opdelingen skal derfor kun opfattes som et generelt billede
over amtets status.

b) Turisme-økonomiske karakteristika og forhold i udkantsområ-
der

De enkelte udkantsamter adskiller sig naturligvis på mange punkter fra hinanden.
Desuagtet vil udkantsamterne blive analyseret under et, for kvantitativt at kunne karak-
terisere udkantsområders økonomiske afhængighed og særpræg i relation til turisme.
Til det formål er der i Tabel 12 samlet en række turisme-økonomiske nøgletal.
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Tabel 12 Turisme-økonomi i udkantsamter, 1994

Udkants-amter Øvrige amter Samlet

Turismeomsætning 51,9 % 48,1 % 100,0 %
Turismeforbrugets / samlet forbrug 12,1 % 5,6 % 7,7 %
Beskæftigelse egen turisme / samlet beskæftigelse 2,2 % 1,0 % 1,4 %
Turismens produktivitet* 0,297 mio. kr.** 0,321 mio. kr. 0,313 mio. kr.
Pengeflow fra udland 3039 mio. kr. -11234 mio. kr. -8195 mio. kr.
Pengeflow indenlandsk 651 mio. kr. - 651 mio. kr. 0 kr.

Kilde: Beregnet via EMIL.
*  Bruttofaktorindkomst per årsværk; opgjort efter arbejdssted.
**  Ribe Amt er udeladt, da olieboringer i Nordsøen forårsager en urealistisk høj turismebetinget produkti-

vitet. Medtages amtet i beregningerne bliver produktiviteten 0,304 mio. kr.

På trods af, at kun en tredjedel af Danmarks befolkning bor i udkantsamterne foregår
over halvdelen af turismeomsætningen her. Dette afspejler sig også i beskæftigel-
sestallene, hvor 2,2 procent af arbejdsstyrken i udkantsområderne er beskæftiget som
følge af egen turisme (målt i årsværk), mens det tilsvarende kun er 1,0 procent i det
øvrige Danmark. Generelt må beskæftigelseseffekterne dog betegnes som forholdsvis
svage - også i udkantsområderne, hvor Bornholm topper med en andel på 4,1 procent
(Hvis effekten af turisme i andre amter medtages er tallet 4,4 %, se tabel 5). Omvendt
må man også sige, at en forskel i arbejdsløshed på 1,9 procentpoint, lig med turismens
samlede betydning på landsplan, normalt vil være forskellen mellem et samfund i krise
og fremgang.

Turismens betydning for det økonomiske aktivitetsniveau i udkantsområderne er til
gengæld helt central. Når mere end tolv procent af det private forbrug hidrører fra egen
turisme, er det åbenbart, at mange af områdets virksomheder i betydeligt omfang base-
rer driften på turisme, og ikke ville kunne overleve uden denne saltvandsindsprøjtning.

Bemærkelsesværdig er turismeerhvervets lave produktivitet i udkantsamterne sam-
menlignet med resten af landet. Nogen entydig forklaring er svær at give, men mulig-
vis er det et spørgsmål om lavere teknologiniveau, som udmønter sig i lavere indtje-
ning og mere arbejdsintensiv produktion.

Umiddelbart virker det overraskende, at mere end firs procent af de penge, som ud-
kantsamterne netto får tilført via turisme hidrører fra udlandet. Det skyldes imidlertid,
at mange af de penge danske turister bruger i udkantsamterne bliver kanaliseret videre
til underleverandører i ikke-udkantsamter. Selvfølgelig er det tilsvarende gældende for
underleverancer fra udkantsamter til ikke-udkantsamter, men da erhvervslivet i ud-
kantsamterne er forholdsmæssigt beskedent, har denne effekt ikke stor praktisk betyd-
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ning. Netto bevirker underleverancer derfor en delvis udjævning af det beløb, som ud-
kantsamterne får tilført fra ikke-udkantsamter.

Overfor udlandet er der tale om mere markante beløb, idet udkantsamternes nettotilfør-
sel er på cirka tre milliarder. Som kontrast hertil strømmer godt elleve milliarder ud
fra ikke-udkantsamterne, som følge af et større turistforbrug. Med andre ord ville
Danmarks samlede regnskab være positivt, hvis man udelukkende så på udkantsam-
terne.

Som nævnt er det turismebetingede beløb, der netto flyder internt i Danmark mellem
udkants- og ikke-udkantsamter væsentligt mindre end beløbene, der krydser lande-
grænsen. Alligevel svarer de 651 mio. kr. til cirka fyrre procent af, hvad udlignings-
ordningerne flytter til udkantsamterne (1993: 1,570 mia. kr.). Samlet kan man derfor i
forlængelse af konklusionen i afsnit 2.g. konstatere, at turisme i høj grad mindsker det
direkte behov for intern udligning. Denne konklusion forstærkes, når man tager i be-
tragtning, at udligningsordningerne kun giver udkantsområderne det halve af det be-
løb, de via turisme får tilført fra udlandet.

Efter at have verificeret den tætte forbindelse mellem turisme og danske udkantsom-
råder, er det naturligt at overveje, hvilke mulige økonomiske forklaringer, der kan
tænkes?

Virksomheder, der placeres i et udkantsområde vil ofte have nogle rammebetingelser,
som handicapper dem i forhold til deres konkurrenter. Det kan eksempelvis være
transportomkostninger, arbejdskraftens uddannelsesniveau, svag infrastruktur, begræn-
sede finansieringsmuligheder og et beskedent hjemmemarked. Det betyder, at er-
hvervsmulighederne i nogen grad er indskrænkede, hvorved turismeerhvervet bliver en
attraktiv mulighed. Mange udkantsområder har ikke noget alternativ til turismen, der
samtidig er meget konkurrencedygtig på grund af de naturmæssige ressourcer. En me-
get firkantet konklusion kunne være, at turister søger til udkantsområderne og ud-
kantsområderne søger turister, fordi de er udkantsområder!
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4. Turisme og offentlige budgetter
a) Eksempel: Nordjylland

Et aspekt, som hidtil ikke er blevet berørt er, hvilken rolle turismen spiller for den of-
fentlige sektor; nationalt og regionalt? Ud fra denne rapports synsvinkel er det primært
effekterne på amtsbasis, som er interessante, hvilket inkluderer analyse af de budget-
mæssige konsekvenser for både amtskommunen og kommunerne i amtet. Til at eksem-
plificere er valgt Nordjylland, idet amtet, uagtet det i absolutte termer er det største tu-
ristamt, er repræsentativt for udkantsamterne med hensyn til turismens relative om-
fang.

Hvis man forestiller sig, at der ikke var turisme i Nordjylland, ville resultatet blive fle-
re arbejdsløse og lavere indkomst i regionen. Det heraf afledte fald i udskriv-
ningsgrundlaget vil kommunerne og amtskommunen meget konkret kunne mærke i
form af en lavere personbeskatning. Regnestykket for turismens skattemæssige konse-
kvenser i Nordjylland i 1994 ser således ud29:

Tabel 13  Turismens skatteprovenu for de nordjyske myndigheder
(kommuner og amtskommune)

Udskrivningsgrundlag (turisme) 814 mio. kr.

Kommuneskat* 20,6 %
Amtsskat 9,5 %

Kommuneskat 814 mio. kr. × 20,6 % = 168 mio. kr.
Amtsskat 814 mio. kr. × 9,5 % = 77 mio. kr.
Samlet regional skat (turisme)  = 245 mio. kr.

* Gennemsnitlig kommuneskat i Nordjyllands Amt.

Som det fremgår, giver turisternes forbrug et ekstra skatteprovenu for Nordjylland på
over en kvart milliard. Til sammenligning forventes Nordjyllands Amtskommune og
kommunerne i amtet i 1995 tilsammen at opkræve 10.925 mio. kr. i skat. Det lyder
umiddelbart ikke afskrækkende, at godt to procent af det regionale skatteprovenu hid-
rører fra turisme, men hovedparten af de nordjyske amtsrådsmedlemmer ville uden
tvivl få sved på panden, dersom de skulle finde besparelser på 77 millioner.

                                                       
29 Beregnet via EMIL-modellen.
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Dertil kommer, at stigende arbejdsløshed nødvendiggør yderligere udgifter til overfør-
selsindkomster, så det reelle budgetunderskud i de nordjyske offentlige kasser vil være
endnu større end de opgjorte 245 millioner kroner. Når overførselsindkomsterne ikke
er medtaget i beregningerne skyldes det usikkerheden ved at fastsætte den regionale
sektors arbejdsløshedsfinansiering, der i høj grad afhænger af, hvorvidt de ekstra ar-
bejdsløse modtager kontanthjælp eller er berettiget til understøttelse.

Ligeledes kunne turismens betydning for udligningsordningerne inddrages, hvor et la-
vere udskrivningsgrundlag, såfremt der ikke var turisme i Nordjylland, ville betyde
større pengetilførsel. Denne effekt er ikke medregnet, men vil mindske behovet for be-
sparelser.

Undlader man “kassetænkning” og analyserer den nordjyske turismes betydning for
den offentlige sektor under et - det vil sige hele Danmark - bliver ovenstående regne-
stykke udvidet:

Tabel 14 Det offentliges regnskab for turisme i 1994, Nordjylland

Kommuneskat = 168 mio. kr.
Amtsskat = 77 mio. kr.
Statsskat = 209 mio. kr.
Indkomstoverførsler = 551 mio. kr.
Samlet = 1005 mio. kr.

Anm.: Momsindtægter er ikke medtaget.

For indkomstoverførslerne er det forudsat, at alternativet til turismebeskæftigelse er
arbejdsløshedsunderstøttelse, som det offentlige (staten) finansierer for to tredjedeles
vedkommende. Det anførte beløb er derfor et maksimum, der formindskes i det omfang
alternativet er den mindre udgiftskrævende kontanthjælp. Selvom beregningerne derfor
ikke skal tages alt for bogstaveligt, kan det med rimelig sikkerhed fastslås, at nordjysk
turisme giver et plus på de offentlige regnskaber på tilsammen en milliard. Gevinsten
tilfalder primært staten og de nordjyske kommuner, men også Nordjyllands Amts-
kommune har økonomisk fordel af turismen.

b) Budgeteffekter på landsplan

Analysen over turismens indvirkning på de offentlige budgetter udvides nu til at om-
fatte hele landet. Som i eksemplet for Nordjylland går effekterne via et højere skatte-
provenu kombineret med færre udgifter til overførselsindkomster. Den samlede effekt
har selvfølgelig særskilt interesse, men derudover er det spørgsmålet, hvorledes forde-
lene fordeler sig mellem stat, amtskommune og kommunerne? Det turismebetingede
skatteprovenu for de tre grupper kan beregnes med nogenlunde sikkerhed, mens kom-
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munernes og statens besparelse på indkomstoverførsler, som tidligere nævnt afhænger
af, hvorvidt de potentielle arbejdsløse er dagpengeberettigede eller må nøjes med kon-
tanthjælp. I beregningerne antages alternativet til beskæftigelse indenfor turisme at
være dagpenge. De samlede indkomstoverførsler er derfor en smule overvurderet, hvil-
ket dækker over, at kommunernes gevinst er undervurderet og statens i mindre grad
overvurderet. Forestiller man sig hypotetisk, at al turisme pludselig ophørte i Dan-
mark, ville langt hovedparten af erhvervets beskæftigede være dagpengeberettigede, så
beregningerne giver formodentlig alligevel et nogenlunde korrekt billede.

Tabel 15 Det offentliges regnskab for turisme i 1994, hele landet

Kommuneskat = 1134 mio. kr. 17 %
Amtsskat = 575 mio. kr. 9 %
Statsskat = 1450 mio. kr. 22 %
Indkomstoverførsler = 3473 mio. kr. 52 %
Samlet = 6632 mio. kr. 100 %

Anm.: Momsindtægter er ikke medtaget.

Som det ses hidrører det offentliges økonomiske gevinst ved turisme i lige omfang fra
indkomstoverførsler og skatteprovenu - anderledes udtrykt er det en kombination af
faldende udgifter og stigende indtægter. De hovedsageligt statsfinansierede indkomst-
overførsler og en relativ stor statsskat betyder, at hovedparten af den samlede gevinst
på godt seks milliarder kroner tilfalder staten (over halvfjerds procent, såfremt ind-
komstoverførslerne udelukkende er et statsligt anliggende). Restbeløbet finder fortrins-
vis vej til de kommunale kasser, og kun i mindre grad til de amtslige. Imidlertid af-
spejler dette også den indbyrdes byrdefordeling i almindelighed, idet staten står for
omkring 71 procent af de offentlige byrder, mens kommuner og amter står for de reste-
rende henholdsvis 21 og 8 procent30. Forbedringen af de offentlige finanser på 6,6 mia.
kr. svarer til cirka en procent af den samlede offentlige balance for 199431, så finans-
politisk er turisme absolut en post, som politikerne ikke kan ignorere.

Bemærk, at momsindtægter i de hidtidige opgørelser ikke er medtaget pga. usikkerhed
om niveauet32. Såfremt man inkluderer moms i analysen forstærkes konklusionen af, at
staten er den store vinder. Med et samlet forbrug på 41,5 mia. kr. inkl. moms ligger
momsindtægterne skønsmæssigt mellem fem og otte milliarder kroner. For Nordjyl-
land alene vurderes momsindtægterne med et samlet turismeforbrug på 5,9 mia. kr. at
andrage mellem 0,7 og 1,2 mia. kr.

                                                       
30 Statistisk Tiårsoversigt 1994.
31 Statistisk Tiårsoversigt 1994.
32 Tallet kan ikke opgøres med sikkerhed, da dele af turismeforbruget ikke er momspligtigt. Eksempelvis leje af

sommerhus.
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5. Perspektiv
Verden over er folk begyndt at rejse i stadigt større omfang. Turismeerhvervet i Dan-
mark har fået deres del af kagen og de sidste par år oplevet en kraftig vækst. I forlæn-
gelse heraf er spørgsmålet, om udviklingen kan forventes at fortsætte og hvilke regio-
nale perspektiver, der tegner sig?

Med udgangspunkt i European Travel Commissions analyser skal følgende megatrends
af særlig interesse for dansk turisme fremhæves:

1. Kraftig vækst i byferie pga. flere korte ferier, ferier med kulturelt indhold og sti-
gende MICE-turisme33.

 
2. Markedet af ældre vil indgå med stadig større vægt, da denne gruppes antal og kø-

bekraft stiger. Denne gruppe lægger bl.a. særlig vægt på kulturoplevelser.
 
3. Et skift i efterspørgslen fra Syd til Nord. Fokus på miljø og kultur vil få flere turi-

ster til at vælge Nordeuropa på bekostning af solferie i Sydeuropa34.
 
4. Væksten i ferierejser mellem europæiske lande vil stige mere end indlandsferie.

Lavere transportomkostningen og turisternes større rutine vil skabe en forskydning
til fordel for ferie i udlandet.

Turisternes opprioritering af miljømæssige og kulturelle aspekter på bekostning af de-
cideret solferie må af naturlige årsager være en fordel for dansk turisme, ligesom tu-
rismens internationalisering som udgangspunkt er gunstigt for et lille land med et til-
svarende lille hjemmemarked. Generelt må trenden således siges set med dansk turis-
mes øjne at gå i den rigtige retning.

Specielt for en by som København tegner der sig - jævnfør pkt. 1 og 2 - lyse perspekti-
ver, hvilket forstærkes af den profilering som byen får i kraft af Kulturby 96. Holder
forudsigelsen stik om, at København får særligt høje vækstrater herhjemme, kan det
samtidig konstateres, at sammenhængen mellem turisme og udkantsområder vil frem-
stå mindre klart.

At det vil ske, er dog på ingen måde givet, idet meget afhænger af den konkrete pro-
dukt- og markedsudvikling og markedsføring i regionerne. Lykkedes det eksempelvis
feriehusudlejerne at få fodfæste på det store midt- og sydtyske marked, kan det på in-
                                                       
33 Forkortelse for Meeting, Incentive, Congress, Exhibition.
34 Hovedparten vil dog stadigvæk foretrække Sydeuropa.
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gen måde udelukkes, at turismen i Danmark også i fremtiden vil være udpræget regio-
naliseret, hvor turisme vil være af særlig økonomisk betydning for udkantsområderne.
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Bilag 1

Overnatningstal

Variabelnavnene består af 2 koder.
Først en kode for overnatningsformen:

HO = Hotel
CA = Camping
VA = Vandrerhjem
SO = Sommerhus
LY = Lystbåde
FA = Familie/venner
ES = Eget sommerhus
BO = Bondegård
EN = Endagsturisme

Dernæst en kode for nationaliteten:

DK = Danskere
UD = Udlændinge
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Overnatninger, 1994 (i tusinde)

Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe

HODK 169,61 775,23 266,28 736,24 327,06 301,83

HOUD 46,52 499,36 418,93 238,40 222,46 292,73

CADK 362,53 821,38 158,53 847,62 835,64 414,58

CAUD 22,57 146,87 218,03 338,34 907,67 747,95

VADK 30,20 34,35 44,71 79,97 53,36 22,48

VAUD 15,79 24,43 20,92 28,24 30,05 17,32

SODK 195,04 360,43 304,24 380,46 183,93 353,62

SOUD 392,17 1128,10 859,51 1135,20 1464,79 3775,80

LYDK 61,86 94,18 13,98 179,99 55,84 3,63

LYUD 29,53 108,46 46,54 275,14 113,62 1,21

FADK 990,01 1063,46 282,88 1719,64 1018,32 988,95

FAUD 396,02 425,40 113,16 687,89 407,35 395,60

ENDK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENUD 0,00 2171,73 0,00 0,00 4813,23 0,00

ESDK 4697,65 1919,00 304,83 1259,17 649,11 883,45

ESUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BODK 5,09 0,00 5,45 8,85 22,02 12,29

BOUD 7,02 0,00 7,53 12,21 30,41 16,98

DK I ALT 6511,99 5068,03 1380,90 5211,94 3145,28 2980,83

UD I ALT 909,62 4504,35 1684,62 2715,42 7989,58 5247,59

I ALT 7421,61 9572,38 3065,52 7927,36 11134,86 8228,42

Anm.: Pga. afrundinger summerer tallene ikke altid til totaltallene.
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Overnatninger, 1994 (i tusinde)

Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Storkøbenhavn

HODK 415,71 343,12 780,05 264,91 1177,87 981,31

HOUD 208,24 245,24 375,94 113,16 1174,33 2367,49

CADK 460,91 420,84 1224,19 651,30 1299,14 93,95

CAUD 215,77 387,15 406,91 173,43 793,09 99,14

VADK 28,87 17,33 69,45 20,43 54,69 68,82

VAUD 36,70 14,84 38,53 12,31 88,47 106,07

SODK 60,03 682,53 554,39 200,67 922,71 0,84

SOUD 420,83 4620,96 1712,20 1322,06 3360,37 2,21

LYDK 38,94 13,31 123,68 24,87 67,76 37,44

LYUD 23,22 7,00 114,46 8,28 104,90 55,31

FADK 1171,83 1120,58 2255,55 860,61 2087,35 4615,39

FAUD 468,76 448,26 902,27 344,26 834,98 1846,25

ENDK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENUD 0,00 0,00 0,00 0,00 1529,23 1563,34

ESDK 466,02 1162,75 2051,54 674,54 2811,46 126,45

ESUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BODK 11,46 0,00 2,87 0,64 4,00 0,00

BOUD 15,83 0,00 3,96 0,89 5,53 0,00

DK I ALT 2653,77 3760,46 7061,72 2697,97 8424,98 5924,20

UD I ALT 1389,35 5723,45 3554,27 1974,39 7890,90 6039,81

I ALT 4043,12 9483,91 10615,99 4672,36 16315,88 11964,01

Anm.: Pga. afrundinger summerer tallene ikke altid til totaltallene.
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Overnatninger, 1994 (i tusinde)

Frederiksborg Roskilde Hele landet

HODK 266,63 118,69 6924,54

HOUDL 93,16 48,56 6344,52

CADK 566,20 181,75 8338,56

CAUDL 65,66 48,60 4571,18

VADK 43,28 7,54 575,48

VAUDL 24,06 11,39 469,12

SOMDK 256,06 32,71 4487,66

SOMUDL 409,56 51,90 20655,66

LYDK 65,95 8,86 790,29

LYUDL 31,80 3,43 922,90

FAMDK 1130,66 706,51 20011,74

FAMUDL 452,29 282,62 8005,11

EENDK 0,00 0,00 0,00

EENUDL 4491,98 0,00 14569,51

SEGDK 4530,85 923,22 22460,04

SEGUDL 0,00 0,00 0,00

BONDK 0,00 0,00 72,67

BONUDL 0,00 0,00 100,36

DK I ALT 6859,63 1979,28 63660,98

UDL I ALT 5568,51 446,50 55638,36

I ALT 12428,14 2425,78 119299,34

Anm.: Pga. afrundinger summerer tallene ikke altid til totaltallene.
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Bilag 2
Erhvervsinddeling

Erhverv (21) Nationalregnskabsgrupper (117)

Landbrug mv. 1
Fiskeri 6
Skovbrug 2-5
Fabrikation 7-29
Tekstil 30-36
Trævarer 37-38
Papir 39-49
Olie/Kemi 50-61
Cement 62-67
Jern og Metal 68-73
Bygge og industrimaskiner 74-90
El/gas/varme/vandf. 91-94
Bygge- og anlægsv. 95
Engroshandel 96
Detailhandel 97
Hotel- og restau. 98
Transport 99-105
Finansiel vi. & for.s. 106-107, 109
Forlystelser 112
Anden privat service 108, 110-116
Offentlige tjenester 117
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Bilag 3
Inddeling af endelig anvendelse

Efterspørgselskomponenter (18)

Fødevarer
Nydelsesmidler
Brændsel
Benzin mv.
Øvrige ikke-varige varer
Kollektiv transport
Øvrige tjenester
Boligbenyttelse
Turistudgifter
Private køretøjer
Øvrige varige varer
Offentligt forbrug
Investeringer i maskiner, inventar og transportmidler
Investeringer i bygning og anlæg
Lagerinvesteringer
Eksport til udland
Eksport til øvrige regioner
Imputerede finansielle tjenester
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Bilag 4
Fordeling af turistindtægter (FET

*
) på forbrugskomponenter

QFETCB Private køretøjer 0 %
QFETCE Brændsel 0 %
QFETCF Fødevarer 25 %
QFETCG Benzin mv. 6 %
QFETCH Boligbenyttelse 0 %
QFETCI Øvrige ikke-varige varer 5 %
QFETCK Kollektiv transport mv. 7 %
QFETCN Nydelsesmidler 14 %
QFETCS Øvrige tjenester 38 %
QFETCT Turistudgifter 0 %
QFETCV Øvrige varige varer 5 %

100 %

Kilde: Danmarks Statistik, modelgruppen, notat af 25/1 82.
* Regionens indtægter fra udenlandske og danske turister fratrukket eget turistforbrug
 i det øvrige Danmark.
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Bilag 5
Døgnforbrug pr. turist i Danmark (1994-kr.)

Nation Hotel Camping Vandrer
hjem

Sommer
hus

Lyst
både

Endags-
turister

Bonde
gård

Eget som-
merhus

Familie
venner

Danmark 759 288 322 365 166 238 179 363

Udland 771 294 402 264 177 311 341 179 363

Sverige 695 344

Norge 682 448

Finland 679 367

Tyskland 600 220

Holland 613 177

Storbrit 497 214

Frankrig 695 177

Italien 709 351

Østeuropa 773 336

USA 737 294

Japan 1623

Andre 973 294

Kilde: Danmarks Turistråd. Tallene er omregnet fra 91 til 94-priser.



55

Appendiks 1
EMIL-Modellen

EMIL-modellen bygger fundamentalt på to elementer - input/output sammenhænge og
en keynesiansk indkomstmultiplikator. Den følgende gennemgang af modellens struk-
tur bygger delvis på B. Madsen & P.A Stouge: “Rapport om EMIL-modellen”.

1. Input/output relationer
Produktionsværdien i regionen er opdelt i 21 erhverv (se bilag 2). For hver enkelt er-
hverv kan produktionen i regionen kategoriseres som enten input (råvarer) til erhverv
eller endelig anvendelse. Denne gruppe indeholder offentligt forbrug, investeringer,
eksport og privat forbrug (11 kategorier) - ialt 18 kategorier (se bilag 3), hvoraf de to
er eksport til andre regioner eller udland. I rapporten er turisternes efterspørgsel ude-
lukkende private forbrug (se bilag 4) og eksport, investeringer og offentligt forbrug på-
virkes derfor ikke. Det vil sige, at investeringer i forbindelse med turisme - fx. bygning
af hoteller, feriecentre og cykelstier - ikke udskilles.

Der kan således opstilles en input/output tabel, som registrerer produktionssammen-

hænge mellem erhverv, dvs. en 21×21 matrix (delmatrix A) og en 21×18 matrix
(delmatrix F), der beskriver erhverv/endelig anvendelses sammenhænge.

I lighed med ovenstående kan man opgøre, hvorledes input i form af import fra øvrige
regioner og udlandet fordeler sig på råvareleverancer til erhverv og endelig anvendelse.
Det private turistforbrug har samme importandele som øvrigt privat forbrug. Alle de
registrerede absolutte sammenhænge samles i en input/output tabel.

Via input/output tabellen dannes en koefficientmatrix. Hver koefficient fremkommer
ved for hvert enkelt erhverv/endelig anvendelseskomponent at sætte input i forhold til
samlet input.

Eksempelvis udregnes koefficienterne for delmatricerne A og F således:

ai1,i2 = Ai1,i2 / Xi2 , fi1,k = Fi1,k / Ek

hvor i1 , i2 = 1,2,...21 ; k=1,2,... 18 ; X = produktionsværdi og E = endelig anvendelse.

I regionen går produktionen enten til endelig anvendelse i regionen eller bliver brugt
som råvarer i regionen. Det betyder, at vi ved hjælp af koefficientmatricerne kan op-
stille følgende ligning:
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X = a X + f E

(21×1) (21×21)×(21×1) (21×18)(18×1) der kan omskrives til:

INPUT/OUTPUT-KOEFFICIENTMATRIX

output
input

Råvarer i regionen Endelig anvendelse
i regionen

i regionen a1,1
 ai1,i2   A

a21, 21

f1,1
fi,k   F

f21,18

øvrige regioner ia1,1
iai1,i2   IA

ia21, 21

if1,1
ifi,k   IF

 if21,18

import fra udland m1,1
mi1,i2   M

m21, 21

u1,1
ui,k   U

u21,18

ikke erhvervsfordelt
import

nm1,1
nm2,i2   NM

nm3,21

nu1,1
nu2,k   NU

nu5,18

øvrige primære imput y1,1
y2,i2   Y

y5,21

z1,1
z2,k   Z

z5,18

Prod. værdi / Endelig
anv.

1          1          1           1           1 1          1          1           1           1

2. Indkomstmultiplikator
Som det fremgår er endelig anvendelse/efterspørgsel og produktion forbundet via in-
put/output sammenhænge. Men derudover skaber initial efterspørgsel, herunder efter-
spørgsel skabt af turisme, i sig selv yderligere efterspørgsel i form af øget forbrug. Det
sker via følgende tre relationer:

• Produktionsværdi ⇒ Bruttofaktorindkomst

• Bruttofaktorindkomst ⇒ Disponibel indkomst

• Disponibel indkomst ⇒ Privat forbrug
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Produktionsværdi ⇒⇒ Bruttofaktorindkomst

For hvert enkelt erhverv i kan bruttofaktorindkomsten udtrykkes som funktion af pro-
duktionsværdien:

FZAi = FXi - 
i1
∑ (ai1,i2 + iai1,i2 + mi1,i2 + nmi1,i2) FXi - FSIXi , hvor

FXi: Produktionsværdi opgjort i faste priser for erhverv i.
FZAi: Bruttofaktorindkomst i faste priser; opgjort efter arbejdssted.
FSIXi: Indirekte afgifter opkrævet i produktionsled og erhverv i.

Den samlede bruttofaktorindkomst, FZA, fås ved at summere over de 21 erhverv.

Bruttofaktorindkomst ⇒⇒ Disponibel indkomst

Næste trin er at opstille et udtryk for den disponible indkomst ekskl. boligforbrug,
YDD:

YDD = [(PZ×
i

∑ qpbaqi × FZAi)+ T + TIPN - SD - SKAP - SQ + SDIQR - (FCH

×PCH)] / PCXH

qpbaqi: Arbejdssted/bopælskvotient.
T : Indkomstoverførsler i årets priser.
TIPN : Nettooverførsler af renter og udbytter til udlandet i årets priser.
SD : Direkte skatter i årets priser.
SKAP: Kapitalskat i årets priser.
SQ : Gebyrer, bøder, sociale bidrag mv. i årets priser.
SDIQR: Realrenteafgift i årets priser.
FCH : Privat forbrug af boligbenyttelse i faste priser.
PZ : Prisindex for bruttofaktorindkomst.
PCH : Prisindex for boligbenyttelse.
PCXH: Prisindex for privat forbrug ekskl. boligbenyttelse.

Disponibel indkomst ⇒⇒ Privat forbrug
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Ringen sluttes ved at etablere en relation mellem disponibel indkomst og privat forbrug
i regionen, FC:

FC =
k

∑ (FCP<k> + (qfc<k>fet)(FETUD+FETDA))

FCP<k>: Forbrug af forbrugskomponenten k for personer bosat i regionen. Estime-
res på basis af  en regression på disponibel indkomst og forbrugskompo-
nentens relative pris.

FETUD : Turistindtægter fra udlændinge , eksogen variabel.

FETDA : Nettoturistindtægter fra øvrige regioner, hvilket er turistindtægter fra øvri-
ge regioner fratrukket turistforbrug i øvrige regioner. For alle regioner
gælder, at regionens andel af det samlede turistforbrug i øvrige regioner er
lig med regionens andel af det samlede forbrug, FCP.

qfc<k>fet: Andel af turistindtægter, som forbruges til forbrugskomponent k.

3. Beskæftigelse

Arbejdsstyrken regnes for eksogent givet, så arbejdsløsheden bliver alene bestemt udfra
beskæftigelsen. For hvert erhverv i udregnes beskæftigelsen efter bopæl, PBQ i:

PBQ i = [(FX i / qqx i) / qphaq i ] * qpbaq i

FX i : Produktionsværdi
qqx i : Produktivitet
qphaq i: Årsværk pr. beskæftiget
qpbaq i: Bopæl/arbejdsstedskvotient

Antagelsen om konstant produktivitet er tvivlsom indenfor turisme, hvor de ansatte i
sæsonen i et vist omfang “løber hurtigere”, men blot produktiviteten i gennemsnit er
korrekt giver det ingen problemer på årsbasis. Til gengæld er det problematisk, at de
generelle qpbaq i -koefficienter ikke tager højde for, at turisme i særlig grad er præget
af udefra kommende arbejdskraft. Eksempelvis vil den del af detailhandlen, som base-
rer sig på turisme i praksis have en lavere qpbaq-koefficient end detailhandlen gene-
relt, hvilket betyder, at beskæftigelseseffekten i detailhandlen for de fastboende bliver
overvurderet, når de generelle qpbaq i - koefficienter benyttes i beregningerne.
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Appendiks 2

Matematisk kan turismeomsætningen35, FETB, i et amt/region udtrykkes således:

FETB = [ 
i=
∑

1

9

ODKi * DØGNDKi ] + [ 
i=
∑

1

9

 
m
∑ OUDim* DØGNUDim ]

Parametre

DØGNDKi = døgnforbrug for danske turister, som benytter overnatningsform i.

Opgjort i 1994-priser. Tallet er landsdækkende.

DØGNUDi m = døgnforbrug for turister fra nation m, som benytter overnatnings-

form i. Opgjort i 1994-priser. Tallet er landsdækkende.

Eksogene variable

ODKi = samlede antal danske overnatninger for overnatningsform i.

OUDim = samlede antal overnatninger for udenlandsk nationalitet m for

overnatningsform i.

Endogene variable

FETUDMi m = OUDim* DØGNUDi m

turistindtægter fra nation m med overnatningsform i.

                                                       
35 Turistomsætning og bruttoturistindtægter er identiske.
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FETBDKi = ODKi * DØGNDKi

bruttoturistindtægter/omsætning fra danske turister med overnat-

ningsform i.

FETUDMi =
m
∑ FETUDMi m

turistindtægter fra udlændinge med overnatningsform i.

FETBi = FETBDKi + FETUDMi

samlede bruttoturistindtægter/omsætning for overnatningsform i.

FETBDK =
i=∑ 1

9
FETBDKi

bruttoturistindtægter/omsætning fra danske turister.

FETUDM =
i=∑ 1

9
FETUDMi

samlede turistindtægter/omsætning fra udenlandske turister.

FETB = FETBDK + FETUDM

samlet bruttoturistindtægter/omsætning.
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Appendiks 3
Turismens handelsbalance og pengeflow for en region, r, bestemmes ud fra følgende
ligninger:

Eksogene variable

FCPr = Samlet private forbrug fra region r.

FEI r = Samlet eksport fra region r til øvrige regioner.

Endogene variable

IMUDr = Turismens afledte import fra udlandet. Beregnet i EMIL.

IMDKr = Turismens afledte import fra øvrige regioner. Beregnet i EMIL.

FCPTDKr =
r=
∑

1

14

FETBDKr × (FCPr / 
r=
∑

1

14

FCPr)

Regionens turismeforbrug i de øvrige regioner.

FCPTUDr = FCPT × (FCPr / 
r=
∑

1

14

FCPr)

Regionens turismeforbrug i udlandet.

EXDKr =
r=
∑

1

14

IMDKr × (FEIr / 
r=
∑

1

14

FEIr)

Turismens afledte eksport fra regionen til de øvrige regioner.

BALITr = FETBDKr - FCPTDKr



63

Turismehandelsbalance overfor øvrige regioner.

BALUTr = FETUDMr - FCPTUDr

Turismehandelsbalance overfor udlandet.

FLOWDKr = BALITr + EXDKr - IMDKr

Turismens pengetilførsel netto fra øvrige regioner.

FLOWUDr = BALUTr - IMUDr

Turismens pengetilførsel netto fra udlandet.
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