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De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm I 2014 
 

1. Antagelser 
 
Vi ved, at turistovernatningerne sidste år i forbindelse med Folkemødet var anslået til 23-25.000 
overnatninger. Dette tal forventes at stige med 20-25 % i år. Derudover forekommer det, at 
deltagere i Folkemødet skal booke et ugeophold uanset den faktiske opholdslængde. Dette har vi 
korrigeret for ved at øge overnatningstallet med yderligere 40 % men medregner kun forbruget til 
overnatning for denne ekstra mængde, ikke forbruget på andre turistydelser som 
restaurationsbesøg, transport osv. Inputtet for turismeeffekt beregningen bliver således 36.000 
overnatninger. 
 
Fra sidste års evaluering af Folkemødet ved vi, at overnatningstyperne fordeler sig som følger: 
 

Overnatningsform 
Overnatningsfordeling 
i % 

Hoteller (pensionater) 35 % 

Sommerhuse 32 % 

Campingpladser 9 % 

Vandrerhjem 5 % 

Privat indkvartering 12 % 

Andet (Lånt sommerhus) 7 % 

SUM: 100 % 

 
Det fører til følgende anslåede overnatningstal for 2014: 
 

Overnatningsform Number of bed night 

Hoteller (pensionater) 
         12.600  

Sommerhuse 
         11.520  

Campingpladser 
           3.240  

Vandrerhjem 
           1.800  

Privat indkvartering 
           4.320  

Andet (Lånt sommerhus) 
           2.520  

SUM: 36.000 
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2. Resulter fra model beregningerne 
 

Den økonomiske effektvurdering anvender en særlig turismeversion af CRT’s Regionale model for erhverv 

og beskæftigelse®, LINE turismemodellen. Modellen beregner både de direkte effekter indenfor de 

deciderede turismeerhverv og de afledte effekter af denne omsætning (indkøb hos underleverandører 

osv.). Der er lavet to beregninger:  

 

1) den økonomiske effekt af de ekstra turister der kommer til Bornholm for at deltage i Folkemødet 

2) den økonomiske effekt af omkostningerne/omsætningen i driften af Folkemødet, dvs. leje af lokaliteter, 

standsplads, udstyr og andet udført af BRK og TeamBornholm og andre. 

 

2.1 De samfundsøkonomiske konsekvenser af den øgede turisme på Bornholm ifm. Folkemødet 

Tabellen herunder viser de samfundsøkonomiske effekter af det forøgede antal af turistovernatninger som 

resultat af Folkemødet. Beregningen viser, at Folkemødet genererer 19 årsværk (fuldtids jobs) på Bornholm 

og 32 årsværk i alt for hele Danmark. Folkemødet genererer 7,29 millioner kr. bruttoværditilvækst (GVA - 

værditilvækst) på Bornholm og 14,42 millioner kr. bruttoværditilvækst for hele Danmark. Den samlede 

indtægt for det offentlige i form af skatter, moms og afgifter er 8,81 millioner kr. på Bornholm and 11,62 

millioner kr. for hele Denmark. 

 

De samfundsøkonomiske effekter af den anslåede forøgelse i turistovernatningerne, Folkemødet 2014 

  Bornholm Resten af Danmark Danmark 

  Antal årsværk 

Beskæftigelse (direkte effekter) 15 5 20 

Samlet beskæftigelseseffekt (direkte  + 
afledt beskæftigelse) 

19 13 32 

  Mio. kr. 

Værditilvækst (direkte) 5,42 3,1 8,52 

Værditilvækst i alt (direkte + afledt) 7,29 7,13 14,42 

  Mio. kr. 

Indkomstskatter i alt (direkte) 1,51 0,62 2,13 

Indkomstskatter i alt (direkte + afledt) 2,01 1,89 3,9 

Moms, virksomhedsskatter og afgifter 
(direkte) 

6,62 0,47 7,09 

Moms, virksomhedsskatter og afgifter 
(direkte + afledte) 

6,8 0,92 7,72 

        

Offentlige indtægter i alt 8,81 2,81 11,62 

 

 

2.2 Den økonomiske effekt af omkostningerne/omsætningen i driften af Folkemødet, dvs. fra leje af 

lokaliteter, standsplads, udstyr og andet udført af BRK og TeamBornholm og andre. 

Inputtet til den anden beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet er baseret på 

information indhentet fra Folkemødets Sekretariat og egne beregninger/estimater. Tabellen herunder viser 

den estimerede totale omsætning/det totale forbrug forbundet med driften af Folkemødet der anslås til at 

være 8,07 million kr. i 2014. 
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Budget og forbrug til drift af Folkemødet 

Forbrug på  Kode for forbrugskategori Budget in kr. 

Café og lokalitetsleje CPM4100  7,300,000 

Information og andre ydelser CPM1181 276,000 

Underholdning CPM9400  150,000 

Revision og anden personlig 
service CPM9960 341,300 

SUM:  8,067,300 

 

Tabellen herunder viser de samfundsøkonomiske konsekvenser af forbruget på arrangementet af 

Folkemødet på Bornholm. Der er her tale om det forbrug der finder sted på Bornholm. Forbruget hos de 

enkelte arrangører i form af personale afsat til formålet, kommunikations- og markedsføring osv. er ikke 

med i dette estimat. 

  

Tabellen viser, at Folkemødet genererer 14 årsværk (fuldtidsjobs) på Bornholm og 24 årsværk for hele 

Danmark. Heraf kommer de 8 årsværk direkte fra beløbene afsat til løn og konsulenter i Folkemødet 

budget. Folkemødet genererer 8,72 millioner kr. i bruttoværditilvækst GVA - værditilvækst) på Bornholm og 

15,73 millioner kr. i bruttoværditilvækst for hele Danmark. Den totale offentlige indtægt fra skatter, moms 

og afgifter løber op i 3,41 million kr. på Bornholm og 5,67 for hele Danmark tilsammen. 

 

De samfundsøkonomiske konsekvenser af forbruget på arrangementet af Folkemødet 2014 

  Bornholm Resten af Danmark Danmark 

  Årsværk 

Beskæftigelse (direkte effekter) 11 2 13 

Beskæftigelse i alt (direkte + 
afledt) 

14 10 24 

  Mio. kr. 

Bruttoværditilvækst (direkte) 6,93 2,64 9,57 

Bruttoværditilvækst (direkte + 
afledt) 

8,72 7,01 15,73 

  Mio. kr. 

Indkomstskatter i alt (direkte) 2,01 0,48 2,49 

Indkomstskatter i alt (direkte + 
afledt) 

2,51 1,75 4,26 

Moms, virksomhedsskatter og 
afgifter (direkte) 

0,77 0,23 1 

Moms, virksomhedsskatter og 
afgifter (direkte + afledte) 

0,9 0,51 1,41 

        

Offentlige indtægter i alt 3,41 2,26 5,67 
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Nedenstående tabel giver til sidst en samlet oversigt over de samlede anslåede samfundsøkonomiske 
konsekvenser af Folkemødet som turistbegivenhed i 2014. 
 

  Bornholm Resten af Danmark Danmark 

  Årsværk 

Beskæftigelse (direkte effekter) 26 7 33 

Beskæftigelse i alt (direkte + afledt) 33 23 56 

 
mil. kr. 

Bruttoværditilvækst (direkte) 12,35 5,74 18,09 

Bruttoværditilvækst (direkte + afledt) 16,01 14,14 30,15 

 
mil. kr. 

Indkomstskatter i alt (direkte) 3,52 1,1 4,62 

Indkomstskatter i alt (direkte + afledt) 4,52 3,64 8,16 

Moms, virksomhedsskatter og afgifter 
(direkte) 

7,39 0,7 8,09 

Moms, virksomhedsskatter og afgifter 
(direkte + afledte) 

7,7 1,43 9,13 

        

Offentlige indtægter i alt 12,22 5,07 17,29 

 
 
I tilfælde af spørgsmål, kontakt Lene Feldthus Andersen, Direktør, CRT, 3085 5179 / lfa@crt.dk 
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