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Nationalparker etableres primært af 
hensyn til at beskytte og formidle en unik 
naturtype. Det har dog fra start været vigtigt 
at udvikle nationalparker i samarbejde 
med lokalbefolkningen og at give rum til 
erhvervsmæssige aktiviteter i relation til 
nationalparken.

Der findes ikke nogen samlet opgørelse 
af, hvad Nationalparkerne har betydet for 
lokalområderne, herunder betydningen 
for tiltrækning af turister også uden for 
nationalparkerne.

Derfor har VisitNordsjælland bedt CRT 
undersøge sammenhæng mellem nationalparker 
og turismeøkonomien lokalt igennem 
dataanalyser. CRT har undersøgt, om en indvielse 
af en nationalpark medfører en øget turisme 
både i form af endagsturister og overnatninger 
i kommunen.  Afhængig af den forventede 
stigning i antallet af endagsbesøgende og deres 
afledte forbrug, kan den økonomiske effekt i 
Nationalparken og de tilhørende kommuner 
beregnes ud fra kendte principper.

Vores analyse indikerer, at Nationalpark 
Skjoldungernes Land har haft en positiv 
betydning for antallet af danske endagsturister 
i Lejre, Frederikssund, og Roskilde Kommune 
efter indvielsen i 2015 i form af en øgning på 
cirka 25 % i de danske endagsturister. Med 
Skjoldungernes Land som eksempel vil de fem 
omgivende kommuner i Nordsjælland tilsvarende 
omregnet kunne forvente en årlig bruttotilvækst 
på 33 millioner kroner på baggrund af National-
park Kongernes Nordsjælland Men at opnå 
sådan en værditilvækst kræver i høj grad af der 
arbejdes aktivt med aktiviteter i Nationalparken.

• Indførelsen af nationalparkerne i Danmark har som 
udgangspunkt ikke medført en påviselig stigning i antallet af 
overnatninger.

• Det vurderes derimod, at nationalparker kan have en positiv 
effekt på antallet af endagsturister i hele lokalområdet.

• Potentialet af de udvalgte aktiviteter i Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland hænger derfor i høj grad sammen med muligheden 
for at tiltrække endagsturister.

• Der findes kun sporadiske datasæt for besøgende i 
nationalparkerne. I stedet findes der tal for endagsturister på 
kommunalt niveau.

• Det er for tidligt at aflæse væksten i endagsturister i 
kommunerne på baggrund af Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland.

• Hvis Skjoldungernes Land bruges som et sammenligneligt 
eksempel, vurderes det i dette tilfælde, at nationalparken har en 
positiv effekt på cirka 25 % på de danske endagsturister.

• Samlet set viser den historiske analyse, at de fem kommuner 
i samarbejdet omkring Nationalpark Kongernes Nordsjælland 
henvender sig til meget forskellige typer af markeder med 
forskellige økonomiske styrker.

NATIONALPARKER GIVER FLERE ENDAGSTURISTER

POTENTIALET AF NATIONALPARK KONGERNES 
NORDSJÆLLAND HÆNGER I HØJ GRAD SAMMEN MED 
MULIGHEDEN FOR AT TILTRÆKKE ENDAGSTURISTER.
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Bruttoværditilvæksten regnes som en samlet effekt af antallet af endags- 
turister.  Ved 572.000 ekstra endagsturister øges bruttoværditilvæksten 
i de fem kommuner med 25,1 millioner kr., mens den totale effekt er 
33,1 millioner kr. (inklusiv den indirekte og inducerede effekt).
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OM UNDERSØGELSEN
Det fremgik tydeligt under vores analyse, at datagrundlaget omkring 
besøgende til nationalparkerne i Danmark er meget spredt, hvilket 
skaber rum for usikkerhed i en rent kvantitativ analyse.

Det er derfor valgt at supplere den historiske analyse med inter-
views af de tre ældste nationalparker.

På baggrund af vores iagttagelser og tilbagemeldingerne fra de tre 
ældste nationalparker, har vi valgt at se nærmere på antallet af over-
natninger og endagsturister i samtlige kommuner, der er berørt af de 
nationalparker der er nævnt her i rapporten, samt Hjørring, som en 
referencekommune uden nationalpark.

Det er kun den danske del af overnatningerne og endagsturisterne, 
som undersøges, af to årsager. Først og fremmest er der dataud-
fordringer i forhold til at hente historiske data om endagsturismen 
og overnatninger for de udenlandske turister. Desuden tydede vores 
undersøgelser på, at en åbning af en nationalpark i første omgang har 
størst indflydelse på den danske del af turismen.

Potentialet af de udvalgte initiativer i Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland hænger i høj grad sammen med muligheden for at 
tiltrække endagsturister. De historiske data omkring antallet af 

endagsturister kan findes i Turismemodellen (RTSA) og kan samtidig 
give en indikation af, hvor populære de Nordsjællandske kommuner 
og referencekommuner er med hensyn til endagsturisme. 

Det skal understreges, at der er tale om det estimerede antal danske 
endagsturister. I turismemodellen gennemføres dette estimat på bag-
grund af data fra den såkaldte Transportvaneundersøgelse fra DTU. 
Kort fortalt, så består denne analyse af en spørgeskemaundersøgelse 
blandt ca. 15.000 danskere omkring deres daglige transportvaner. 
Med kendskab til befolkningssammensætningen i de enkelte kom-
muner foretages der herefter en opregning af det samlede antal 
danske endagsturister.

Effekten estimeres i en scenarieberegning, hvor det samlede antal 
skabte arbejdspladser, skatteindtægter og bruttoværditilvækst (BVT) i 
de Nordsjællandske kommuner beregnes.

Link til hele undersøgelsen: 
https://crt.dk/wp-content/uploads/Kongernes-Nordsjaelland.pdf
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”Deltager i interviewundersøgelsen 
blandt ældre nationalparker

Problemet er egentlig ikke at 
få besøgende/turister. Det der 

arbejdes på, er at få turister 
der rent faktisk også ønsker at 

bruge penge i lokalområdet. 
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ANBEFALINGER
Det er en væsentlig pointe, at den økonomiske effekt af nationalparker skabes i hele 
destinationen rundt om Nationalparkerne som en effekt af en øgning eller en ændring 
i turismegrundlaget. På baggrund af vores analyser vurderes det, at nationalparker kan 
have en positiv effekt på antallet af endagsturister. Det reelle erhvervspotentiale en 
Nationalpark rummer for lokalområdet bygger på flere faktorer :

• Hvor stor en stigning i enddagsturister kan man forvente?

• Kan det aktiverede servicetilbud retfærdiggøre en antagelse om et 
døgnforbrug der er gennemsnitligt, større eller mindre end det eksisterende?

• Kan det samlede servicetilbud retfærdiggøre en antagelse om, at der ikke blot 
aktiveres et øget antal endagsturister, men også et øget antal overnatninger?

Det må anbefales de danske nationalparker at styrke en systematisk 
opsamling af data, der kan underbygge hvad nationalparkerne betyder for 
lokalområderne, herunder betydningen for tiltrækning af turister.

Afhængig af stigningen af 
endagsturister, vil værdit-

ilvæksten også øges.

(i 1.000 kr.) 10% flere danske 
endagsturister

25% flere danske 
endagsturister

40% flere danske 
endagsturister

Direkte Direkte og 
indirekte Direkte Direkte og 

indirekte Direkte Direkte og 
indirekte

Fredensborg 2.000 2.650 4.975 6.625 7.950 10.575

Helsingør 2.800 3.675 7.000 9.150 11.175 14.650

Hillerød 1.525 2.075 3.800 5.200 6.075 8.300

Halsnæs 1.125 1.450 2.825 3.625 4.525 5.825

Gribskov 2.625 3.375 6.550 8.425 10.450 13.500

Sum: Nordsjælland 10.050 13.225 25.125 33.050 40.200 52.875

Kilde: Særkørsel af 

Turismemodellen (RTSA). 


