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“Tag elefanten i bidder”
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“National strategi for

bæredygtig vækst i dansk

turisme”
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Visionen for dansk turisme 2030

 

Turismen skal styrke dansk økonomi og det danske samfund gennem

miljømæssig, økonomisk og socialt bæredygtig vækst, der skaber værdi for

borgere, turister og lokalsamfund.
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Alle offentlige turismeorganisationer skal være bæredygtighedscertif iceret

i 2030

70 % af alle overnatningssteder i Danmark skal være

bæredygtighedscertif icerede i 2030

Danmark skal ligge nummer 1 blandt landene i forhold til turisternes

vurdering af landet som et miljømæssigt rejsemål i 2030
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Antallet af overnatninger uden for højsæson ( juli
og august) skal udgøre 2/3 dele af overnatninger

2030

 

I Nordsjælland er 37% af overnatningerne i juli og august i 2021
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Borgernes overordnede opfattelse af turismens

betydning som positiv for det danske samfund

øges.
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Arbejdsstyrken skal øges

 

Adgang til tilstrækkelig arbejdskraft er en forudsætning for genopretnings

og langsigtet vækst i turismeerhvervet. Uden tilstrækkelig personale kan

hoteller, restauranter, attraktioner mv. ikke servicere turisterne i takt med at

efterspørgslen stiger. Derfor skal arbejdskraftudfordringen adresseres og

arbejdsstyrken skal øges.
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Der skal være nem adgang til og rundt i Danmark

 

Det skal være nemt for turister at rejse til Danmark og bevæge sig rundt

mellem forskellige områder og oplevelser. Det indebærer bl.a. at kollektiv

transport er let tilgængelig, at rejseinformationer er tilgængelige på flere

sprog både fysisk og digitalt og at der er tydelig skiltning.
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Destinationsselskaber skal styrke destinationsudvikling og lokale

turismefremme

Danmarks høje niveau af grøn bæredygtighed skal markedsføres

Markedsføring og turist-information skal være digital

Danmark position som verdenskendt for gastronomi med fokus på

bæredygtighed og ansvarlighed skal fastholdes
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Der skal være et stærkt investeringsmiljø og flere investeringer i dansk

turisme

Den fysiske planlægning skal understøtte lokal udvikling. Flere strategisk

og fysiske udviklingsplaner (Strukturfondsmidler til turistrelaterede

infrastruktur og levende bymidte)

Tilgængelig viden og data skal danne grundlag for udvikling og

markedsføring
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Tak for ordet


