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Innocoast – innovation i kystturismen 
Fem universiteter arbejder sammen om at finde nye metoder til en 
bæredygtig og innovativ udvikling i kystområderne



Innovationstemaer 

• Outdoor

• Kulturoplevelser

• Fødevarer og gastronomi 

• Deleøkonomi 

• Governance innovationer 
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Udviklingen i antal overnatninger fordelt på turismeformer. 
Index, 2008=100

Kilde:VisitDenmark



Regeringens nationale strategi for dansk turisme

49 mio. overnatninger i 
2015

En tredjedel flere i 2025: 
16 mio. ekstra

95 mia.  i omsætning i 
2015

En halv gange mere i 2025: 
140 mia. 





Vi har god plads til 16 millioner ekstra 
overnatninger per år. Vi har en kæmpemæssig 
overkapacitet i turismesektoren

Vi har allerede i areallovene de nødvendige 
redskaber til at være med til at sikre turisterne en 
god oplevelse inden for den eksisterende kapacitet

Vi underudnytter groft mulighederne i areallovene 
for at skabe vækst samtidig med balance i turismen

Dette oplægs agenda:



Sommerhusene er meget vigtig kapacitet

Der findes 220.000 sommerhuse i alt 

Af dem er 38.000 på udlejningsmarkedet, eller 17 %

De udlejes gennemsnitligt 15 uger om året

Husene rummer gennemsnitligt 4 personer

I alt står sommerhusudlejningen for 17,4 mio. 
overnatninger

Hvis blot 20.000 flere sommerhuse blev udlejet på det 
kommercielle marked, ville det giver ca. 9,2 mio. ekstra 
overnatninger 

Hvis man blot forlængede udlejningsperioden med 2 uger 
ville det give yderligere ca. 3,5 mio. ekstra overnatninger

Kilde: Danmarks Statistik, tal for 2015



Ubebyggede sommerhusgrunde

20.000 ubebyggede sommerhusgrunde i 
kystnærhedszonen

7.200 ligger i ubebyggede områder
• 3.300 er lokalplanlagt
• 3.900 er ikke lokalplanlagt

12. 800 ubebyggede grunde i eksisterende områder

Hvis blot 5.000 kunne bebygges og komme på 
udlejningsmarkedet ville det give 2,1 mio. ekstra 
overnatninger



Hoteller og feriecentre

Der er i alt ca. 50.100 værelser på hoteller og feriecentre 
(over 40 enheder)

Overnatninger på hotellerne er 18,2 mio. i 2015

Værelseskapacitetsudnyttelsen på landsplan er 57% 

Hvert værelse har 1,7 overnattende personer  i gennemsnit 

Hvis værelseskapacitetsudnyttelsen blev løftet til 62%, så ville 
det betyde ekstra 4,8 mio. overnatninger



Camping

Der er 408 campingpladser (med over 75 enheder)

Der er i alt 11 mio. overnatninger på disse pladser (2015)

Hvis man kunne hæve kapacitetsudnyttelsen 44%  til 70%  i juli 
og fra 20% til 25% i juni og august, vil det give 2,1 mio. ekstra 
overnatninger



142.000 tomme boliger – mange af dem på landet og i de små byer

10.000 til udlejning på sommerhusvilkår vil  give 4,2 mio ekstra overnatninger



2015



Ekstra 25,9 millioner overnatninger i den 
eksisterende kapacitet 

Men omsætningen skal også øges en halv 
gang – hvordan?



Der er plads nok til at shoppe

- Der er ikke brug for ”aflastning”, men derimod ”belastning”



Tomgang i centralt beliggende butikslejemål



Attraktionerne - Ingen trængsel ved billetlugen

Vesthimmerlands Museum: ”Vi kan sagtens have tre gange så mange gæster”.



Festivaler og begivenheder 

Flere gæster giver bedre oplevelser – og bedre økonomi 



Vi har plads i naturen – der er ikke overrendt

Og adgang og trafik kan sagtens håndteres med 
hensyntagen til beskyttelsesinteresserne
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Udnyt muligheder i planloven – for 
turisternes skyld og for lokalbefolkningens



Udfordring 1: Få styr på de trætte kystbyer 

• Prioriter og planlæg for en detailhandelsudvikling i centrum og sæt handling bag 
planerne

• Tag vare på de kulturhistoriske interesser med bevarende lokalplaner
• Fravrist havnene deres monopol på de attraktive arealer og kom i gang med 

langsigtet planlægning for bl.a. outdoor-aktiviteter
• Giv muligheder for flexboliger og ferieboliger
• Understøt flerbrugsmuligheder af festivalpladser, havnearealer, idrætsarealer, 

stisystemer, skibakker osv.
• Sig nej til dårligt indpassede hotelbyggerier og arbejd for andre og mere 

fleksible  hotelkoncepter  (fx ”albergo diffuso”)
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Udfordring 2: Moderniser sommerhusområderne 

• Skab investeringssikkerhed og rammer for udvikling gennem 
lokalplanlægning

• Planlæg for opgradering af infrastruktur, herunder især kloakering, 
klimasikring og bredbånd

• Planlæg for bedre sammenhænge med naturområder og byområder til 
fods, på cykel, på hesteryg

• Samarbejd med ejerne om energisikring
• Træk dårligt beliggende arealreservationer ud af kommuneplanerne, men 

vent med nye



Udfordring 3: Tilpas 
landsbyerne til turismen og 
turismen til landsbyerne

• Udarbejd af landzonelokalplaner for alle 
landsbyer, hvor der tages stilling til 
udnyttelse/omdannelse til flex- og 
ferieboliger

• Planlæg for landsskabsforbedringer omkring 
landsbyerne, herunder skovrejsning, 
vandhuller, levende hegn, biodiversitet

• Få styr på infrastruktur og friarealer
• Samarbejde med beboerne om nedrivninger 

og bygningsforbedringer
• Planlæg for bedre sammenhænge med 

naturområderne til fods, på cykel, på hesteryg



Udfordring 4:  Tag det åbne land med ind i 
planlægningen

• Skab sammenhænge mellem byzonerne og invester i landskabet –
kommunerne er vigtige grundejere i det åbne land

• Arbejd med landsskabsvurderinger og inddrag borgere, organisationer og 
turister heri

• Få landmændene med – nogle vil gerne!
• Gør parat til at arbejde med ”visitor management” sammen med aktører i 

nationalparker, naturparker, hotspots osv. 



God planlægning og mere og bedre turisme går hånd i hånd


