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Turisme i Danmark
Invitation til sommerseminar

Tirsdag d. 7. juni 2022



Turisme i Danmark har en omsætning på over 140 mia. kr. 
og beskæftiger mindst 115.000 mennesker.  
Samtidig er turisme for rigtig mange mennesker forbun-
det med livskvalitet - både turen i sommerhus, kroophold, 
den lækre madoplevelse, kunst og en tur i skoven.  
Der er høje ambitioner om at udvikle turisme yderligere  
i Danmark med endnu flere turister, omsætning  
og jobskabelse. Alle kommuner har et potentiale for 
udvikling og endnu mere strategisk syn på turisme.

Coronapandemien har udfordret vores turisme, og vi har 
ændret vores adfærd. Yderligere har vi en verden, som er 
udfordret i forhold til klimaet, bæredygtighed og miljøet. 
På samme tid er der også mange succesfortællinger om 
bæredygtig turisme i Danmark, men også dilemmaer i 
forhold til begreber som overturisme, turistfabrikker og 
belastning af miljøet. Bliv klogere, på hvordan turisme 
kan medvirke til at skabe mere og tilføre ressourcer 
fremfor at belaste og ødelægge.

Vi har talt med flere kommuner og samarbejdspartnere 
og synes, der er behov for et tværfagligt seminar, hvor  
vi vidensdeler og blive klogere på hinandens  
forskellige vinkler. 

Kl. 8.30 – 9.15  Registrering, kaffe og morgenmad i NIRAS Green Tech Hub 

Kl. 9.15 – 9.30  Velkomst og perspektivering 
 Administrerende direktør, Carsten Toft Boesen, NIRAS

Kl. 9.30 – 10.00  På tur med fremtidens turist
 Fhv. direktør, Klaus Bondam, Cyklistforbundet – og fhv. medlem af Odsherred Turistråd 

Kl. 10.00 – 10.30  Dansk turisme efter pandemien - ambitioner, udfordringer, strategier 
 Dr.phil. og professor, Henrik Halkier, Turisme og Regionale Studier, Institut for Kultur og Læring,  
 Aalborg Universitet 

Kl. 10.30 – 11.00  Pause 

Kl. 11.00 – 11.30  Turisme set i en national erhvervspolitisk sammenhæng 
 Markedschef for turisme, kultur og oplevelse Lars Ramme Nielsen, Dansk Erhverv 

Kl. 11.30 – 12.00  Fremtidens turisme skal, bør og kan være bæredygtig
    Direktør, Tom Heron, NIRAS 

Kl. 12.00 – 13.00  Frokost og netværk 

Kl. 13.00 – 14.00  Vælg en workshop:
 •  Bæredygtighed; bliv klogere på bæredygtighed og turisme – hvad handler dét om?
 •  Digitalisering, data og teknologi i forhold til turisme
 •  Turisme, tryghed og mobilitet – en af nøglerne til succesfuld turisme 

Kl. 14.00 – 14.30  Kaffepause med kage og frugt 

Kl. 14.30 – 15.00  Udvikling af dansk turisme
 Formand, Pernille Kofod Lydolph, Danske Destinationer – og direktør for Destination Bornholm 

Kl. 15.00 – 15.30  Projekter og initiativer de næste 5 år – fra idéer og visioner til virkelighed og konkrete projekter  
 Direktør, Morten Jensen, Destination Sjælland 

Kl. 15.30 – 16.00  Panel- og deltagerdebat  
 
Kl. 16.00  Tak for i dag ved facilitator
 Udviklingschef, Michael Møller, NIRAS
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Program

Som det fremgår af programmet, har vi fokus på:

•  De politiske ambitioner

•  Udfordringer og løsninger i forhold til bæredygtighed,  
     tryghed og mobilitet samt digitalisering

•  Erfaringer fra projekter og opgaver

Omdrejningspunkter for dagen er natur, mobilitet, bære- 
dygtighed, byggeri, byudvikling, tryghed, klima, vækst, 
sæsonfordeling, investeringer og løsninger. Du bliver 
således klogere, og får viden du kan anvende i både din 
dagligdag og mere overordnet.

Vi skal helst nå dertil hele vejen rundt, at turisme er med 
til skabe en positiv udvikling og tilføre gevinster både 
lokalt og globalt fremfor negative konsekvenser  
eller indflydelse.

Vi har i NIRAS udpeget turisme som et strategisk tvær-
fagligt fokusområde og håber meget at se dig den 7. juni  
i Allerød i NIRAS Green Tech Hub til en faglig turistdag.
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Yderligere information:

Seminarets faglige del: 
Kontakt venligst udviklingschef Michael Møller, mcmo@niras.dk, tlf. +45 29 60 06 18.

Seminarets praktiske del: 
Kontakt venligst NIRAS Sekretariatet, Jeanne Bundgaard Fosbæk, jfos@niras.dk, tlf. +45 60 25 49 75
 
COVID-19:
NIRAS holder naturligvis øje med COVID-19-situationen og følger alle retningslinjer og vejledninger i  
forhold til afholdelse af offentlige arrangementer. Vi tager forbehold for, at det kan blive nødvendigt at  
aflyse arrangementet på grund af COVID-19. Ved aflysning får du naturligvis refunderet dit deltagergebyr.

Deltagere:
Seminaret er tværfagligt og henvender sig til kommuner, destinationsselskaber, styrelser, virksomheder,  
organisationer og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.
 
Studerende:
Studerende tilbydes at deltage til ”studenterpris” – ring for nærmere oplysninger.
 
Deltagergebyr:
Pris ......................... kr. 495,00

Praktiske oplysninger

Tilmelding:
Tilmelding på www.niras.dk under ”Arrangementer” på forsiden (nederst til højre).  
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet senest mandag den 30. maj 2022  
(tilmelding er bindende) – BEMÆRK, BEGRÆNSET ANTAL PLADSER. 
 
Såfremt du skulle blive forhindret, er du velkommen til at sende en stedfortræder.  
I givet fald kontakt venligst NIRAS Sekretariatet

Tid:  Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 8.30 – 16.00
Sted:  NIRAS A/S
               Sortemosevej 19-21
 3450 Allerød
 

Transport:  
Kun 2 km fra Allerød Station
Bus 385 stopper lige ude foran NIRAS
Gratis parkering på NIRAS’ p-plads


