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Indhold: 

I denne undersøgelse analyseres den rolle, som strukturfondene spiller med hensyn til støtte 
til tiltag på turismeområdet i kystregioner. Strukturfondene generelt og Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling i særdeleshed er rent faktisk en vigtig finansieringskilde på 
europæisk plan for SMV'er inden for turisme og turismerelaterede aktiviteter. Selv om 
turisme ikke er prioriteret højt, og den andel af strukturfondene, der bruges på turisme, kun 
udgør en lille del af det samlede beløb, så er virkningerne på den regionale udvikling 
betydelige, navnlig i de kystområder, der er meget afhængige af turismen. 
 
Resultaterne af undersøgelsen viser, at en stor del af virkningerne hænger sammen med 
opbygning af institutionel kapacitet, navnlig i de nye medlemsstater, som f.eks. udbredelse af 
medbestemmelse ved udformningen af tiltag inden for turismesektoren. En anden vigtig 
virkning er øget bevidsthed omkring behovet for integrering af politikker for kystområder. 
Dette er vigtigt, navnlig med hensyn til turismeprojekters miljømæssige bæredygtighed. Alle 
beslutningstagere har således erkendt, at bæredygtigheden af en hurtigtvoksende sektor som 
turismen (navnlig masseturismen) i kystområder udgør den vigtigste udfordring i fremtiden.  
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Sammenfatning  
 
Baggrund 
Inden for turismesektoren er kystturisme langt den mest betydningsfulde med hensyn til såvel 
turiststrømme som indtægtsskabelse. Kystområderne er turisternes foretrukne blandt 
turistdestinationerne, og Middelhavsområdet er verdens førende turistdestination: Ifølge 
Verdensturistorganisationens skøn tegner den sig for en tredjedel af de globale 
turismeindtægter. 
 
De fleste af de medlemsstater, der har en lang kystlinje, har økonomier, der er meget afhængige 
af de indtægter, som aktiviteter relateret til havet giver anledning til, såsom turisme, fiskeri, 
transport osv. Udnyttelsen af havet til så forskellige formål medfører imidlertid et øget pres, 
især: 

• konkurrencen om plads fører til konflikter mellem forskellige aktiviteter (fiskeri, 
tjenesteydelser, landbrug)  

• de naturlige økosystemer, som findes i kystområderne, nedbrydes, navnlig som følge af 
klimaændringerne  

• der er store sæsonmæssige udsving i befolkningens størrelse og i beskæftigelsen. 
 
De voksende turiststrømme i kystområder, navnlig i form af masseturisme, medfører bekymring 
over de potentielt negative virkninger på den regionale udvikling ud fra et miljømæssigt, 
økonomisk og socialt synspunkt. Strukturfondene kan spille en rolle med hensyn til at fremme 
principper for en bæredygtig udvikling, samtidig med at der udformes og gennemføres tiltag 
inden for kystturismen.   
 
Formål 
Formålet med denne undersøgelse er at foretage en detaljeret kvalitativ analyse af virkningerne 
af strukturfondenes udgifter til turismeprojekter i kystområder, så man kan fremsætte 
henstillinger over for beslutningstagerne og yde dem relevant rådgivning. Fremgangsmåden 
fokuserer på fem hovedaspekter, hvor virkningerne af strukturfondene kan være afgørende for, 
at der gennemføres vellykkede regionale udviklingsprojekter. Det drejer sig om at:  

• udvikle partnerskaber 
• skabe en finansiel løftestangsvirkning 
• skabe ny dynamik i den lokale økonomi 
• nedbringe sæsonudsvingene 
• fremme miljømæssig bæredygtighed.  
 

Metoden omfattede en dobbelt fremgangsmåde: 
• et generelt overblik over kystturismesektoren og finansieringsmuligheder baseret på 

indsamling og bearbejdning af sekundære oplysninger, der er tilgængelige fra den 
omfattende litteratur om turisme, kystområder og strukturfondene 

• analyse af primære oplysninger indsamlet fra feltarbejde og casestudier. Seks 
kystområder er blevet udvalgt på grundlag af følgende obligatoriske krav:  
− alle seks makroområder skal være repræsentative 
− mindst én øregion skal indgå i prøveudsnittet 
− mindst én grænseoverskridende region skal indgå i prøveudsnittet 
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− der skal være en rimelig balance mellem "konvergens"-regioner og 
"konkurrenceevne og beskæftigelse"-regioner. 

 
Tegn på strukturfondenes indvirkning på kystturismen  
 
En bemærkelsesværdig finansieringskilde 
Turismen er hovedsagelig et regionalt og nationalt kompetenceområde, og der findes ingen 
politikker eller finansielle instrumenter på europæisk plan, der specifikt sigter mod turisme. 
Alligevel udgør tiltag inden for turisme en del af de bredere europæiske politikker, der kunne 
have en betydelig indvirkning på sektoren. 
 
Den vigtigste finansielle støtte til turismen stammer fra struktur- og samhørighedsfondene. I den 
seneste programmeringsperiode modtog en lang række foranstaltninger inden for turisme støtte 
fra disse fonde, idet støtten varierede på grund af sektorens tværgående karakter. De fleste større 
kystturismedestinationer i Europa modtog støtte via regionale operationelle programmer og 
nationale sektorbestemte operationelle programmer. Tiltagene omfattede mindre 
turismeinfrastruktur, støtteordninger til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) inden for 
turisme, strandgenopretning, byfornyelse og støtte til kulturarven og den kunstneriske arv. 
 
Virkning på især opbygningen af institutionel kapacitet  
Strukturfondenes generelle indvirkning på den regionale udvikling svinger meget. I kvalitativ 
henseende har de haft en positiv indvirkning, navnlig med hensyn til opbygning af institutionel 
kapacitet og forbedring af planlægningskapaciteten. Dette gælder navnlig for de nye 
medlemsstater, der var mindre vant til meddeltagelse og bottom-up-strategier inden for offentlig 
planlægning. I mere kvantitativ henseende er strukturfondenes indvirkning på kystturismen 
sværere at påvise. Hovedårsagerne hertil er: 

• Turisme er ikke et prioriteret område for strukturfondenes interventioner, så kun en lille 
del af de finansielle ressourcer afsættes til denne sektor  

• De politiske prioriteter i de regionale udviklingsplaner fokuserer kun rent 
undtagelsesvist udelukkende på kystturisme; de vedrører snarere hele turismeudbuddet i 
regionen 

• Turisme er sjældent en prioritet i sig selv, da den normalt knyttes sammen med bredere 
strategier for fremme af konkurrenceevne, diversificering af produktive aktiviteter i 
områder i tilbagegang osv. 

 
Med hensyn til tiltagenes karakter dominerer fysiske og infrastrukturmæssige investeringer, der 
sigter mod at øge udbuddet af indkvarteringsmuligheder og forbedre adgangen til et område, 
fortsat i forhold til ikke-fysiske tiltag vedrørende levering af tjenesteydelser, territorial 
markedsføring eller diversificering af turismeudbuddet generelt. Der er dog noget, der tyder på, 
at de regionale politikker inden for turisme i den nye programmeringsperiode generelt går i 
retning af mere kvalitative og integrerede tiltag, der fokuserer på at nedbringe presset på 
kysterne og tilbyde en bredere vifte af aktiviteter og underholdning.  
 
Politikker vedrørende tilgængelighed og miljøbeskyttelse kan, selv om de ikke specifikt sigter 
mod turisme, bidrage indirekte, men betydeligt til udviklingen af denne.  
 
Fremme af partnerskab inden for en ramme med styring på flere niveauer 
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Reguleringsrammen inden for turismesektoren er kendetegnet ved en dimension på flere 
niveauer og inden for flere sektorer. Hvis der ikke indføres en integreret fremgangsmåde i 
forbindelse med udformning og planlægning, er der en risiko for, at der gennemføres 
foranstaltninger, der er indbyrdes modstridende. Dette er især indlysende i forbindelse med 
miljøet: En regions naturværdier opfattes stadig nogle gange som en hindring for en politik for 
kommerciel udnyttelse af området frem for en værdi, der skal bevares som et grundlæggende 
aktiv, der bidrager til at gøre et område attraktivt. 
 
Resultaterne fra casestudierne viste, at strukturfondenes indvirkning på udviklingen af 
partnerskabsprincipperne i forbindelse med udformningen af de regionale udviklingspolitikker 
er yderst positiv og meget relevant, selv om bottom-up-strategien og partnerskabsprincippet i de 
nye medlemsstater er mindre integreret end i de gamle medlemsstater.  
 
Omfanget af aktørernes engagement er mere synligt i upstream-aktiviteterne, såsom udformning 
og planlægning, end i gennemførelsesmekanismerne. Dette øger normalt planlægningens 
kortsigtede perspektiv og bidrager ikke til dialogen og den klare udveksling af politiske 
visioner, mens succeser registreres, når aktørernes rolle er mere proaktiv og relevant i alle 
politikkens faser.  
 
Med hensyn til aktørerne spiller de lokale offentlige myndigheder i kystområderne normalt den 
mest aktive rolle i turismepartnerskaber i kystområder. Regionale og lokale offentlige 
myndigheder, den private sektor og miljøorganisationer indgår normalt i partnerskabet. En mere 
innovativ fremgangsmåde inden for kystturisme ville også kræve deltagelse af 
miljøorganisationerne, repræsentanter for produktionssektorerne med tilknytning til havet, 
eksperter og aktører fra den kulturelle sektor og det videnskabelige samfund med interesse for 
marine aktiviteter. 
 
Stadig en svag løftestangseffekt på private midler 
Nationale bidrag dækker i gennemsnit den største del af de samlede projektomkostninger i mål 
2-regioner; derimod yder EU-fondene et stort bidrag til medfinansiering af turismeprojekter i 
mål 1-regioner. EU's medfinansiering udgør kun den største andel i forbindelse med 
infrastrukturprojekter, der dog normalt henhører under transport- og miljøtiltag eller under 
foranstaltninger til genopretning og udnyttelse af den kunstneriske og kulturelle arv.  
 
Den private sektors deltagelse er stadig ikke så relevant: Det har været ret vanskeligt for de 
fleste områder at tiltrække finansiering fra den private sektor til turismeprojekter. 
  
Den mest udbredte holdning i den private sektor til offentlig finansiering er at søge støtte til 
private investeringsbehov. For de øvrige aktørers vedkommende er fremme af et specifikt mål 
det eneste bidrag, der indgår i udformningen af tiltagene, selv om en fælles indsats for at gøre en 
region mere tiltrækkende kunne bidrage til mindre opsplittede tiltag. 
 
Resultaterne af casestudierne viste, at udvælgelsesprocessen med henblik på medfinansiering af 
investeringsprojekter, når der er tale om direkte støtte til virksomheder, i højere grad tilgodeser 
fremstilling, nogle gange på bekostning af servicesektorerne. Desuden har de private 
virksomheders deltagelse i de nye medlemsstater været ret svag, til dels fordi 
turismevirksomhederne sjældent indgår i sammenslutninger. 
 
En mere strategisk fremgangsmåde ville kræve, at der udfoldes bestræbelser på at tilskynde 
iværksættere og den private sektor til at blive investorer og ikke blot modtagere af offentlig 
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støtte. En af de centrale udfordringer i forbindelse med offentlig-private partnerskaber går ud på 
at finde frem til bæredygtige og effektive måder at tilvejebringe incitamenter for de private 
investorer på. 
 
 
Skabelse af ny dynamik i den lokale økonomi 
Det er for tidligt at drøfte strukturfondenes indvirkning på den regionale vækst i kystområderne 
i perioden 2000-2006. Generelt afhænger indvirkningerne på væksten af den undersøgte regions 
særlige karakteristika. Når kystturismen og den regionale turisme er sammenfaldende, er 
strukturfondenes økonomiske indvirkning yderst effektiv. Som bekendt er en voksende 
disponibel indkomst en af de vigtigste årsager til den kraftige stigning i efterspørgslen efter 
kystturisme, og derfor kan strukturfondenes positive indvirkning have en indirekte positiv 
indvirkning på kystturismen via efterspørgselssiden frem for udbudssiden. God planlægning og 
forvaltning har også betydning for strukturfondenes indvirkning på væksten: Jo mere 
strukturfondsmekanismen er integreret i en regions administrative kapacitet, desto større er 
indvirkningen på den regionale vækst.  
 
Resultaterne af casestudierne viste ligeledes, at tiltag inden for kystturisme påvirker 
beskæftigelsesdynamikken i positiv retning med hensyn til jobskabelse inden for sektoren. Når 
der er tale om regioner, der er ramt af industriel tilbagegang og tilbagegang i landdistrikterne i 
baglandet, kan kystturismen tiltrække arbejdstagere fra sektorerne i tilbagegang. Et vigtigt 
spørgsmål er imidlertid arten af de nye job, som turismen skaber i kystregionerne. Udviklingen 
af turismen er kendetegnet ved en høj grad af deltidsbeskæftigelse på sæsonbasis og generelt 
fleksible arbejdsvilkår. Unge og mindre kvalificerede arbejdstagere er ofte dem, der drager 
fordel af jobmulighederne inden for turisme (som tjenere, kokke, bartendere, entertainere, 
sportsinstruktører). På denne baggrund anvendes strukturfondene også til at forbedre kvaliteten 
af beskæftigelsen inden for turismesektoren, fordi lokale beslutningstagere er meget optaget af 
spørgsmålene omkring beskæftigelsens kvalitet.  
 
Diversificering for at undgå sæsonfølsomhed 
Fremme af alternative former for turisme og diversificering af udbuddet inden for turisme er de 
vigtigste udfordringer i forbindelse med kystpolitikkerne. Diversificering kan bidrage til at gøre 
kystdestinationernes mere attraktive og gøre det muligt for dem at bevæge sig væk fra modellen 
med de traditionelle tre hovedattraktioner, nemlig sol, hav og sand. Alternative former for 
turisme kan bidrage til at forlænge sæsonen og medfører dermed mange fordele bl.a.: 

• nye indtægtskilder, der skaber mere vækst og beskæftigelse 
• nedbringelse af de miljømæssige, økonomiske og sociale virkninger og det pres, som en 

turisme, der er koncentreret i nogle få måneder om året, medfører 
• skabelse af nye aktiviteter, der bidrager til at bevare og udvikle områdets kultur- og 

naturarv. 
 
Erfaringerne fra strukturfondene resulterer i nogle interessante løsninger: 

• En nyskabende strategi vil søge at fremme udbuddet af en integreret turisme, der kan 
forbinde kystlinjen med baglandet og forskellige områder 

• den historiske arv og kulturel turisme er en måde, hvorpå turismeudbuddet kan 
differentieres i kystbyer, der historisk har haft en industriel funktion, og hvorpå et 
områdes identitet og særegenhed kan omformes, således at feriesteder ved kysten 
omdannes til kulturelle kystbyer 
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• alternative former for turisme (f.eks. "forretningsturisme", med handelsmesser og 
konferencer, der henvender sig til et andet kundeunderlag) er blevet fremmet  

• i regioner, der er karakteriseret af et centralt erhverv, der traditionelt er baseret på "sol, 
hav og sand", har man bestræbt sig på at udvikle turismeproduktet til et mere sofistikeret 
tilbud, der omfatter en lang række fritidsaktiviteter såsom sport, sundhed og spabade, 
golf, sejlads, turisme for ældre, temaparker, møder, konferencer osv.  

Bæredygtig udvikling er en central politisk prioritet 
Strukturfondene har bidraget positivt til en øget miljømæssig bevidstgørelse og til udbredelsen 
af målene om bæredygtig udvikling i den regionale planlægning, idet bæredygtig udvikling er 
blevet en generel tværgående prioritet. 
 
Som naturbaserede destinationer er øer og kystområder de destinationer, der er mest udsat for de 
klimabetingede miljøændringer, der kan medføre en omformning af turismeudbuddet og 
-aktiviteterne.  
 
Verdensturismeorganisationen foreslår en afbalanceret fremgangsmåde baseret på principperne 
om afbødning (dvs. foranstaltninger, der reducerer de faktorer, der bidrager til klimaændring, og 
som således afbøder virkningerne heraf) og tilpasning (dvs. tage de nødvendige skridt til at leve 
med følgerne af klimaændringer) for at løse problemet. 
 
Konklusioner 
Følgende fremgik af en gennemgang af litteraturen og af analysen af casestudierne: 

• I den foregående programmeringsperiode modtog tiltag inden for kystturisme 
betydelig støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling inden for rammerne 
af de regionale operationelle programmer 

• nedbringelse af de sæsonbetingede udsving, bæredygtig udvikling og 
produktdiversificering er fremtidige udfordringer for sektoren for kystturisme  

• strukturfondenes største indvirkning på kystturismen sker inden for opbygning af 
institutionel kapacitet og kapacitetsopbygning 

• i de gamle medlemsstater ser partnerskabsprincippet ud til at være en integreret del 
af såvel programlægning som projektudformning, mens en omfattende inddragelse af 
aktører endnu ikke er blevet standard i de nye medlemsstater    

• tiltag inden for samhørighedspolitikkens rammer gav anledning til, at der blev rejst 
bekymring over behovet for en integreret fremgangsmåde i forbindelse med 
kystforvaltning og -planlægning, navnlig med hensyn til miljøbeskyttelse 
(kysterosion og biodiversitet) 

• nationale eller regionale offentlige fonde yder det største bidrag til medfinansierede 
strukturfondstiltag, da det er svært at tiltrække private investorer i de fleste regioner 
(navnlig i landdistrikter)  

• små øer og regionerne i den yderste periferi er områder, hvor strukturfondenes 
indvirkning på skabelsen af ny dynamik i den lokale økonomi er størst 

• differentiering af de udbudte tjenesteydelser er den vigtigste strategi, der anvendes til 
at nedbringe de sæsonbetingede udsving i turismen 

• et områdes naturaktiver opleves ikke længere som en begrænsning, men som en 
merværdi i forbindelse med turistudbuddet. 
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Henstillinger 
 
Europa-Kommissionen 
I den nye programmeringsperiode bør EU's politikker sigte mod: 

• at integrere tiltag inden for kystturisme, der medfinansieres af strukturfondene, i bredere 
rammer, navnlig havpolitikken, den integrerede kystzoneplanlægning, det 
transeuropæiske transportnet og Natura 2000-miljøpolitikken 

• at udvikle en integreret fremgangsmåde for omfattende forvaltning af tiltag, der 
henhører under de forskellige politiske områder, men som sigter på kystområderne 

• at fremme evaluerings- og overvågningsaktiviteter for at kontrollere anvendelsen af 
princippet om bæredygtig udvikling i tiltag inden for kystturisme.  

 
Medlemsstater og kystregioner 
Beslutningstagerne på nationalt og regionalt niveau bør: 

• fremme en ændring fra fysiske infrastrukturinvesteringer i "pladsskabende" aktiviteter til 
en diversificering af produkter og tjenesteydelser gennem "pladsudformende" aktiviteter.  
Dette kan ske ved at: 
- Supplere det traditionelle produkt "sol, hav og sand" med fritidsaktiviteter i 

tilknytning til havet (f.eks. fiskeri eller dykning) 
- etablere temaruter og -stier, der har til formål at opleve baglandets regionale 

kulturarv (f.eks. gastronomi) 
- omdanne byer og bosættelser, der historisk har udøvet en industriel funktion, til 

turistdestinationer gennem fremme af deres arkitektoniske og kulturelle egenart  
- overveje muligheden for at specialisere tjenesteydelserne og indkvarteringen for at 

tiltrække forretningsfolk 

• investere i projektsynlighed, profil og resultater for at ændre den private sektors 
holdning fra at være modtagere af offentlige midler til at være langsigtede investorer 
(offentlig-private partnerskaber)  

• indføre et globalt perspektiv over for turistmarkedet for at imødegå den voksende 
konkurrence fra ikkeeuropæiske lavbudgetdestinationer  

• integrere udviklingen af turistinfratrukturer og -faciliteter i 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

• udarbejde uddannelsesprogrammer for at skabe en gruppe af faglærte arbejdstagere for 
at håndtere den øgede kompleksitet og varietet inden for turistsektoren. 

 
 



 


