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Resumé 

 
Denne rapport indeholder en beskrivelse og analyse af hvordan, hvorfor, 

hvornår og hvor turisme baseret på industriarv og landboturisme har udviklet 

sig i Europa. I rapporten behandles aktuelle emner inden for disse områder, og 

der foreslås måder, hvorpå begge aktiviteter kan udvides, gøres mere rentable 

og bæredygtige, og dermed generere et større økonomisk, miljømæssigt og 

socio-kulturelt udbytte for de berørte lokalsamfund og for Europa som helhed.   
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RESUMÉ 

 
Indledning 

I denne rapport undersøges udviklingen af og defineres turisme baseret på industriarv og 

landboturisme i Europa. Disse turismesektorers økonomiske, miljømæssige og socio-

kulturelle betydning skitseres. Der fremlægges en række casestudier af organisationer, 

virksomheder, lokalsamfund og regioner i forskellige europæiske lande, der har gjort en 

række erfaringer inden for disse områder. Aktuelle emner og fremtidsmuligheder 

diskuteres, og der opstilles forslag til, hvorledes turisme baseret på industriarv og 

landboturisme kan udvides, gøres mere rentable og bæredygtige og skabe flere fordele for 

de berørte lokalsamfund og for Europas økonomi og natur- og kulturarv som helhed. Der er 

tale om to former for tematurisme; begge er vokset stærkt siden 1970 ved at reagere på 

nye markeder, nye livsstilstendenser og nye muligheder for produktudvikling. Selv om de 

to former på visse områder er meget forskellige, har de en del tilfælles. 
 

Turisme baseret på industriarv 

Selv om der kan findes eksempler på turisme baseret på industriarv i hele Europa, 

forekommer denne form hovedsageligt i Nordvesteuropa, hvor den industrielle revolution 

havde sit udspring. Der er dog en stigende aktivitet i Syd-, Central- og Østeuropa. Europa 

fører i høj grad an inden for denne form for turisme på globalt plan. Det er en europæisk 

specialitet, der findes både på landet og i byområder. Sektoren er dog splittet og består i et 

stort omfang af små attraktioner uden indbyrdes samarbejde. Der er mange forskellige 

former for industriarv, og nogle tiltrækker flere besøgende end andre.   
 

Turisme baseret på industriarv domineres af den offentlige sektor og ikke-kommercielle 

organisationer. Den afhænger ofte af frivillige, hvoraf mange er stærke forkæmpere for 

bevarelse af industriarven. Turismen kan ikke erstatte den tabte beskæftigelse fra tidligere 

tiders industri, men den genererer i vellykkede tilfælde en mærkbar direkte og indirekte 

indkomst og kan bidrage til at forbedre tidligere industriområders omdømme. Ofte 

eksisterer der dog for få effektive forbindelser til turistbureauer og andre turismerelaterede 

virksomheder, på trods af behovet for turismeindtægter til at støtte bevarelsen. Der 

mangler ofte kompetencer inden for turisme. Dens succes og kvalitetsniveau varierer 

stærkt på lokalt, regionalt og nationalt niveau.  
 

Landboturisme 

Til sammenligning er landboturismen udbredt i hele Europa og udgør en langt større 

aktivitet målt i omsætning og beskæftigelse. Den består af en lang række 

mikrovirksomheder. Ligesom turismen baseret på industriarv lider den under 

fragmentering, et lavt niveau af samarbejde eller koordinering samt voksende konkurrence 

internt og eksternt. I modsætning til den anden form for turisme er der hovedsageligt tale 

om en privat sektor, der drives primært af økonomiske mål og jobskabelse, ofte gennem 

udviklingen af deltidsjob eller job, der består af forskellige aktiviteter. Den spiller en stor 

rolle med hensyn til indtægt og beskæftigelse i landområder og udgør typisk mellem 10 og 

20 % heraf, hvilket svarer til det dobbelte af de gennemsnitlige turismeindtægter og det 

gennemsnitlige beskæftigelsesniveau i Europa.   

 

Mens turisme baseret på industriarv hovedsageligt byder på seværdigheder, giver 

landboturisme en komplet turistoplevelse med både logi og attraktioner. Landboturisme 
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skaber tilknytning til stedet, hvilket fremmer besøgerloyalitet og dermed gentagne besøg. 

Landboturismen klarer sig godt inden for produktudvikling og innovation og med hensyn til 

at tillokke ny kapital og entreprenører fra byer, andre regioner og lande, ofte ansporet af 

særlige valg af livsstil. De regionale og nationale standarder inden for servicekvalitet, 

marketing, produktudvikling og økonomisk succes varierer dog betydeligt. 
 

Fælles problemer, fælles mål og indvirkninger 

Både inden for landboturisme og turisme baseret på industriarv er der blevet oprettet en 

række medlemsorganisationer på nationalt og paneuropæiske niveau for at hjælpe med 

markedsføring og/eller fungere som lobbyorganisationer. Generelt har de kun adgang til 

begrænsede midler, og deres potentielle værdi kan ofte ikke realiseres. Deres kompetencer 

inden for turisme varierer, og marketing, som er en traditionel indtægtskilde, udfordres nu 

af internetbaserede marketingsider med lave omkostninger. Inden for begge sektorer har 

man som regel dårligt kendskab til markedet og marketingteknikker, selv om der findes 

eksempler på specifikke virksomheder og institutioner, der klarer sig rigtig godt. Både 

landboturisme og turisme baseret på industriarv forekommer ofte i fattigere regioner eller i 

regioner, der gennemgår strukturforandringer. For begge turismeformer gælder, at de ikke 

er koblet til regionaludvikling og omstruktureringsforanstaltninger i så høj grad, som de 

kunne være.  
 

Både landboturisme og turisme baseret på industriarv er vigtige med hensyn til bevarelse 

af kulturarven. De er begge med til at bevare dele af områder med kulturarv – enten 

direkte gennem bevarelse og genbrug af bygninger og strukturer til turismerelaterede 

formål, eller indirekte ved at støtte beskyttelsesorganers arbejde rent pengemæssigt ved at 

generere besøgsindtægter. Begge har oplærings- og efteruddannelsesmæssige funktioner 

og har udvidelsespotentiale på dette område. Med deres forbindelser til kunstverdenen, 

kulturelle aktiviteter samt vidensudvikling og -formidling har de et stort potentiale på 

nationalt plan for at blive del af den nye vækst inden for de kreative industrier i Europa. 

Begge sektorer skaber fordele for de lokalsamfund, der danner rammerne for deres 

virksomhed.   

 

Det er ikke opgjort endeligt, hvilken værdi turisme baseret på industriarv har for 

økonomien i Den Europæiske Union. I denne undersøgelse er dens økonomiske indvirkning 

blevet vurderet på baggrund af enkelte eksisterende strømme inden for turisme. 

Resultaterne viste et anslået antal turistture med overnatning på 18 mio., plus 146 mio. 

dagsbesøg, der genererede et direkte pengeforbrug på næsten 9 mia. EUR om året. Den 

samlede betydning vil sandsynligvis være større, hvis de indirekte indvirkninger 

medregnes, eftersom mange steder med industriarv er baseret lokalt og har stærke 

forbindelser til lokale samfund, hvilket øger den lokale økonomiske virkning. EuroGites, den 

europæiske paraplyorganisation for landboturisme, indhentede finansielle data fra sine 

medlemsforeninger i 2008 og ekstrapolerede disse oplysninger til at inkludere kendte tal fra 

foreninger, der ikke er omfattet af medlemskab. Disse beregninger tyder på, at 

landboturisme genererer 900.000 direkte og indirekte job i Europa og 150 mia. EUR i 

bruttoindtægter om året. 
 

Konklusion 

Landboturismen udgør grundlæggende en privat sektor, der drives af værdi- og jobskabelse 

og ofte af diversificering af landbruget, der afhænger af bevarelsen af landskabet og 

dermed forbundet kulturarv samt infrastruktur, som ofte finansieres af den offentlige 

sektor. Turisme baseret på industriarv udgør primært en sektor baseret på non-profit- eller 

offentligt beskyttelsesarbejde, hvis økonomiske levedygtighed i høj grad afhænger af 
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turisme såvel som finansiering fra det offentlige samt frivilligt arbejde. Begge sektorer har 

kapacitet til at udvide, blive bedre forvaltet og gøre brug af god praksis i et større omfang.  
 

Der er problemer inden for begge sektorer, men de har et stort potentiale for at øge lokal 

og national velstand, bidrage til bevarelsen af Europas industriarv og landdistrikternes 

natur- og kulturarv og demonstrere, hvordan en paneuropæisk tilgang til problemløsning 

og potentialeudnyttelse kan være effektiv i skabelsen af virksomheder i verdensklasse. Et 

styrket kendskab til markedet, øgede kompetencer, en bedre forvaltning, partnerskaber og 

netværk samt innovative tilgange er elementer, der anses for at føre til succes, såvel som 

udviklingen af en mere bæredygtig turisme, herunder det, at man bevæger sig hen imod 

tilgange med lavere CO2-udledning.   

Anbefalinger tager sigte på at tackle de problemer, der er påpeget i undersøgelsen, og 

levere oplysninger til vejledning for fremtidige investeringspolitikker inden for turisme 

baseret på industriarv og landboturisme, udvikle redskaber til at vejlede berørte SMV'er og 

øge deres konkurrenceevne, tilvejebringe effektive forvaltningssystemer for at fremme 

partnerskaber og netværk samt skabe tilgange til at udvikle de berørte sektorers 

samfundsmæssige, økonomiske og miljømæssige resultater. Der fremsættes syv specifikke 

anbefalinger: 

 Et virtuelt forsknings- og udviklingscenter til at analysere, vurdere og formidle 

bedste praksis; 

 En prototype i form af et regionalt demonstrationsprojekt inden for turisme baseret 

på industriarv; 

 En prototype i form af et regionalt demonstrationsprojekt inden for 

andengenerations-landboturisme; 

 Et demonstrationsprojekt inden for "Slow Tourism"; 

 Et uddannelsesforløb for materiel i forbindelse med kulturarv til udvikling af 

kompetencer inden for reparation og konservering af bygninger og udstyr; 

 Seminarer til udbredelse af innovativ praksis; 

 Et udviklings- og markedsføringsinitiativ for nicheprodukter rettet mod Asien og 

BRIC-landene. 

 

Den vigtigste anbefaling drejer sig om etableringen af en virtuel forskningsgruppe baseret 

på et eksisterende og vellykket projekt inden for anvendt videnskab i 18 europæiske 

lande1.  
 

Samtlige anbefalinger er tænkt som tiltag med relativt lave omkostninger og designet til at 

kunne finansiere sig selv på længere sigt. Adskillige af anbefalingerne kan bidrage til 

genfødslen af europæisk udvikling og paneuropæiske støtteorganisationer samt visse 

nationale organisationer.   
 

En række bilag indeholder yderligere casestudier, understøttende materiale og 

dokumentation. Bilag H indeholder svar på ofte stillede spørgsmål, herunder hvorfor disse 

nicheområder inden for turisme har en speciel tilknytning til Europa, om der vil være 

tilstrækkelig efterspørgsel på markedet i fremtiden, om de følger principperne for 

bæredygtig turisme og om de tager højde for de lokales holdninger i de berørte områder.  

                                                 
1  Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Italien, Nederlandene, 

Norge, Polen, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige.  


