
1,8 milliarder i turisme-omsætning 

Godt 2000 arbejdspladser, 115 millioner i kommunekassen og 1,8 milliard i omsætning – det er nogle af 

nøgletallene for turismen i Odsherred 

Odsherred er en ”turist-kommune”. Hvis nogle skulle være i tvivl om dette, så slås det fast i en ny rapport 

om ”Turismens økonomiske betydning i Odsherred 2014”, som Visitdenmark og Center for Regional & 

Turismeforskning har udarbejdet. 

Det ”rene” årlige turismeforbrug opgøres til ca. 1,3 milliarden, men i rapporten gøres opmærksom på, at 

dette beløb ikke omfatter de investeringer som f.eks. Odsherred 27.000 sommerhusejere hvert foretager i 

form af vedligeholdelse og ombygninger. Det anslås at dette alene udgør en omsætning på godt 500 mill. 

kr. årligt – og dermed når det samlede forbrug op på 1,8 milliarder kr., hvilket er det absolut højeste i 

Region Sjælland. 

Danskerne fylder mest – efterfulgt af tyskere 

Der er ingen tvivl om, at danskerne fylder mest i Odsherreds turisme. I alt godt en milliard kr. lægger 

danske familier i Odsherred i løbet af et år. Det skyldes bl.a.  at Odsherred – Danmarks største 

sommerhuskommune – får relativt mange indtægter pga. ejernes benyttelse af eget hus. Dette udgør i sig 

selv  omkring 700 millioner kr. +  investeringer i forbedringer. 

Den ”kommercielle” turisme – altså den del af turismen, hvor folk lejer feriehus, bor på hotel eller 

campingplads – udgør en årlig omsætning på 523 mill. kr. Af dette udgør udlejning af feriehuse og den deraf 

afledte omsætning næsten 400 mill. kr. Hotelovernatninger og camping følger efter med henholdsvis 42 og 

34 mill. i omsætning. Også når det gælder de kommercielle overnatninger udgør danske turister den største 

gruppe med 60% af alle overnatninger. Tyske overnatninger udgør 27%. De sidste 13% udgøres fortrinsvis 

af norske, svenske og hollandske overnatninger. 

Mere end 2000 arbejdspladser 

Rapporten når frem til, at turismen skaber 1740 årsværk, men det er – som nævnt ovenfor – eksklusive de 

arbejdspladser, som skabes indenfor håndværk og service. Det er derfor en ”sikker underdrivelse” at 

turismen alt i alt skaber noget over 2000 arbejdspladser. 

Det fastslås da også, at Odsherred kommune er den kommune i Region Sjælland, der er mest afhængig af 

turisme. 15% (19% hvis håndværk tælles med) af kommunens samlede antal årsværk kommer fra turismen. 

Til sammenligning er det samme tal blot 4,2% for hele Danmark. 

Det gælder særligt for Odsherred, at detailhandelen sidder på en relativt stor andel af de turismeskabte 

arbejdspladser; nemlig lige knapt 600.Årsagen skal først og fremmest findes i det store antal sommerhuse. 

Gæsterne i sommerhusene bruger forholdsvis flere penge i detailhandelen – og til gengæld lidt færre på 

forlystelser og transport.  

115 mill. kr. i kommunekassen 



Rapporten beregner også de skatteindtægter, som turismen medfører. I alt bliver det til 115 mill kr. i 

personskatter – og dertil kommer så indtægter fra grundskyld fra de mange sommerhuse. 

Om rapportens tal siger formanden for Odsherreds Turistråd, Mads Bøttger, Dragsholm Slot: 

- Set fra min stol, så bekræfter rapporten, at det er en rigtig god forretning for Odsherred som helhed at 

satse på turisme. Turismen er ”stedbunden” og derfor flyttes arbejdspladserne ikke pludseligt til en anden 

egn eller et andet land. Tallene viser også, at hver gang vi kan øge turisme-omsætningen med 1  mill. kr., ja 

så skaber vi grundlag for yderligere 1,4 arbejdsplads i Odsherred. 

Turistchef Hans-Jørgen Olsen supplerer rapporten med oplysningen om, at det siden 2014 (som danner 

grundlag for rapporten) er gået fremad med den kommercielle overnatninger, bl.a. øgedes 

feriehusudlejningen fra 15 – 16 med godt 6% - og i 16 er der yderligere vækst for både hotel- og 

feriehusovernatninger: - Det betyder jo reelt, at turismen ved indgangen til 2017 har fået endnu større 

betydning, slutter turistchefen. 

 

 


