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Høringssvar vedr. bekendtgørelse om Visitdenmarks koor-
dination af den nationale turismefremmeindsats 

Akademikerne takker for høring om udkast til bekendtgørelsen, som der 
her indgives høringssvar til.   
 
Akademikerne har nogle generelle bemærkninger til bekendtgørelsen, 
men har ikke bemærkninger til de tekstnære ændringer.   
 
 
Generelle bemærkninger  
Akademikerne har en stor interesse i at styrke og professionalisere tu-
risterhvervet. En af de centrale udfordringer i turismeerhvervet er beho-
vet for videnløft, bedre samtænkning og mere helhedsorienteret ople-
velser for besøgende.  
 
Her er det vigtigt at fokusere på at løfte vidensniveauet indenfor ople-
velsesøkonomi, professional markedsføring, bedre og mere helhedsori-
enterede oplevelser, hvor brugerne henvises til andre relevante oplevel-
ser samt bedre samspil mellem hoteller, museer, restauranter mv. Sam-
tidig er det vigtigt, at kompetencer inden for planlægning og områdeud-
vikling, kultur- og naturmiljøer tænkes mere ind i udviklingen af landets 
turismeindsats, så destinationer og attraktioner bliver merværdiskaben-
de både i de urbane miljøer og i landområderne.  
 
Her bidrager Akademikerne selvfølgelig gerne, hvor mange samfundsvi-
denskabelige og humanistiske kompetencer kan være med til at udvikle 
og løfte erhvervet til samlet gavn for erhvervslivet i Danmark. Akademi-
kerne ser gerne, at turismeindsatsen i højere grad har fokus på det me-
get brede udbud af kompetencer, der skal til for at styrke erhvervet.  
 
Derudover er det vigtigt, at turismeindsatsen skal være bedre til at ud-
nytte og spille sammen med andre erhverv, så turisterhvervet under-
støtter vækst i hele landet og i så mange brancher som muligt.  
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Akademikerne står naturligvis til rådighed for uddybende bemærkninger.   
 
 
 
Med venlig hilsen 

Henrik Thøger Hagelskjær 
D: 20450484 
E: hth@ac.dk  
 


