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Region Hovedstadens høringssvar – ændring af lov om dansk turisme og lov om 
VisitDenmark  

Med forbehold for regionsrådets godkendelse. Indtil videre er der alene tale om 
bemærkninger fra regionens administration. 

Region Hovedstaden tager den politiske aftale om ændringerne på turismeområdet til 
efterretning.  

Med udgangspunkt i den nye lov om erhvervsfremme bidrager regionerne fortsat på en 
lang række områder til at sikre et Danmark, der hænger sammen, og hvor borgerne 
uanset bopæl har mulighed for at leve et godt, sundt og trygt liv.  

Den fremsatte ændring af lov om turisme og lov om VisitDenmark er en konsekvens 
af den politiske aftale om erhvervsfremme, som blandt andet betyder, at regionerne 
per 1/1-2019 ikke længere må arbejde direkte med turismefremme. 

Med udgangspunkt i den nye lov om turisme og lov om VisitDenmark vil regionerne 
fortsat arbejde med den brede regionale udvikling med henblik på at skabe attraktive 
regioner at bo i, leve i og besøge. Dette indebærer attraktive kultur- og naturtilbud, 
velfungerende kollektiv trafik, ren jord og rent drikkevand samt et grønt og bæredyg-
tigt samfund, som alle er parametre, der nu og i fremtiden forventes at blive vægtet 
højt blandt turister. Arbejdet med alle disse områder samles i de kommende regionale 
udviklingsstrategier, som dermed bør være relevante for udviklingen af turismeaktivi-
teter rundt om i landet. 

Region Hovedstaden opfordrer til, at der i den videre konsolideringsproces om færre 
destinationsselskaber tages afsæt i Greater Copenhagen samarbejdet og det strategiske 
arbejde med at udvikle Greater Copenhagen til en attraktiv og sammenhængende tu-
ristdestination jf. den fælles Greater Copenhagen turismestrategi (ambitionspapir).  

Målet er en attraktiv og sammenhængende Greater Copenhagen turismedestination, 
der kan klare sig i den hårde internationale konkurrence med andre metropoldestinati-
oner. Region Hovedstaden opfordrer til, at det strategiske arbejde med at udvikle Gre-
ater Copenhagen til en attraktiv og sammenhængende turistdestination videreføres i 
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det nye turisme-erhvervsfremmesystem, og at opgaven dedikeres med opgaveansvar i 
den nye turismeorganisering og evt. hovedstadskommission. 
 
Region Hovedstadens tekstnære bemærkninger til lovudkastet fremgår af vedlagte no-
tat. 
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Sophie Hæstorp Andersen 


