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Mødenotat fra Skagen Bytings borgermøde  

på Kulturhus Kappelborg, mandag den 18. november 2019 
 

Emne: 

Den fremtidige udvikling i turismen i Skagen 

 – hvordan finder vi holdbare og bæredygtige veje. 

 

 

Knap 200 borgere var mødt, så salen var næsten fuld da Bytingets formand, Martin 

Knudsen kl. 19 bød velkommen og videregav ordet til næstformand Erik Hatt, der havde 

påtaget sig at lede aftenen. 

 

Første oplægsholder var direktør René Zeeberg fra Turisthus Nord 
Link til præsentationen: 

https://www.dropbox.com/s/5o6mdv6itaychfx/opl%C3%A6g%20fra%20Zeeberg%20Pr%C3%A6s

entation%20om%20b%C3%A6redygtighed%20-%20Skagen%20Byting.pdf?dl=0 

 

Indholdet i oplægget i hovedtræk: 

• Præsentation af gængse antagelser og udsagn om turismen. 

• Sæsonbelastninger og kapacitetsudfordringer 

• Gæsterne bruger flere penge – vækst på 55% i turismeomsætningen i kommunen 

siden 2013. I alt 2.9 mia. i 2017 

• Turistunderlaget som forudsætning for byens handelsliv og virksomheder samt 

bosætning  

• Overnatninger på hotel og camping nogenlunde stabilt omkring 600.000 siden 1998 

• Meget fine tilfredsanalyser -hele 92% af turisterne anbefaler Skagen som ferieby. 

• Turistarbejdet har haft stor succes med spredning af turismen til 

”skuldersæsonerne ”. 

• Danskere, nordmænd og svenskere udgør 2/3 i alle overnatningskategorier, bortset 

fra i feriehusene, hvor der tilnærmelsesvist er lige så mange tyskere som danskere. 

• Fokus på den positive omtale af turismen 

 

 

Summarisk sammenskrivning af kommentarer og indlæg fra borgerne til indlægget: 

• Spørgsmål til organiseringen af turistarbejdet blev henvist til et senere punkt med 

generelle spørgsmål, men blev ikke stillet der. 

• Manglende kapacitet og service på byens offentlige toiletter 

• Byens veje og stier bliver ikke vedligeholdt i fornødent omfang. 

• Kommunen burde overveje ensretning af de mindste veje 

https://www.dropbox.com/s/5o6mdv6itaychfx/opl%C3%A6g%20fra%20Zeeberg%20Pr%C3%A6sentation%20om%20b%C3%A6redygtighed%20-%20Skagen%20Byting.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5o6mdv6itaychfx/opl%C3%A6g%20fra%20Zeeberg%20Pr%C3%A6sentation%20om%20b%C3%A6redygtighed%20-%20Skagen%20Byting.pdf?dl=0
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• Bekymring over krydstogtskibenes udledninger og ønske om etablering af 

landstrømsanlæg, hvilket der desværre ikke er kapacitet til i det nuværende elnet. 

Den påkrævede udvidelse er en større national opgave, der sikkert lader vente på 

sig, men der arbejdes bl.a. i Nordenergi på at afsøge mulighederne. 

• Vi kan ikke løse problemerne med krydstogtsskibenes forurening lokalt, men må 

appellere til nationale og internationale løsninger. 

• Forslag om at prioritere en koordinering så krydstogtsbesøg og større events i byen 

ikke kolliderer. 

• Antallet af- og udbuddet i detailhandlen i byen er helt afhængigt af turismen, derfor 

skal vi være glade for turisterne. 

• Har vi de rigtige turister? – Kan man målrette turistarbejde? 

• Glade for netop mangfoldigheden i turisterne. 

 

 

 

Anden oplægsholder var lektor og turismeforsker Szilvia Gyimóthy fra 

Aalborg Universitet/CBS København. 
Link til præsentation 

https://www.dropbox.com/s/f61kvxzrvqti7z2/Skagen%20opl%C3%A6g%20krydstogt%20og%20b

%C3%A6redygtig%20udvikling%20%20endelig%20udg.pdf?dl=0  

 

Indholdet i oplægget i hovedtræk: 

• Overturisme – mæthedspunkt, hvornår er der tale om det. Svært at give noget 

entydigt svar, men der er forskellige indikatorer man skal være opmærksom på. 

• Skagen har landets største antal anløb af krydstogtskibe udenfor København 

• Generelt får vi flere og flere turister, men de bruger færre og færre penge 

• Vækstfokuserede indikatorer bør suppleres af optimeringsindikatorer (bl.a. 

lønsomhed og miljøaftryk) 

• Forskellige typer af muligheder for regulering af målgrupper og det generelle 

turistpres 

 

Summarisk sammenskrivning af kommentarer og indlæg fra borgerne til indlægget: 

• Forslag om at indsætte shuttlebusser, så trafikpresset i byen aflastes om sommeren. 

• Forslag om indførelse af turistskatter gav anledning til kommentarer om at det 

kunne opleves som fjendtligt af turisterne og måske give dårlig presse, endvidere at 

det kunne påføre turisterhvervet en uheldig ko 

• nkurrence ift. andre lokaliteter.  

• Parkeringsafgiftens provenu bør blive i byen til serviceforbedringer. 

• Genoplivning af oversigten ”Det sker i Skagen” 

• Opfordring til at flere lokale melder sig som turistguider 

• Idé om at arrangere stort fælles kaffebord i hovedgaden for lokale og turister. 

https://www.dropbox.com/s/f61kvxzrvqti7z2/Skagen%20opl%C3%A6g%20krydstogt%20og%20b%C3%A6redygtig%20udvikling%20%20endelig%20udg.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f61kvxzrvqti7z2/Skagen%20opl%C3%A6g%20krydstogt%20og%20b%C3%A6redygtig%20udvikling%20%20endelig%20udg.pdf?dl=0
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Der var ikke nogen interesse for det programsatte punkt med mulighed for generelle 

spørgsmål, kommentarer og forslag, hvorfor mødet afsluttedes før planlagt. 

 

Derimod var der stor mediebevågenhed omkring mødet i såvel lokale som 

landsdækkende medier. 
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