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Kort og godt om turismen i Odsherred*
-

Brikker til et signalement af turismen i Odsherred

Omsaetning:
•

Turismen i Odsherred sl<aber en arlig omsaetning pa l<nap 1,3 milliarder

•

Ca. 60% af omsaetningen stammer fra ejeres brug af egne sommerhuse (= il<ke kommercielle
overnatninger)

•

Godt 40% af turismeomsaetningen ligger i detailhandelen

Beskaeftigelse:
•

Turismen i Odsherred giver en beskaeftigelse pa 1740 arsvaerk, hvilket svarer til 15% af den totale
beskaeftigelse i Odsherred. Hvis handvaerksydelser blev medregnet vil tallet ligge et stykke omkring
23-25%.

•

For hver en million kr. der skabes i turismeomsaetning i Odsherred er effekten i gennemsnit(inkl.
afledte effekter) 1,3 arsvaerk

•

Odsherred er den kommune i Region Sjaelland, hvor turismen bidrager mest til kommunens
samlede 0konomi. Den samlede andel af vaerditilvaeksten er saledes 13% i Odsherred mod 4,1% for
Region Sjaelland

Skatteindtaegter:

•

Turismen indbringer arligt kr 115 millioner i personskatter til Odsherred kommune. Dertil kommer
ejendomsskatter fra sommerhuse

Overnatninger:
•
•

Der er godt 500.000 kommercielle overnatninger i 2016 i Odsherred. 2/3 af disse stammer fra
feriehusudlejning.
Danske turister udg0r godt 60% af de kommercielle overnatninger. Tyske turister udg0r ca. 30%.
Dernaest f0lger norske, svenske og hollandske turister, som dog tilsammen udg0r under 10%

•

Over de seneste 10 ar er der sket en forskydning saledes at voksne par nu er en st0rre malgruppe
end b0rnefamilier.

•

Sommerhusejernes brug af eget hus (inkl. udlan til venner/familie) anslas til ca. 3,5 mill,
overnatninger (jvf. Landliggerunders0gelse, 2008)

•

Over de seneste 5 ar er feriehusudlejningen i Odsherred steget med ca. 30%

•

Turismen i Odsherred er steget uafbrudt siden 2010

*)VisitOdsherred har i januar 2017 faet udarbejdet rapporten "Turismens 0konomiske betydning for
Odsherred", baseret pa arstal fra 2014. Rapporten er udarbejdet af Center for Regional- og
Turismeforskning og VisitDenmarks analyseafdeling. Det bemaerkes at rapporten ikke tager h0jde for de
afledte ydelser i form af investeringer i forbedringer af sommerhuse m.m (handvaerksydelser)

