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Sammendrag 

Der har de seneste år været fornyet fokus på mulighederne for at etablere en ny stor 
H.C. Andersen-attraktion i Danmark. Særligt i Odense og på Fyn har interessen fra både 
medier og politisk side været stor. Den store interesse skyldes delvis Odenses naturlige 
og autentiske tilknytning til H.C. Andersen, men også det faktum, at turisterhvervet på 
Fyn som i resten af Danmark er en sektor med meget store vækstpotentialer, som dog 
på mange måder er forblevet uudnyttede pga. af manglende innovation, kvalitet, samar-
bejde og investeringer i nye unikke turismeprodukter. 

Odense Kommune har på denne baggrund anmodet Oxford Research om at udarbejde en 
analyse af muligheder og potentialer ved etablering af en H.C. Andersen-attraktion i 
Odense. I det oprindelige kommissorium blev Oxford Research bedt om at undersøge 
potentialer ved hhv. en lokal, regional og international forlystelsesspark samt et hotelres-
sort. Undervejs i analyseprocessen pegede flere interessenter og eksperter dog på, at 
Odense Kommune også bør se nærmere på muligheden for at etablere en fondsbaseret 
H.C. Andersen-attraktion i krydsfeltet mellem underholdning, læring og formidling, som vi 
bl.a. kender det fra ’Den Blå Planet’ og de zoologiske haver. Analysen har således set på 
potentialer og muligheder for etableringen af en H.C. Andersen-attraktion i Odense i form 
af fem følgende attraktionstyper:  

 En lokal forlystelses-/oplevelsespark: en kommerciel park, som primært 
appellerer til lokale borgere, institutioner og turister i nærområdet. Det er ikke en 
park, som man typisk som turist kører langt for at besøge. Som eksempel kan 
nævnes Madsby Legepark ved Fredericia. 

 En regional forlystelses-/oplevelsespark: en kommerciel park, som tiltræk-
ker borgere og turister fra et større opland, typisk fra hele regionen, og som har 
årlige besøgstal på omkring 500.000 personer. Som eksempel kan nævnes Fårup 
Sommerland, Djurs Sommerland og BonBon-Land ved Næstved. 

 En international forlystelses-/oplevelsespark: en kommerciel park, der til-
trækker turister fra hele Danmark, og som også har mange internationale besø-
gende, typisk med årlige besøgstal på over 1 mio. personer. I Danmark vil vi be-
tegne Tivoli, Dyrehavsbakken og Legoland som internationale forlystelsesparker. 

 Et hotelressort: et hotel eller lejlighedskompleks, der udover almindelige over-
natningsmuligheder tilbyder et bredt udvalg af  fritids-, sports- eller wellnessfaci-
liteter. I Danmark driver kæden Dayz Resort fx seks feriecentre med tilhørende 
vandlande, golfbaner, restauranter, spaområder eller lign. 

 En fondsbaseret attraktion i krydsfeltet mellem læring, formidling og under-
holdning: her defineret som en ambitiøs indendørs attraktion placeret bynært, 
eksempelvis i forbindelse med H.C. Andersens Hus. Attraktionen vil dels markere 
sig via spektakulær arkitektur, dels et innovativt indhold, der eksempelvis kan 
bygge på interaktive medier og 3D-teknologier.     

Med udgangspunkt i disse attraktionstyper ser analysen nærmere på, hvilke reelle poten-
tialer såvel som udfordringer og krav der vil være knyttet til etableringen af en H.C. An-
dersen-attraktion: Er det realistisk at tiltrække investorer til en sådan attraktion i Odense, 
hvem er de mulige investorer, hvilke krav stiller de til omgivelser, koncept, kundegrund-



 

 

 

6

lag mv.? Herudover har analysen kortlagt, hvilke jobmæssige og dynamiske effekter, der 
kan forventes at genereres ud fra de forskellige attraktionstyper.   

 

Odense vil være det naturlige valg for en H.C. Andersen-attraktion 

Odense har som H.C. Andersens fødeby det autentiske miljø, som gør, at placeringen af 
en H.C. Andersen-attraktion i byen umiddelbart virker som en oplagt idé med mange 
perspektiver. Analysen peger da også på, at den autenticitet og naturlige tilknytning, som 
Odense har til H.C. Andersen, gør Odense til det mest oplagte og naturlige valg for place-
ringen af en ny stor H.C. Andersen-attraktion. Uden autenticiteten er vurderingen, at en 
H.C. Andersen-attraktion vil have stor risiko for at fejle. Dette falder godt i tråd med in-
ternationale tendenser på turismeområdet, hvor et stigende antal turister rejser efter 
autentiske kulturelle og historiske oplevelser. 

Det fremhæves også, at en H.C. Andersen-attraktion formentligt bør spille sammen med 
noget eventyrligt og fx have en beliggenhed i grønne omgivelser, ved vandet med udsigt 
til svaner, ænder osv., men samtidig relativt tæt på byen. Dette vil der være gode mulig-
heder for i Odense. Samtidigt vil en H.C. Andersen eventyr-attraktion spille godt sammen 
med en række af de turismeinitiativer, der allerede er igangsat eller er på tegnebrættet i 
Odense og på Fyn. Eksempelvis omkring Eventyret Fyn, Odense Zoo og den Fynske 
Landsby, hvor man netop ønsker at tilbyde turismeoplevelser med fokus på H.C. Ander-
sen og det eventyrlige.  

 

Svære betingelser for etableringen af en kommerciel park 

Når dette er sagt, viser analysen dog samtidigt, at både centrale investorer og eksperter 
inden for forlystelsesområdet er skeptiske overfor, om H.C. Andersens eventyr vil kunne 
bære en ny stor kommerciel forlystelsespark i Danmark.  

Skepsissen skyldes flere forhold. Først og fremmest vil etableringen af en kommerciel 
forlystelsespark, hvad enten det er en stor international eller en lidt mindre regional park, 
kræve en ganske stor investering – formentligt mellem 400 og 1.500 mio. DKK. Hertil 
kommer, at forlystelsesparkerne løbende bliver nødt til at investere betydelige summer i 
nye forlystelser. Fornyer de ikke deres produkt, er erfaringen, at gæsterne hurtigt vælger 
dem fra. I 2009 investerede de eksisterende danske forlystelsesparker således 186 mio. 
kr. i nye forlystelser, i 2010 var det 200 mio. kr. og i 2011 nåede de samlede nyinveste-
ringer op på 300 mio. kr. 

Regnskabstal fra forlystelsesparkerne viser samtidigt, at de på trods af stigende besøgstal 
har svært ved at tjene penge. Tivoli havde i 2012 en overskudsgrad på blot 4,4 pct. Få-
rup Sommerland havde en overskudsgrad på 3,3 pct. og Djurs Sommerland på 10,4 pct. 
Samtidigt har en række af de mindre forlystelsesparker måtte dreje nøglen om de sene-
ste år. Kun Legoland skiller sig ud og havde i 2012 en overskudsgrad på 17,6 pct. Den 
høje investeringsgrad kombineret med små overskud gør, at det ses som yderst vanske-
ligt at få forrentet den store investering, der skal til for at etablere en kommerciel forly-
stelsespark. 

Hertil kommer, at det danske forlystelsesmarked er blandt Europas mest modne. I Dan-
mark havde de 11 private forlystelsesparker i 2011 10,8 mio. gæster, hvilket svarer til 
knap to besøg pr. indbygger. Til sammenligning har forlystelsesparkerne i Tyskland kun 
omkring 0,2 besøg pr. indbygger. Dette gør, at der skal meget til for at tiltrække gæster 
nok til nye store attraktioner i Danmark, da nye attraktioner i princippet vil skulle hente 
størstedelen af deres besøgende ved at tage markedsandele fra de andre veletablerede 
og kendte attraktioner. Herudover er danskerne vant til at gå i forlystelsesparker og er 
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derfor meget forvænte, hvad angår service og kvaliteten af forlystelser. Dette stiller store 
krav til nytilkomne attraktioner på forlystelsesmarkedet. 

Udover de klare udfordringer ift. at få forrentet en investering i en ny forlystelsespark, 
skal det bemærkes, at ingen af de private danskejede forlystelsesparker i Danmark vur-
deres at have de finansielle muskler til at være hovedinvestor i et nyt stort forlystelses-
projekt. Hvad gælder de lokale og regionale forlystelsesparker er de desuden alle kende-
tegnet ved at være startet og drævet af iværksættere og investorer med en stor lokal 
tilknytning. Medmindre der kan findes lokale investorer på Fyn, står der således forment-
ligt ingen oplagte danske investorer klar til at være hovedinvestor i en ny stor forlystel-
sespark i Odense.    

Heller ikke de store internationale operatører og investorer, som dominerer forlystelses-
markedet i Europa og USA, virker som oplagte investorer. Dette enten fordi de har et 
klart tematisk fokus som Disney Attractions eller Universal Studios, der vil være svært at 
kombinere med en H.C. Andersen-park, eller fordi de har et smalt regionalt/nationalt 
fokus, der ikke inkluderer Danmark eller Europa. De to internationale forlystelsesparkope-
ratører, der er på markedet i Danmark, Parques Reunidos (BonBonland) og Merlin Enter-
tainments Group (Legoland), vurderes heller ikke umiddelbart at have interesse i en H.C. 
Andersen.    

Parques Reunidos går som hovedregel ikke ind i ny projektudvikling, men køber primært 
parker, som er i drift og har været det gennem en længere årrække. Merlin Entertain-
ments Group og ejeren BlackStone går typisk efter koncepter, som de kan rulle ud. De 
arbejder således med en strategi, hvor de viderefører succeser videre fra land til land. En 
udfordring i forhold til at passe en H.C. Andersen-park ind i et sådant koncept er, at au-
tenticiteten ved at have parken i Odense netop vurderes være afgørende. En H.C. Ander-
sen-park vil på den baggrund være vanskelig at rulle ud internationalt.  

Sidst, men ikke mindst, er der i forlystelsesparkmiljøet generelt tvivl om, hvorvidt H.C. 
Andersens eventyr rent konceptuelt kan bære en traditionel forlystelsespark. H.C. Ander-
sens eventyr er langt fra ligeså disponerede rent billedmæssigt sammenlignet med de 
andre litterære universer og forfatterskaber, der er blevet bygget forlystelsesparker op 
omkring - som for eksempel Astrid Lindgrens børnebøger, J. K. Rowlings Harry Potter og 
ikke mindst Disneys figurer og eventyrklassikere. Den begrænsede billeddisponering gør 
det vanskeligt at bygge en genkendelig og troværdig H.C. Andersen-verden op. 

At H.C. Andersens eventyr er så lidt disponerede i film og computerspil er også en udfor-
dring rent forretningskonceptmæssigt i forhold til at tiltrække de store internationale 
operatører og investorer. Der ses nemlig en tendens til, at de store operatører, særligt på 
det amerikanske forlystelsesmarked, ofte er tæt forbundne med mediekonglomerater og 
bygger forretningen op omkring deres brands inden for legetøj, tegnefilm og computer-
spil. 

 

’Vimmerby-modellen’ kan ikke uden videre kopieres i Odense 

Oxford Research er bekendt med, at der i Odense Kommune har været særligt fokus på 
Astrid Lindgreens Verden i Vimmerby, der i kraft af parkens oversættelse af et forfatter-
skab har en række paralleller til en mulig H.C. Andersen-park. Astrid Lindgrens Verden er 
et sympatisk og meget skandinavisk koncept, der i høj grad appellerer til de mindste børn 
og deres forældre. Det synes at være en nærliggende tanke, at H.C. Andersens mest 
kendte eventyr på samme vis vil kunne oversættes til forskellige miljøer og figurer, som 
samles i en oplevelsespark. Oxford Research vurderer imidlertid, at der er en række op-
mærksomhedspunkter, som det vil være vigtigt at være opmærksom på ift. at anvende 
’Vimmerby-modellen’ til en H.C. Andersen-park i Odense:  
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 Astrid Lindgrens Verden appellerer primært til børnefamilier og tiltrækker stort 
set kun familier med mindre børn. For mange småbørnsfamilier gælder det, at 
det ikke nødvendigvis er byferier, der står øverst på listen, når der træffes be-
slutning om kortere og længere ferier.  

 De udenlandske besøgende, der kommer til Astrid Lindgrens Verden, kommer 
primært fra Danmark, Norge og Finland og i lidt mindre grad fra Tyskland og Hol-
land, hvor Astrid Lindgrens bøger også er populære. Derimod er der eksempelvis 
få kinesere, amerikanere og russere, der finder vej til parken. I forhold til at til-
trække besøgende udenfor Norden, eksempelvis fra Asien, hvor H.C. Andersen er 
meget populær, kan det rent kulturelt og sprogligt være en udfordring at etable-
re en park, som primært er baseret på kulisser og skuespil. 

 Astrid Lindgrens Verdens succes bygger i høj grad på den meget store ekspone-
ring af hendes historier i TV og på film. Samtidigt er de miljøer, som historierne 
udspiller sig i, forholdsvist detaljerede og hoved- såvel som bipersoner har ofte 
markante og let genkendelige personligheder. Det er således forholdsvist let at 
opbygge genkendelige og stemningsfyldte tableauer og kulisser baseret på Astrid 
Lindgrens historier og persongalleri. Dette er ikke i samme grad tilfældet i forhold 
til H.C. Andersens eventyr. 

 Etablering af en oplevelsespark som Astrid Lindgrens Verden vil formentlig være 
stort set ligeså bekosteligt, som en mere traditionel regional forlystelsespark. Den 
svenske park har alene de seneste år investeret næsten 200 mio. SEK i udviklin-
gen af nye miljøer. Der har derfor været luftet en idé om en langsigtet og mere 
trinvis udvikling af en H.C. Andersen-park, som det i princippet er sket med 
Astrid Lindgrens Verden. Her er det imidlertid værd at bemærke, at parkens 
langsomme opbygning de første mange år har været baseret på et stærkt enga-
gement fra lokale ildsjæle frem for et kommercielt fundament. Herudover er det 
vigtigt at have in mente, at Astrid Lindgren-parken blev udviklet i en tid, hvor for-
lystelses- og attraktionsmarkedet var langt mindre professionelt, modent og 
mættet, end tilfældet er i dag, hvor risikoen for at ’drukne i larmen’ fra de store 
og etablerede attraktioner er langt større.  

 Astrid Lindgrens Verden drives og ejes i dag primært af det familieejede selskab, 
som ejer rettighederne til Astrid Lindgrens bøger. Der eksisterer ingen fond eller 
selskab, der har rettighederne til H.C. Andersens eventyr og hermed heller ikke 
på samme måde en oplagt investor.  

 

En fondsbaseret løsning kan være vejen frem for Odense Kommune 

På grund af de vanskelige betingelser for at etablere en ny kommerciel forlystelsespark 
med udgangspunkt i H.C. Andersen har en række interessenter peget på muligheden for, 
at Odense Kommune i stedet satser sine ressourcer på at få etableret en fondsbaseret 
H.C. Andersen-attraktion i krydsfeltet mellem underholdning, læring og formidling. Forde-
len ved at etablere en almennyttig selvejende fond eller institution er, at det er muligt at 
søge offentlige midler samt at opnå støtte fra de store filantropiske fonde. En lang række 
almennyttige fondsbaserede attraktioner som Den Blå Planet, Randers Regnskov, Køben-
havns Zoo samt det kommende Time World i Herning har således haft stor succes med at 
tiltrække både kapital og opmærksomhed.  

Et konkret bud på en fondsbaseret H.C. Andersen-attraktion er opførelsen af et stort og 
ambitiøst eventyrhus centralt placeret i Odense, der via innovative tilgange og brug af 
moderne interaktive medieteknologier formidler H.C. Andersens univers, historier samt 
personer på en både underholdende og lærende måde. Desuden kan huset kombinere 
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den mere lette og underholdende formidling med seriøse aktiviteter omkring litteratur, 
skoletjeneste, forfatterskab og forskning. Videre vil en attraktion baseret på interaktiv 
underholdning have gode skaleringsmuligheder, når det kommer til indhold, som alt an-
det lige er lettere at ændre og forny end store fysiske forlystelser.       

Byggeriet bør være spektakulært og innovativt og i sig selv fungere som et trækplaster 
og varetegn for Odense – som tilfældet eksempelvis er det med Den Blå Planet.  

Oxford Research er bekendt med, at der allerede nu arbejdes på at etablere et eventyr-
hus centralt i Odense efter en fondsbaseret model. Den endelige skala samt udformning 
er dog ikke på plads endnu. Selvom der satses på en fondsbaseret attraktion, bør man 
være opmærksom på, at konkurrencen om at tiltrække midler såvel som besøgende også 
her vil være hård. Det er derfor Oxford Researchs vurdering, at der bør satses på et seri-
øst og ikke mindst ambitiøst fyrtårnsprojekt, der fra starten kan trække den fornødne 
opmærksomhed. 

 

Betydelige synergieffekter at hente på en ambitiøs attraktion 

Der er ingen tvivl om, at der vil være betydelige positive effekter at hente ved en ny am-
bitiøs H.C. Andersen-attraktion. Hvis vi ser bort fra scenariet med en stor international 
forlystelsespark i milliardklassen, vil de direkte beskæftigelseseffekter af en ny attraktion 
dog være relativt begrænsede. Derimod indeholder etableringen af en H.C. Andersen-
attraktion meget store potentialer i forhold til at styrke brandingen af og destinationsud-
viklingen i Odense og på Fyn og hermed på sigt opnå betydelig vækst i turismen og be-
skæftigelsen.  

Uanset typen af en H.C. Andersen-attraktion bør der kunne opnås betydelige dynamiske 
effekter i forhold til de attraktioner og initiativer, der allerede i dag forsøger at sætte 
mere fokus på H.C. Andersen og det ’eventyrlige’ – eksempelvis initiativet ’Eventyret Fyn’ 
og Odenses to store attraktioner Odense Zoo og Den Fynske Landsby. En satsning på 
H.C. Andersen og det ’eventyrlige’ passer også umiddelbart godt ind i Fyns eksisterende 
turismeprodukt, der blandt andet bygger på naturskønne områder og mange gamle her-
regårde og slotte. Samtidigt mangler Fyn og Odense i høj grad netop en markant fyr-
tårnsattraktion. 

I forhold til destinationsudvikling er det i særlig grad Oxford Researchs vurdering, at et 
stort, ambitiøst og fondsbaseret eventyrhus placeret centralt i Odense vil spille godt 
sammen med Odenses andre attraktioner og kvaliteter og ikke mindst ambitionen om at 
udvikle sig til en storby. Muligheden for at holde helårsåbent, et koncept der bygger på 
innovativ formidling, viden, læring samt interaktive teknologier og spektakulær arkitektur 
er alt andet lige ting, der passer godt ind i moderne byudvikling. Ikke mindst i Odense, 
hvor der er planlagt en række i ambitiøse byudviklingsprojekter netop med fokus på at 
styrke bylivet, kulturen og Odense som en attraktiv vidensby.     

I hvor høj grad en H.C. Andersen-attraktion vil resultere i dynamiske effekter og generelt 
gøre Odense og hele Fyn til en mere attraktiv og besøgt destination, vil dog i sidste ende 
afhænge af, om de relevante offentlige og private aktører i praksis formår at arbejde 
sammen om at udvikle, brande og markedsføre Odense og Fyn som en samlet destinati-
on. 
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Kapitel 1. Indledning 

Odense har som H.C. Andersens fødeby det autentiske miljø, som gør placeringen af en 
H.C. Andersen-attraktion i byen til en oplagt idé med mange perspektiver.  

Rammerne for, at en attraktion kan etableres, er allerede skabt af Odense Kommune, 
idet kommunen har reserveret et stort grundareal til opførelsen af en forlystelsespark, 
der kan bygges op omkring H.C. Andersen: Fx en park, hvor man kan kravle med solda-
ten ned i det hule træ og møde hundene med øjne så store som tekopper, møllehjul og 
rundetårn. Eller hvor man kan besøge snedronningens palads, andegården eller havkon-
gens undersøiske rige. 

Der har da også ad flere omgange været interesserede investorer på besøg i Odense for 
at undersøge mulighederne for at etablere en H.C. Andersen-forlystelsespark, men ingen 
investorer har foreløbig troet så meget på idéen, at de er gået ind i projektet. 

En H.C. Andersen-attraktion vil både kunne tilføre Odense Kommune en ny funktionel 
kvalitet inden for det vigtige turisterhverv, og det vil kunne skabe en lang række nye 
arbejdspladser. Samtidig vil en ambitiøs attraktion eller forlystelsespark også på det mere 
emotionelle plan give et løft til Odense Kommune, idet den – i kombination med de øvri-
ge investeringer, som kommunen har planlagt frem mod 2020 – kan skabe en oplevelse 
af, at der opbygges noget nyt i området, som man kan være stolt af.  

Ønsket om en H.C. Andersen-attraktion i Odense skal ses i lyset af, at der i disse år inve-
steres massivt i nye attraktioner rundt omkring i Danmark, fx i Randers med udviklingen 
af verdens største zoologiske have ”Planet Randers”, i Ringkøbing med oplevelsesparken 
”KRAFT” og i Herning med temaparken ”Time World”.1 Konkurrencen om at tiltrække 
turister til kommunerne uden for Hovedstadsområdet er med andre ord enorm.   

Odense Kommune har anmodet Oxford Research om at udarbejde en analyse af behov, 
muligheder og potentialer ved etablering af en H.C. Andersen-attraktion i form af hhv. en 
lokal, regional og international forlystelses-/oplevelsespark samt et hotelressort.  

Undervejs i analyseprocessen pegede flere interessenter og eksperter dog på, at Odense 
Kommune også bør se nærmere på muligheden for at etablere en fondsbaseret H.C. 
Andersen-attraktion i krydsfeltet mellem underholdning, læring og formidling, som vi bl.a. 
kender det fra ’Den Blå Planet’ og de zoologiske haver. Analysen har således set på po-
tentialer og muligheder for etableringen af en H.C. Andersen-attraktion i Odense i form af 
følgende fem attraktionstyper, som vi i nærværende analyse definerer således: 

1. En lokal forlystelses-/oplevelsespark: en park, som primært appellerer til 
lokale borgere, institutioner og turister i nærområdet. Det er ikke en park, som 
man typisk som turist kører langt for at besøge. Som eksempel kan nævnes 
Madsby Legepark ved Fredericia. 

2. En regional forlystelses-/oplevelsespark: en park, som tiltrækker borgere 
og turister fra et større opland, typisk fra hele regionen, og som har årlige be-

                                                
1 Mandag Morgen (2011) Destination Danmark – turismens nye vækststrategier, 30. maj 2011 
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søgstal på omkring 500.000 personer. Som eksempel kan nævnes Fårup Som-
merland, Djurs Sommerland og BonBon-Land ved Næstved. 

3. En international forlystelses-/oplevelsespark: en park, der tiltrækker turi-
ster fra hele Danmark, og som også har mange internationale besøgende, typisk 
med årlige besøgstal på over 1 mio. personer. I Danmark vil vi betegne Tivoli, 
Dyrehavsbakken og Legoland som internationale forlystelsesparker. 

4. Et hotelressort: et hotel eller lejlighedskompleks, der udover almindelige over-
natningsmuligheder tilbyder et bredt udvalg af  fritids-, sports- eller wellnessfaci-
liteter. I Danmark driver kæden Dayz Resort fx seks feriecentre med tilhørende 
vandlande, golfbaner, restauranter, spaområder eller lign. 

5. En fondsbaseret attraktion i krydsfeltet mellem læring, formidling og under-
holdning: her defineret som en ambitiøs indendørs attraktion placeret bynært, 
eksempelvis i forbindelse med H.C. Andersens Hus. Attraktionen vil dels markere 
sig via spektakulær arkitektur, dels et innovativt indhold, der eksempelvis kan 
bygge på interaktive medier og 3D-teknologier.     

Ser man på de ti mest besøgte seværdigheder i Danmark i 2010, fylder forlystelsespar-
kerne en betydelig del. Hertil kommer, at Danmark allerede har et særdeles højt antal 
besøgende i forlystelsesparker pr. indbygger sammenlignet med vores nabolande. 

Det betyder på den ene side, at der er tale om mange potentielle besøgende, og på den 
anden side at der er behov for nytænkning og et højt ambitionsniveau, hvis en ny attrak-
tion skal kunne konkurrere med de eksisterende forlystelsesparker i Danmark.  

Denne konkurrence kommer bl.a. til udtryk ved, at de eksisterende forlystelsesparker i 
Danmark i 2011 investerede omkring 300 mio. kr. i videreudvikling af parkerne, hvilket er 
en stigning i forhold til tidligere år.2 Det kan også konstateres, at de mindre parker har 
haft det svært de seneste år, mens de lidt større parker er kommet forholdsvist godt 
gennem krisen. Det er dog samtidig et gennemgående træk blandt de danske forlystel-
sesparker, at de generelt har svært ved at tjene penge. 

Fra udlandet ses en tendens til, at forlystelsesparker i højere grad indgår i kædedannel-
ser, hvor større internationale koncerner og kapitalfonde opkøber og driver de kommerci-
elle forlystelsesaktiviteter.3 Blandt de største firmaer er både en række nordamerikanske 
og en række europæiske spillere, hvoraf enkelte er trådt ind på det danske marked. 
Spanske Parques Reunidos driver bl.a. BonBon-Land og engelske Merlin Entertainment 
Group driver Legoland i Billund såvel som i andre lande.  

En anden international tendens er, at de største operatører særligt på det amerikanske 
marked er tæt forbundne med mediekonglomerater og bygger forretningen op omkring 
deres brands inden for legetøj, tegnefilm, computerspil osv. Herhjemme ses også tegn på 
sådanne forbindelser. Bl.a. indviede Tivoli i 2010 et Rasmus Klump Univers. 

Endelig ses der fra udlandet en tendens til, at forlystelsesparkerne klumper sig sammen 
for at udnytte synergien fra hinanden. Orlando i Florida er et godt eksempel på dette, og 
det samme ses i Frankrig, hvor forlystelsesparken Parc Astérix nord for Paris har måttet 
erkende, at åbningen af Disneyland i samme område ikke har skadet parken. Sameksi-
stensen har betydet, at de to parker fungerer som turistmagneter for hele området.4 

                                                
2 Tal fra Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark (FFD) ifølge Berlingske: Forlystelsesparker skruer op for 
investeringer, 10. juli 2013 
3 Økonomi- og Erhvervsministeriet (2004): Analyse af det danske turismeerhverv, s. 144 
4 Mandag Morgen (2008): Verdens 10 største forlystelsesparker, MM Elite #20, 7. april 2008 
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Herhjemme ses samme tendens i området omkring Billund, hvor Legoland, Lalandia og 
Givskud Zoo siden 2009 har indgået et tæt samarbejde og følgende har opnået et øget 
antal besøgende.5 

De beskrevne tendenser er alle relevante at have for øje i nærværende analyse.  

Analysen er udarbejdet på baggrund af omfattende desk research af relevante danske 
og internationale rapporter og data på området samt en række kvalitative interviews 
med centrale interessenter med kendskab til forlystelsesbranchen, hvis udsagn efter afta-
le alle gengives anonymt i denne afrapportering.  

I analysens kapitel 2 præsenteres først Oxford Researchs vurdering af potentialerne for 
en H.C. Andersen-attraktion, mens kapitel 3 indeholder en gennemgang af de beskæfti-
gelseseffekter samt øvrige afledte effekter, som en forlystelsespark, et ressort eller en 
attraktion inden for de fem scenarier forventes at give Odense.  

  

                                                
5 Børsen (2013): Børnefamilier forgylder Legoland, 6. juni 2013 
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Kapitel 2. Potentialer for en H.C. Andersen-
attraktion 

I dette kapitel ses der nærmere på potentialerne for en H.C. Andersen-attraktion, herun-
der fordele og ulemper ved hvert af de fem opstillede scenarier.  

Forud for gennemgangen af hvert af de fem scenarier, præsenterer vi en række mere 
overordnede og generelle vurderinger vedrørende forlystelsesbranchen i Danmark. Ind-
ledningsvist en kortlægning af, hvem der typisk vil gå ind som investorer i en kommerciel 
forlystelsespark. Herefter en vurdering af forventede krav til bl.a. areal, beliggenhed og 
finansiering for de fem attraktionstyper. 

 

2.1 Kortlægning af ejerforhold og potentielle investorer 

Det er kendetegnende for hovedparten af forlystelsesparker både internationalt og i 
Danmark, at de er privatejede. Blandt undtagelserne kan i Danmark nævnes Tivoli Fri-
heden i Aarhus, som i en årrække frem til 2000 var ejet af Aarhus Kommune, men i dag 
er privatiseret, samt Fredericia Kommune, der ejer Madsby Legepark. I Sverige kan næv-
nes Liseberg i Göteborg, der er ejet af Göteborg Kommune, samt Vimmerby Kommune, 
der ejer 16 pct. af Astrid Lindgrens Verden.  

I Danmark ejes og drives de lokale og regionale forlystelsesparker oftest af lokale 
ildsjæle og investorer, som typisk har etableret parkerne i 70’erne og 80’erne. Det gælder 
bl.a. Djurs Sommerland, der i dag ejes og drives af sønnerne til grundlæggeren af par-
ken. Det samme gælder for både Fårup Sommerland og Sommerland Sjælland, der også 
drives af sønner til parkernes grundlæggere. 

For så vidt angår de store internationale forlystelsesparker i Europa og USA, er der 
derimod i disse år en klar tendens til, at ejerskab og udviklingen af parkerne koncentre-
res på færre og færre forlystelseskæder, som er specialiserede i drift af sådanne parker.  

En række af disse ejes igen af større kapitalfonde, der har specialiseret sig i investeringer 
inden for underholdnings- og oplevelsesindustrien. Den stigende koncentration skyldes 
bl.a. de meget høje investeringskrav, der er til forlystelsesparker af internationalt format, 
og en stigende tendens til at sammentænke brands og mange forskellige typer af ople-
velser ind i de enkelte forlystelsesparker. 

De største ejere og operatører af forlystelsesparker globalt set er:  

 Disney Attractions 
Parker: Magic Kingdom, DisneyWorld, DisneyLand, Disneyland Paris 
 

 Merlin Entertainments Group (ejet af kapitalfonden BlackStone) 
Legoland, Madame Tussauds, Gardaland, The Dungeons. 
 

 Universal Studios Recreation Group 
Universal Studios i Hollywood, Orlando samt Japan 
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 Six Flags Inc. 
Six Flags St. Louis, Six Flags Fiesta Texas 
 

 Busch Entertainment 
Busch Gardens, SeaWorld, Sesame Place 
 

 Cedar Fair Entertainment Co. 
Knott's Berry Farm og Great America 
 

 Parques Reunidos (ejet af kapitalfonden Candover) 
Parker: Ejer omkring 50 forlystelsesparker, zoologiske haver og akvarier bl.a. 
BonBon-Land, Parque Warner Madrid, Tusenfryd og Bø Sommarland. 
 

 Compagnie des Alpes  
Parc Astérix, Walibi World 
 

 Herschend Family Entertainment 
Parker Dollywood 
 

 Everland 
Parker: Everland, Sydkorea 

 
Oxford Research vurderer, at få af de store internationale forlystelseskæder vil være 
interesserede i at investere i og drive en H.C. Andersen-park i Odense – enten fordi de 
har et klart tematisk fokus som Disney Attractions eller Universal Studios, der vil være 
svært at kombinere med en H.C. Andersen-park, eller fordi de har et smalt regio-
nalt/nationalt fokus, der ikke inkluderer Danmark/Europa. En undtagelse er Merlin Enter-
tainment Group og Parques Reunidos, der begge allerede er til stede i Danmark og har et 
forholdsvist bredt tematisk fokus i deres investeringsportefølje. Som det vil blive uddybet 
senere, virker det dog ikke sandsynligt, at disse selskaber pt. vil gå ind i et parkprojekt 
relateret til H.C. Andersen.  
 
På den hjemlige scene peges der i branchen alene på Tivoli som en aktør, der har en 
størrelse, der gør parken til en relevant og mulig spiller i forhold til udvikling og drift af en 
større international H.C. Andersen-park. Vurderingen er dog samtidigt, at Tivoli A/S ikke 
har de fornødne finansielle muskler til at gå ind i et stort projekt som hovedinvestor.  
 
 

2.2 Det danske forlystelsesmarked 

Blandt de respondenter, vi har talt med, er der generelt skepsis overfor etableringen af 
en ny større forlystelsespark i Danmark på kommercielle vilkår. Der er flere grunde til 
dette. 

For det første betegnes Danmark fra flere sider som et af de lande i verden, der i forhold 
til indbyggertal har flest besøgende i deres forlystelsesparker. Danmark er med andre ord 
et meget modent marked, fx sammenlignet med et naboland som Tyskland. I Danmark 
havde de elleve private forlystelsesparker i 2011 10,8 mio. gæster, hvilket svarer til knap 
to besøg pr. indbygger, hvor forlystelsesparkerne i Tyskland til sammenligning har om-
kring 0,2 besøg pr. indbygger. Hertil skal lægges, at Danmarks næsten 300 offentlige og 
selvejende attraktioner havde i alt 14 mio. gæster i 2011. Dette gør, at der skal meget til 
for at tiltrække gæster nok til nye store attraktioner, da nye attraktioner i princippet vil 
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skulle hente størstedelen af deres besøgende, ved at tage markedsandele fra de andre 
veletablerede og kendte attraktioner. 

For det andet har de private danske forlystelsesparker, på nær Legoland, vanskeligt ved 
at tjene penge. Legoland skiller sig ud og havde i 2012 en overskudsgrad på 17,6 pct., 
mens den mest besøgte danske park Tivoli havde en overskudsgrad på blot 4,4 pct. Få-
rup Sommerland havde en overskudsgrad på 3,3 pct. og Djurs Sommerland på 10,4 pct.6  

De lave indtjeningsgrader skal ses i sammenhæng med, at de danske forlystelsesparker 
har formået at holde et forholdsvis stabilt antal besøgende siden den økonomiske krise i 
2008, hvor flere danskere begyndte at holde ferie i Danmark, hvorimod færre udlændin-
ge besøgte parkerne end tidligere. På trods af de gode besøgstal, er der alligevel hård 
konkurrence om at lokke gæsterne til. 

Konkurrencen kommer bl.a. til udtryk ved, at parkerne er tvunget til hvert år at investere 
i nye forlystelser, der skaber opmærksomhed omkring parkerne. Gæsterne er blevet for-
vænte med et højere niveau fra besøg i udenlandske parker, og opdaterer de danske 
parker ikke deres produkt, kan de hurtigt se, at gæsterne vælger dem fra. Dette betyder 
en ekstrem høj investeringsgrad i de danske forlystelsesparker. I 2009 investerede par-
kerne 186 mio. kr. i nye forlystelser, i 2010 200 mio. kr. og i 2011 300 mio. kr.7 Den høje 
investeringsgrad kombineret med små overskud gør, at det ses som yderst vanskeligt at 
få forrentet den store investering, der skal til, for at etablere en kommerciel forlystelses-
park. 

Konkurrencen i Danmark er med andre ord særdeles hård, og et par private forlystelses-
parker har de seneste år måttet dreje nøglen om – Sommerland Syd i 2012 og Tivoli 
Karolinelund i Aalborg i 2010.  

 

2.3 Arealkrav og beliggenhed  

I det følgende ser vi nærmere på, hvilke forventninger investorer vurderes at have til 
areal og beliggenhed for attraktioner inden for de fem scenarier.   

Tabel 2.1. viser arealet for udvalgte forlystelsesparker og attraktioner, der er sammenlig-
nelige med de til denne analyse udviklede scenarier. 

Tabel 2.1: Sammenlignelige parkers areal 

Type Forlystelsespark Areal i m2 

International park 

Liseberg, Göteborg 1.100.000 
Legoland 140.000 

Tivoli 83.000 

Dyrehavsbakken 75.000 

Regional park 

Fårup Sommerland 1.100.000 
(275.000 bebygget) 

Djurs Sommerland 450.000 

Astrid Lindgrens Verden 130.000 

Lokal park 
Sommerland Sjælland 400.000 

Jesperhus Resort  80.000 

                                                
6 Børsen (2013): Børnefamilier forgylder Legoland, 6. juni 2013 
7 Berlingske (2012): Forlystelsesparker skruer op for investeringer, 10. juli 2012 
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Tivoli Friheden 78.000 

Madsby Legepark  70.000 

Hotel ressort park 
Lalandia Billund 2.000.000 

 (40.000 overdækket) 

Dayz Kildedal Resort 900.000 
(35.000 overdækket) 

Fondsbaseret attraktion 

Den Blå Planet 10.000 

Experimentarium 5.000 

Randers Regnskov 3.600 

  

Som det fremgår af oversigten, er det vanskeligt at generalisere arealkravet ud fra en 
’most-similar-case’ tilgang. Der er således stor forskel på attraktionernes areal inden for 
de enkelte typer, og der ses ikke en entydig sammenhæng mellem attraktionsty-
pe og størrelse. 

Det bemærkes i den sammenhæng, at der alt andet lige er stor forskel på, hvad der er 
indeholdt i de arealer, som fremgår af oversigten. I en park som Fårup Sommerland ind-
går fx et meget stort, åbent picnicareal. 

Der ses ikke overraskende en sammenhæng mellem attraktionens beliggenhed og areal. 
De bynære forlystelsesparker såsom Tivoli, Bakken og Tivoli Friheden har af historiske 
årsager et lille areal og begrænsede udvidelsesmuligheder, mens nyere parker såsom 
Fårup Sommerland fra 1975 og Sommerland Sjælland fra 1985, der er etableret på ”bar 
mark” uden for byerne, har bedre udvidelsesmuligheder.  

Samlet set er det Oxford Researchs vurdering, at der ikke på forhånd kan siges noget 
entydigt om arealkravene for en H.C. Andersen-attraktion i Odense i relation til type. 
Nogle af de nyeste internationale forlystelsesparker har således ikke nødvendigvis et stort 
areal, men er ikke desto mindre meget dyre grundet udpræget brug af det sidste nye 
teknologiske udstyr.  

En af de interessenter, vi har talt med, fremhæver den nye Harry Potter park i Orlando 
som en mulig inspirationskilde for en H.C. Andersen-attraktion i Odense midtby. Parken, 
der åbnede i 2010 som en temapark i det eksisterende ”Universal Orlando Resort”, har et 
areal på blot 81.000 m2. Parkens hovedattraktion er ”Harry Potter and the Forbidden 
Journey”, der med brug af den nyeste teknologi tager tilskuerne med på en fem minut-
ters rejse gennem Harry Potters troldmandsverden. Trods sin forholdsvis beskedne stør-
relse, kostede det 200 mio. dollars at bygge parken.8  

Interaktive forlystelser, både virtuelle og fysiske, er i det hele taget en international ten-
dens, som flere og flere forlystelsesparker har taget til sig. Legoland har fx bygget et 4D-
teater og flere forlystelser, hvor deltagerne selv skal sikre fremdriften mv. Disse forlystel-
ser fylder ikke nødvendigvis så meget, men er særdeles omkostningstunge. Samtidig kan 
det være en fordel, at sådanne forlystelser har gode skaleringsmuligheder på indholdssi-
den, hvorimod det arealmæssigt ikke kræver helt så megen plads løbende at ændre og 
forny indholdet. Dette vil derfor være velegnet for en bynær H.C. Andersen-attraktion.       

Alt andet lige gælder det imidlertid, at vigtigheden af beliggenhed (nærhed til 
by/eksisterende turistcenter) vil være omvendt proportional med attraktionens tiltræk-
ningskraft: Jo større tiltrækningskraft en attraktion har i sig selv, des mindre betyder 
nærheden til by og eksisterende turistcentre.  
                                                
8 Orlando Sentinel (2010): Big day is here: Universal hopes Harry Potter's magic will last, 17. juni 2010, se  
http://articles.orlandosentinel.com/2010-06-17/entertainment/os-universal-harry-potter-staying-
pow20100617_1_wizarding-world-harry-potter-potter-books  
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Samtidig er det naturligvis også et opmærksomhedspunkt, at en bynær attraktion sætter 
nogle arealmæssige begrænsninger, som en attraktion, der ligger på ”bar mark” uden 
for Odense, ikke vil have, fx i forhold til parkeringsmuligheder. Omvendt peger interes-
senter, som vi har talt med, på, at en bynær beliggenhed tæt ved H.C. Andersens Hus og 
den autenticitet, som dette vil give, er altafgørende i forhold til at etablere en interessant 
H.C. Andersen-park. Dette uddybes nedenfor i afsnittet om autenticitet.  

Det gælder ligeledes som et opmærksomhedspunkt, at man i Odense Kommune må gøre 
sig klart, om en H.C. Andersen-attraktion skal være bynær og eventuelt have en storby-
profil med mange indendørs aktiviteter og helårsåbent, eller om man satser på en park 
på ”bar mark” af sommerlandtypen, hvis sæson er kortere og i højere grad vil være vejr-
afhængig.  

 

Autenticitet 

Interessenter peger på, at den autenticitet, som Odense har i kraft af, at byen er H.C. 
Andersens fødeby, er altafgørende i forhold til at skabe den H.C. Andersen-attraktion, 
som Danmark mangler. Uden denne vil en H.C. Andersen-attraktion i princippet kunne 
ligge hvor som helst i Danmark, hvilket dog vurderes at give en stor risiko for at fejle. 

En interessent fremhæver imidlertid også vigtigheden af, at en H.C. Andersen-attraktion 
spiller sammen med noget eventyrligt og fx har en beliggenhed i grønne omgivelser, ved 
vandet med udsigt til svaner, ænder osv., men samtidig relativt tæt på byen. 

De pågældende vurderinger er i tråd med en international udviklingstendens, som viser 
et stigende antal turister, der rejser efter autentiske kulturelle og historiske oplevelser.9   
Når det er sagt, er der samtidig tvivl blandt interessenterne om, hvorvidt H.C. Andersen 
brandet er stærkt nok til at bære en kommerciel forlystelsespark.  

Der er enighed om, at ideen overordnet set er god. Men når det kommer til den konkrete 
”oversættelse” af H.C. Andersens eventyr til en forlystelsespark, er der tvivl om, hvorvidt 
H.C. Andersen konceptet er stærkt nok til at bære en hel forlystelsespark. Der henvises 
bl.a. til, at de eksisterende danske forlystelsesparker hele tiden er på jagt efter gode 
ideer til at lave kulisser, og her er det bl.a. værd at bemærke, at Tivoli fx ikke har vurde-
ret, at H.C. Andersen kan trække mere end én enkelt forlystelse i form af Den Flyvende 
Kuffert. 

Hertil kommer, at H.C. Andersens eventyr ikke er ligeså disponerede rent billedmæssigt 
sammenlignet med fx Astrid Lindgrens eventyr, J. K. Rowlings Harry Potter og ikke 
mindst Disneys eventyrklassikere. Det er derfor et opmærksomhedspunkt, at det vil være 
vanskeligere at bygge en genkendelig H.C. Andersen verden op, fx som i Astrid Lindgrens 
tilfælde. Der er dog generel enighed blandt interessenterne på området om, at en H.C. 
Andersen-park eller attraktion vil skulle tage udgangspunkt i eventyrene frem for i H.C. 
Andersen som person.  

 

2.4 Finansieringskrav  

Inden for den amerikanske forlystelsesbranche taler man om en tommelfingerregel, 
hvorefter man i forbindelse med planlægning af en ny temapark må forvente at investere 
100 dollars pr. forventet gæst i parkens første åbningsår. Er målet med andre ord at 
                                                
9 Mandag Morgen (2011): Kulturarv kan blive en stærk turistmagnet, i særtillægget ”Destination Danmark, 
turismens nye vækststrategier”, 30. maj 2011, side 47ff.  
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tiltrække en mio. betalende gæster om året, skal den samlede investering være lig 100 
mio. dollars.10 

I tabel 2.2. præsenteres en oversigt over estimerede etableringsomkostninger for en 
række sammenlignelige seværdigheder og attraktioner. Der er både medtaget en række 
ældre attraktioner, hvor attraktionerne selv har givet et estimat over, hvad etablerings-
omkostningerne ville være, hvis man i dag skulle anlægge en sammenlignelig attraktion, 
samt en række nyere attraktioner, hvor det har været muligt at få oplyst, hvad det ko-
stede eller forventes at koste at etablere den pågældende park/attraktion.  

På baggrund af de oplysninger, vi har indhentet som led i denne analyse, synes den ame-
rikanske tommelfingerregel ikke helt at gælde i Europa. Legoland i Günzburg i Sydtysk-
land, der åbnede i 2002, kalkulerede fx med 1 mio. gæster om året, hvilket efter tommel-
fingerreglen skulle betyde, at den skulle koste ca. 500-700 mio. kr. at anlægge. Parken 
kostede imidlertid 1,5 mia. kr. at etablere, og inden for denne ramme manglede parken 
endda at få etableret en række af de planlagte faciliteter.  

 

Tabel 2.2: Finansieringskrav for udvalgte forlystelsesparker/attraktioner 

Type Forlystelsespark Estimerede etableringsom-
kostninger 

International 
park 

Disneyland, Paris 5 mia. kr. (1992-tal) 

Legoland, Günzburg 1,5 mia. kr. (2002-tal) 

Regional park 
Fårup Sommerland 300-400 mio. kr. (estimeret af park) 

(Danfoss) Universe 230 mio. kr. (2008-tal) 

Lokal park 
KRAFT oplevelsescenter i Ringkøbing 150 mio. kr. (forventet, estimeret) 

Madsby Legepark  100 mio. kr. (estimeret af park) 

Hotel ressort 
park 

Dayz Kildedal Resort 4 mia. kr. (forventet, estimeret) 

Lalandia Billund 2,1 mia. kr. (2006-tal) 

Fondsbaseret 
attraktion 

Den Blå Planet 730 mio. kr. (2012-tal) 

Randers Regnskov 99 mio. kr. (1996-2005-tal) 

Experimentarium 56 mio. kr. (1989-tal) (kun indhold) 

 
Som det ses, er det store summer, der er i spil, når der skal etableres en ny forlystelses-
park/attraktion eller et hotel ressort på bar mark, om end der også er forholdsvis store 
variationer inden om hver af de fem attraktionstyper. Tilsvarende er det store summer, 
der efterfølgende skal forrentes, og der er således tale om en særdeles risikabel investe-
ring.  

 

Kommunale udgifter 

Odense Kommune har anmodet Oxford Research om en vurdering af, hvilke udgifter der 
vil være for kommunen i forbindelse med anlæg af en privat forlystelsespark.  

Her vil der ifølge de interessenter, vi har talt med, først og fremmest være tale om de 
udgifter, der er forbundet med byggemodning, herunder kloakering, belysning, infra-

                                                
10 Kelly T. Kaak: Theme Park Development Cost: Initial Investment Cost Per First Year Attendee – A Historical 
Benchmarking Stydy, University of Central Florida 
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struktur mv. Der vil typisk også være udgifter til etablering og vedligeholdelse af grønne 
områder omkring parken.  

Herudover påpeges naturligvis også vigtigheden af en god dialog omkring lokalplan mv. 

Endelig kan der på det mere strategiske plan også træffes beslutning om at yde et kapi-
talindskud, som man fx har gjort det i Ringkøbing-Skjern Kommune i forbindelse med 
etablering af oplevelsescentret KRAFT, hvor kommunen har afsat 50 mio. kr., samt et 
efterfølgende millionbeløb til driften. Et andet eksempel er Tårnby Kommune, der i for-
bindelse med opførelsen af Den Blå Planet i Kastrup valgte at donere byggegrunden.  

I langt størstedelen af tilfældene i Danmark, hvor kommuner direkte har bidraget med et 
kapitalindskud til en attraktion, er der dog tale om fondsbaserede attraktioner med et 
lærings- og formidlingsperspektiv og ikke en 100 pct. kommerciel forlystelsespark. 

I det følgende beskrives mere detaljeret en række af de potentialer og udfordringer, som 
Oxford Research på baggrund af vores desk research og interviews ser for de fem opstil-
lede scenarier. 

 

2.5 Scenarium 1: Den internationale forlystelsespark  

En af de senest tilkomne internationale forlystelsesparker i Europa er som nævnt Lego-
land i Günzburg i Tyskland fra 2002. Med etableringsomkostninger i størrelsesordenen 
1,5 mia. er det værd at notere sig, at parken siden har haft vanskeligt ved at nå målet 
om 1 mio. gæster om året og hermed få økonomien til at løbe rundt. Også en anden 
gigantisk forlystelsespark, Euro Disney ved Paris, der åbnede i 1992 og havde kostet 5 
mia. kr. at etablere, har det vanskeligt. Trods et årligt besøgstal på 15 mio. har parken 
kørt med tab i tolv af parkens tyve leveår.11  

Vores analyse peger på, at den høje initialinvestering er en af de primære årsager til, at 
en ny international forlystelsespark er en risikabel investering at bevæge sig ud i. I tillæg 
til de høje etableringsomkostninger kommer som nævnt forventningen om, at der hvert 
år skal lægges et tocifret millionbeløb for at fastholde en nyhedsværdi omkring parken. 
Bare i 2013 har Djurs Sommerland lagt 70 mio. kr. i deres nye forlystelse, Tivoli har inve-
steret 50 mio. kr., Fårup Sommerland 40 mio. kr. og Tivoli Friheden 8 mio. kr.12   

Oxford Research har både været i kontakt med interessenter med stort kendskab til det 
danske forlystelsesmarked og med potentielle internationale investorer, som vi vurderer, 
kunne have en interesse i at udvikle og drive en H.C. Andersen-park.  

Det er på den baggrund vores vurdering, at de internationale investorer/selskaber, Par-
que Reunidos og Merlin Entertainments Group, der allerede er på markedet i Danmark, 
ikke pt. vurderes at have interesse for at gå ind i nye parker i Danmark. 

Parques Reunidos går som hovedregel ikke ind i ny projektudvikling, men køber primært 
parker, som er i drift og har været det gennem en længere årrække, så man har deres 
”track record”. Dog er Parques Reunidos undtagelsesvist gået ind i såkaldt operationelle 
driftsaftaler for nye parker, men her er vurderingen fra flere sider, at det kommercielle 
potentiale skal være større, end det er i en H.C. Andersen-park.  

                                                
11 Berlingske (2012): Amerikanere vil rydde op i Disneyland Paris, 26. august 2012, se 
http://www.business.dk/detailhandel/amerikanere-vil-rydde-op-i-disneyland-paris  
12 Politiken (2013): Her er de nye vilde forlystelser i Danmark, 5. april 2013, se 
http://politiken.dk/turengaartil/rejsenyt/storbyogkultur/ECE1936106/her-er-de-nye-vilde-forlystelser-i-danmark/  
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Merlin Entertainments Group og ejeren BlackStone går efter koncepter, som de kan rulle 
ud. De arbejder således med en strategi, hvorefter de ruller succesen videre fra land til 
land, så snart et nyt land er klart. I forhold til en H.C. Andersen-park er det vurderingen, 
at Merlin Entertainments Group og BlackStone typisk vil have en afventende tilgang: Hvis 
en H.C. Andersen-park bliver en succes, kan det være, at de køber den og herefter ruller 
konceptet ud. En udfordring her vil dog være, at autenticiteten ved at have parken i 
Odense netop vurderes være afgørende for en H.C. Andersen-parks succes. En H.C. An-
dersen-park vil på den baggrund være vanskelig at rulle ud internationalt.  

Ud over den store initialinvestering er også indtjeningsgraderne, som beskrevet ovenfor, 
en stor udfordring i den danske forlystelsesbranche. I den forbindelse bemærkes det, at 
Legolands høje indtjeningsgrad i høj grad tilskrives parkens salg af Legoklodser i verdens 
største Legoshop, som er beliggende i parken i Billund.13 Salg af merchandise er dermed 
et centralt element for de internationale operatører, der driver forlystelsesparker i dag. 
Dette ses også i udlandet, hvor der tænkes i totalkoncepter, der inddrager elementer fra 
det populærkulturelle univers.14 Her er vurderingen, at H.C. Andersen ikke står ret 
stærkt, da H.C. Andersen brandet primært lægger an på salg af litteratur og billedmateri-
ale.  

Som det fremgår, passer en H.C. Andersen-park således ikke umiddelbart ind i de forret-
ningsstrategier, som de eksisterende internationale spillere på det danske marked har. 
Det er dog i den sammenhæng en selvstændig pointe, at den fynske presses meget of-
fensive tilgang omkring en H.C. Andersen-park ikke synes befordrende for investorernes 
engagement i en park i Odense. Når man taler så store investeringer, som en internatio-
nal forlystelsespark er, foregår det typisk i fortrolighed frem mod en beslutningsproces. 
Investorerne foretrækker med andre ord en meget diskret fremgangsmåde, og de inte-
ressenter, vi har talt med, giver udtryk for, at de fleste internationale investorer forven-
ter, at det er kommunen selv, der tager kontakt til investorerne, når de har gjort et grun-
digt forarbejde, herunder både omkring visioner, formål og den lovgivningsmæssige del, 
og i øvrigt selv er villig til at lægge en vis pengesum i de indledende faser. 

Alt i alt vurderer Oxford Research, at en international H.C. Andersen-park er en særdeles 
vanskelig business case, idet der ikke umiddelbart er nogle oplagte investorer. Dermed 
ikke sagt, at der ikke kan opstå en mulighed for at finde en international investor, som er 
villig til at investere det milliardbeløb, som der skal til. Blot at sandsynligheden for dette 
pt. virker lille.  

Såfremt Odense Kommune ønsker at øge interessen blandt de helt tunge investorer, er 
det under alle omstændigheder Oxford Researchs vurdering, at Odense Kommune vil 
fremstå mere velforberedte og professionelle, såfremt kommunen i løbet af de kommen-
de år investerer i at få udarbejdet en grundig og troværdig vision, plan og business case 
for en international park. Her bør kommunen rådføre sig med internationale aktører, som 
er specialiserede i feasibility-studier for både nye og eksisterende forlystelsesparker. Det 
er også sådanne aktører, der løbende rådgiver parker som Fårup og Djurs Sommerland. 
(Der henvises i den sammenhæng til afsnit 2.9, hvor vi beskriver muligheden for at udar-
bejde en business case for en fondsfinansieret H.C. Andersen-attraktion.)  

 

                                                
13 Børsen (2013): Børnefamilier forgylder Legoland, 6. juni 2013 
14 Mandag Morgen (2008): Verdens 10 største forlystelsesparker, MM Elite #20, 7. april 2008 
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2.6 Scenarium 2: Den regionale forlystelsespark 

En regional forlystelsespark vil typisk kræve lokale investorer og ildsjæle/iværksættere, 
som ser parken som en mulighed for at skabe regional udvikling i deres lokalområde. Et 
nyt eksempel er oplevelsesparken Danfoss Universe i Nordborg (der siden 2013 alene har 
heddet ”Universe”), som blev etableret på foranledning af Danfoss’ direktør Jørgen Mads 
Clausen i 2005. Udover at styrke børn og unges interesse for natur og teknik samt mar-
kedsføringen af Danfoss, har det også været et specifikt formål at skabe udvikling i lokal-
samfundet og få flere turister til Sønderjylland.15  

Det samme var tilfældet med Astrid Lindgreen Parken i Sverige, som oprindeligt blev 
etableret af tre lokale familier fra Vimmerby. Sidenhen er det Astrid Lindgrens arvinger – 
via det familieejede selskab Saltkråkan AB, der forvalter rettighederne til Astrid Lindgrens 
forfatterskab – der er gået ind i parken og i dag ejer 84 pct. H.C. Andersen havde som 
bekendt ingen arvinger, og der er derfor ikke etableret en familiefond eller lignende, der 
har rettighederne til H.C. Andersens forfatterskab og råder over midlerne fra de royalties 
mv., som forfatterskabet genererer. Fordelen ved dette er, at der er få bindinger på, 
hvad der kan etableres i regi af H.C. Andersen, men det betyder samtidig, at finansierin-
gen alt andet lige skal komme fra private erhvervsfolk eller lignende, som ser en interes-
se i at etablere en attraktion i deres nærområde.  

Spørgsmålet er således, om der på Fyn eksisterer oplagte lokale investorer, erhvervsfolk 
og ildsjæle, som har det rette engagement og kan skyde de 300-400 mio. kr. ind i en 
regional H.C. Andersen-park, som den må forventes at koste at etablere? 

 

Muligheder for en ’Vimmerby-model’ 

Oxford Research er bekendt med, at der i Odense Kommune har været særligt fokus på 
Astrid Lindgreens Verden i Vimmerby, der i kraft af parkens ”oversættelse af et forfatter-
skab” har en række paralleller til en H.C. Andersen-park. Vi beskæftiger os derfor i det 
følgende lidt mere indgående med denne park.  

Astrid Lindgrens Verden er et sympatisk og meget skandinavisk koncept, der i høj grad 
appellerer til de mindste børn og deres forældre. Der anvendes et særdeles autentisk og 
gennemført koncept med forskellige miljøer, som kendes fra Astrid Lindgrens bøger, her-
under en Bulderby, et Katholt og en Villa Villekulla, ligesom man i parken kan møde de 
kendte figurer som Pippi Langstrømpe, Emil fra Lønneberg og Karlson på Taget. I parken 
er der ingen reklamer eller product-placements, og den mad, der sælges, er sund og 
laves fra bunden af lokalt producerede råvarer.   

Det synes at være en nærliggende tanke, at H.C. Andersens mest kendte eventyr på 
samme vis vil kunne oversættes til forskellige miljøer og figurer, som samles i en oplevel-
sespark. Oxford Research vurderer imidlertid, at der er en række opmærksomhedspunk-
ter, som det vil være vigtigt at være opmærksom på ift. at anvende ’Vimmerby-modellen’ 
til en H.C. Andersen-park i Odense:  

 Astrid Lindgrens Verden appellerer til børnefamilier og tiltrækker stort set kun 
familier med mindre børn. For mange småbørnsfamilier gælder det, at det ikke 
nødvendigvis er byferier, der står øverst på listen, når der træffes beslutning om 
kortere og længere ferier. Såfremt Odense Kommune har et mål om at appellere 
bredt til mange målgrupper, herunder også familier med lidt ældre børn, vurde-
res en H.C. Andersen-park efter samme model som Astrid Lindgrens Verden at 

                                                
15 Se Universe’ hjemmeside: http://universe.dk/om/historie/mod-jorgen-mads-clausen/  



 

 

 

23

have visse begrænsninger. Det skal på den baggrund overvejes, om en små-
børnsfamilieorienteret park passer godt ind i Odense Kommunes turismestrategi. 

 Astrid Lindgrens Verden har kun åbent fire måneder om året samt i enkelte 
weekender i efteråret, hvilket typisk ikke passer godt ind i en storbys turismepro-
fil. En indendørs attraktion, fx i form af et eventyrhus eller lignende, kan derimod 
holde åbent hele året.  

 30 pct. af de besøgende i Astrid Lindgrens Verden kommer fra udlandet. De 
udenlandske besøgende kommer imidlertid primært fra Danmark, Norge og Fin-
land og i lidt mindre grad fra Tyskland og Holland, hvor Astrid Lindgrens bøger 
også er populære. Derimod er der eksempelvis få kinesere, amerikanere og rus-
sere, der finder vej til parken. I forhold til at tiltrække besøgende udenfor Norden 
kan det være en udfordring at etablere en park, som alene er baseret på kulisser 
og skuespil, hvilket både kulturelt og sprogligt kan kollidere med en mere inter-
national profil. 

 Astrid Lindgrens Verdens succes bygger i høj grad på den meget store ekspone-
ring af hendes historier i TV og på film. Samtidigt er de miljøer, som historierne 
udspiller sig i, forholdsvist detaljerede og hoved- såvel som bipersoner har ofte 
markante og let genkendelige personligheder. Det er således forholdsvist let at 
opbygge genkendelige og stemningsfyldte tableauer og kulisser baseret på Astrid 
Lindgrens historier og persongalleri. Der er som tidligere nævnt skepsis blandt de 
interessenter, vi har været i kontakt med, hvorvidt H.C. Andersens historier på 
samme måde kan bære en park, der alene bygger på genkendelige kulisser og 
personer. En anden udfordring er, at mens Karlson, Pippi og Emil fra Lønneberg 
typisk er velkendt af børn helt ned til 3 års-alderen, bl.a. på grund af den store 
tv-eksponering, vurderer Oxford Research, at børn, i hvert fald når det gælder 
danske, først bliver fortrolige med H.C. Andersen eventyr fra skolealderen. 

 Etablering af en oplevelsespark som Astrid Lindgrens Verden vil formentlig være 
stort set ligeså bekosteligt, som en mere traditionel regional forlystelsespark. 
Astrid Lindgren-parkens seneste investeringer op til sæsonen i 2013 er alene lø-
bet op i 95 mio. SEK. Der har derfor været luftet en idé om en langsigtet og me-
re trinvis udvikling af en H.C. Andersen-park, som det i princippet er sket med 
Astrid Lindgrens Verden. Da Astrid Lindgrens Verden åbnede tilbage i 1981, var 
der kun omkring 20.000 besøgende. Et besøgstal, der gradvist er øget til lidt over 
450.000 i dag. Her er det imidlertid værd at bemærke, at parkens langsomme 
opbygning de første mange år har været baseret på et stærkt engagement fra 
lokale ildsjæle frem for et kommercielt fundament. Herudover er det vigtigt at 
have in mente, at Astrid Lindgren-parken blev udviklet i en tid, hvor forlystelses- 
og attraktionsmarkedet var meget mindre professionelt, modent og mættet, end 
tilfældet er i dag. Spørgsmålet er derfor, om modellen med at starte ud i det små 
holder i dag?  Risikoen ved først at åbne en lille park er i hvert fald, at den druk-
ner ’i larmen’ fra de mange andre etablerede og langt større og mere velkendte 
danske forlystelsesparker og hermed kommer dårligt fra start. Opnår parken ikke 
fra start den nødvendige opmærksomhed og interesse fra turisterne, vil det blive 
yderst vanskeligt at skaffe kapital/investorer til efterfølgende udvidelser af par-
ken.   
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2.7 Scenarium 3: Den lokale forlystelsespark 

Ligesom tilfældet er ved en regional forlystelse, gælder det også for en lokal forlystelses-
park, at en lokal investor vil være den mest oplagte. Da en mindre lokal park formentligt 
ville kunne etableres for omkring 100 mio. kr., virker det i første omgang som en mere 
overkommelig opgave for Odense Kommune at påbegynde dialog med det lokale er-
hvervsliv og øvrige investorer og ildsjæle i kommunen. Da der dog typisk også er meget 
begrænsede indtjeningspotentialer ved en lille lokalt orienteret forlystelsespark, og det de 
seneste år har vist sig stadigt vanskeligere at overleve for de helt små parker, kan det 
dog stadig være en vanskelig case at finde seriøse, interesserede investorer.  

En anden mulighed er, at kommunen selv går ind i arbejdet som investor, udvikler og 
evt. operatør for en lokal H.C. Andersen-park. Her kan der skeles til de erfaringer, som 
man har gjort sig i Fredericia Kommune, og som uddybes nedenfor. 

Fredericia Kommune etablerede i 1983 Madsby Legepark i Fredericia, og parken har siden 
været drevet og forvaltet af kommunen, i dag af kommunens Kultur- og Fritidsforvalt-
ning. Parken var tilbage i 1980’erne et jobskabelsesprojekt for kommunens arbejdsløse, 
hvorfor kommunen modtog refusion af lønudgifterne fra staten.  

Det oprindelige formål med parken var at skabe et grønt åndehul med legemuligheder for 
byens børnehaver og et udflugtsmål for byens familier i weekender og ferier. Med tiden 
har parken dog udviklet sig til det, der med kommunens egne ord betegnes som ”en 
turistmæssig magnet for kommunen”. Man har registeret et støt stigende antal besøgen-
de siden midten af 1990’erne, og man ved, at der særligt kommer mange børnefamilier 
fra Vestfyn, Øst- og Sønderjylland, men også enkelte udenlandske turister. Entre til par-
ken er gratis, men siden 2003 har man registreret antallet af besøgende ved parkens tre 
hovedindgange, og det årlige besøgstal ligger på omkring 300.000 gæster.16  

Legeparken indeholder både et aktivitetsområde med rutsjebaner, klatrestativer og gyn-
ger samt en dyrepark med gamle danske husdyrracer. Hertil kommer en kiosk, en dukke-
teaterscene, informationscenter, grillpladser, toiletfaciliteter og madpakkehuse. Parken 
har en række indtægter fra souvenirsalg, grill-brug og enkelte aktiviteter, som det koster 
penge at prøve.  

Madsby Legepark er med andre ord en meget enkel park – en stor legeplads – som ikke 
har forudsat omfattende koncept- og kulisseudvikling. Dog er de økonomiske og beskæf-
tigelsesmæssige effekter af parken også meget begrænsede. Dels har parken ingen en-
treindtægter og dels henvender den sig primært sig til lokale borgere, herunder i særlig 
grad familier med børn, samt turister, som allerede er i området. Det vil således ikke 
være en forlystelsespark, som man kører efter, og synergieffekterne er derfor begrænse-
de. Spørgsmålet er, om det er dét, der er behov for i Odense, hvor der bl.a. allerede er 
en større H.C. Andersen legeplads ved Odense Å samt en række andre lokale/regionale 
attraktioner som Den Fynske Landsby og Odense Zoo.  

Samlet set er det Oxford Researchs vurdering, at Odense Kommune med en lokal forly-
stelsespark får vanskeligt ved at opnå de ønsker om effekter, som man har ambitioner 
om, også selv om der investeres et trecifret millionbeløb i parken. 

 

                                                
16 Fredericia Kommunes hjemmeside, se, 
http://www.fredericia.dk/Fritid/madsbylegepark/Sider/OmLegeparken/Legeparkens-historie.aspx  
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2.8 Scenarium 4: Et hotelressort 

Foruden mulighederne for at anlægge en forlystelsespark, ser vi i denne analyse ligeledes 
på mulighederne og potentialerne ved at anlægge et hotelressort i eller omkring Odense. 
Forståelsen af hvad begrebet hotelressort dækker kan variere en del. I denne analyse 
refererer vi til et hotelressort som et større hotelkompleks med tilstødende faciliteter som 
eksempelvis feriehuse, konferencefaciliteter, restauranter, caféer, detailhandel, en multi-
hal osv. Således refererer vi til hotelressort-scenariet som byggerier, der minder om det 
etablerede ressort Lalandia Billund og det kommende Dayz hotelressort Kildedal i Egedal 
Kommune. 

Ser man på investeringsrammen for denne type byggeri, står det klart, at hvis man øn-
sker et hotelressort i fuld skala med tilhørende feriehuse og aktivitetstilbud, er der tale 
om en investering i den meget tunge ende. Denne analyse peger således på en investe-
ringsramme i omegnen af 2-4 mia. kr.  

Et af de hotelressorts, som allerede er etableret i Danmark, er Lalandia Billund, som blev 
etableret efter nogenlunde samme koncept som søster-ressortet i Rødby. Den samlede 
investering for dette ressort lå på omkring to mia. kr. og ressortet har i dag omkring 600 
ansatte i højsæsonen. Lalandia Billund tilbyder deres gæster en lang række faciliteter 
samt muligheden for at overnatte i feriehuse, der er tilknyttet ressortet. Inden byggeriet 
af ressortet stod færdigt, regnede Parken Sport og Entertainment, som har etableret 
ressortet, med en årlig omsætning på omkring 300 mio. kr.  

Et andet hotelressort, som er under opførelse, er Dayz Kildedal i Egedal Kommune nord-
vest for København. Efter planen skal der her opføres et ferie- og oplevelsescenter med 
tilhørende vandland og sundheds- og wellnessfaciliteter. I tillæg forventer man at anlæg-
ge 1.600 feriehuse. Den samlede investeringsramme for projektet ligger på omkring 4 
mia. kr., og der er således tale om et enormt investeringsbudget, som er næsten dobbelt 
så stort som investeringsrammen for Lalandia Billund. 

En stor del af de mange feriehuse, der opføres i sammenhæng med hotelressortet i Kil-
dedal, bliver ligesom i Lalandia Billund solgt til private ejere, som kan leje husene ud. 
Dette er en anvendt model i forbindelse med etableringen af sådanne feriehusbyer.  

Fælles for både Lalandia Billund og Dayz er, at det kræver et meget stort antal overnat-
tende turister, såfremt økonomien skal løbe rundt. Samtidigt er det afgørende, at ressor-
terne bliver anset som attraktive og har den helt rigtige turismemæssige beliggenhed, 
når der skal sælges et stort antal feriehuse til private. Placeringen af de to ressorts er 
derfor heller ikke tilfældig. For Lalandia valgte man meget bevidst en beliggenhed tæt 
ved Legoland, da parkens 1,7 mio. gæster i sig selv udgør potentielle gæster for Lalan-
dia. Ydermere er området i Billund attraktivt pga. af nærheden til en international luft-
havn. For Dayz’ vedkommende har man valgt en beliggenhed i naturskønne omgivelser, 
men tæt på det befolkningstætte København og de mange internationale top-
attraktioner, som hovedstaden kan byde på.  

I revisionsfirmaet Deloittes seneste rapport for hotelmarkedet i Danmark fremgår desu-
den, at markedet stadig er yderst presset og at der stadig er mange af hotelkoncernerne, 
der kæmper med lave belægningsgrader og dårlig indtjening og dermed er i en farezone 
med faldende soliditet. Herudover blev hotelkapaciteten i Danmark voldsomt forøget frem 
til 2009, hvilket har skærpet konkurrencen betragteligt.17 

                                                
17 Deloitte (2012): Hoteller – Markedsnyt 2012, november 2012 
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Oxford Research vurderer på den baggrund, at det vil er tvivlsomt, om det vil være mu-
ligt at få investorer til at investere i et større, ambitiøst H.C. Andersen hotelressort i 
Odense, da byen formentlig ikke i dag har den fornødne turismemæssige tyngde og til-
trækningskraft. Såfremt det lykkes at få etableret yderligere markante turistattraktioner 
som en større H.C. Andersen-attraktion, der kan være med til at sikre det meget store 
antal turister, et stort ressort vil kræve, vil situationen dog naturligvis være mere gunstig.   

 

2.9 Scenarium 5: En fondsfinansieret attraktion 

Som beskrevet ovenfor skal der store private investeringer til, hvis man skal etablere en 
international eller regional forlystelsespark eller et hotelressort, hvilket også betyder, at 
det er store beløb, der i så fald skal forrentes efterfølgende - formentlig mellem 500.000 
og 1,5 mia. kr. Det er få investorer, der er interesserede i en så risikabel investering i et 
konkurrencepræget marked med lave indtjeningsgrader. Business casen for en H.C. An-
dersen-park ser således ud til at være svær, uanset hvilket af ovenstående scenarier, der 
vælges.  

Dette er baggrunden for, at der blandt flere af de interessenter, vi har talt med, peges 
på, at der skal fondspenge ind i billedet, hvis en H.C. Andersen-park skal have en chance.  
Oxford Research vurderer i den forbindelse, at der vil være en række fordele ved at etab-
lere en fondsfinansieret park/attraktion og præsenterer derfor i dette afsnit et femte 
scenarium, som vi finder det relevant for Odense Kommune at have med i sine fremad-
rettede overvejelser. 

Der ses i disse år en stærk udviklingstendens mod, at flere og flere offentlige og selv-
ejende institutioner benytter sig af muligheden at søge midler fra private fonde både til 
enkeltstående projekter og mere generelt til det kunstneriske indhold. Det gælder bl.a. 
kulturinstitutioner som Nationalmuseet og Det Kongelige Teater, og det gælder for andre 
aktører inden for turismebranchen såsom landets zoologiske haver, som typisk er etable-
ret som selvejende institutioner eller foreninger. Det sker eksempelvis i de tilfælde, hvor 
en zoologisk have vil etablere en ny legeplads eller et dyreanlæg, eller hvis et museum vil 
lave en ny særudstilling. Konkret ses der i disse år en stigning i fonds- og sponsorstøtten 
til de største danske kulturinstitutioner.18 

Som privat og 100 pct. kommerciel forlystelsespark har man derimod vanskeligt ved at 
tiltrække offentlige såvel som fondsinvesteringer til etablering og den løbende udvikling. 
En oplagt mulighed kunne derfor være at etablere en H.C. Andersen-attraktion som en 
selvejende almennyttig fond eller institution. Det vil naturligvis forudsætte et ændret 
indholdsmæssigt fokus på parken – formentlig med udgangspunkt i en indendørs attrak-
tion, ny og spændende arkitektur, nærhed til H.C. Andersens Hus og dybere integration 
med eksisterende H.C. Andersen-attraktioner. Hertil kommer et større fokus på viden og 
læring. 

Et konkret bud er opførelsen af et stort og ambitiøst eventyrhus centralt placeret i Oden-
se, der via innovative tilgange og brug af moderne interaktive medieteknologier formidler 
H.C. Andersens univers, historier samt person på en både underholdende og lærende 
måde. Desuden kan huset kombinere den mere lette og underholdende formidling med 
seriøse aktiviteter omkring litteratur, skoletjeneste, forfatterskab og forskning. Byggeriet 
bør være spektakulært og innovativt og i sig selv fungere som et trækplaster og varetegn 
for Odense – som tilfældet eksempelvis er det med Den Blå Planet. En sådan type attrak-
tion har efter Oxford Researchs vurdering flere fordele: 
                                                
18 Berlingske (2013): Ikke bare flødeskum på kulturen lagkage, 27. juli 2013 
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 Der vil kunne søges støtte blandt Danmarks mange almennyttige fonde såsom 
A.P. Møller Fonden, BG-fonden Nykredits Fond og Realdania. 

 Det vil ligeledes være lettere og mere legitimt at støtte etableringen eller driften 
af en sådan attraktion med offentlige midler. 

 Der opnås visse momsmæssige fordele i forbindelse med opførelsen af nyt byg-
geri.19  

 Attraktionen vil kunne placeres centralt i Odense – og der vil hermed kunne op-
nås synergieffekter med det oprindelige H.C. Andersen-hus og byudviklingen af 
det centrale Odense.  

 En indendørs attraktion kan tiltrække gæster hele året og er desuden vejruaf-
hængig i modsætning til udendørs forlystelsesparker. 

 En attraktion baseret på kombination af interaktiv underholdning og læring vil 
formentligt appellere til flere forskellige segmenter end en traditionel forlystel-
sespark. Herunder både familier med børn i alle aldre og de lidt ældre generatio-
ner af kulturturister (det bemærkes i den forbindelse, at kulturturister er det 
segment, der gennemsnitligt bruger flest penge, når de holder ferie).20  

 En attraktion baseret på interaktiv underholdning har gode skaleringsmuligheder, 
når det kommer til indhold og form, som alt andet lige er lettere at ændre og 
forny end store fysiske forlystelser.       

Skal et eventyrhus for alvor rykke ved Odenses evne til at tiltrække turister fra udlandet 
såvel som andre dele af Danmark, er det dog helt afgørende, at der bliver tale om et 
virkeligt ambitiøst og spektakulært projekt både arkitektonisk og på indholdssiden i sam-
me liga som Den Blå Planet i København. 

 

Den Blå Planet  

I det følgende præsenteres tilblivelsen af Den Blå Planet i Kastrup som et eksempel på, 
hvordan en ny dansk attraktion baseret på fondsstøtte blev til, idet vi vurderer, at der er 
inspiration for Odense Kommune at hente i denne case. 

Den Blå Planet åbnede i foråret 2013. Den kostede ca. 730 mio. kr. at etablere, inkl. 
værdien af byggegrunden. Blandt de primære bidragydere var Realdania med 300 mio. 
kr., Knud Højgaards Fond med 100 mio. kr. samt Tårnby Kommune bl.a. med bygge-
grunden.  

Ideen om at skabe Den Blå Planet blev til på baggrund af ønsket om at udvide det gamle 
Danmarks Akvarium tilbage i 1999. Men en udvidelse var vanskelig inden for de eksiste-
rende rammer, hvor der ikke var plads til bedre parkerings- og adgangsforhold. I stedet 
blev ideen om et internationalt akvarium med en helt ny beliggenhed født.  

Første skridt var at lave et idéprojekt af egne midler. En lokal arkitekt lavede nogle præ-
liminære tegninger, og der blev efterfølgende lavet et projektmateriale til en samlet pris 
af 1½-2 mio. kr. 

Man gik herefter til Knud Højgaards Fond, som i mange år havde været akvariets mæ-
cen, ligesom Knud Højgaard tilbage i 1939 havde finansieret opførelsen af det gamle 

                                                
19 I det ny Danmarks Akvarium Den Blå Planet har man fx etableret sig med en to-fondsmodel, der består af en 
bygningsfond, der har opført Den Blå Planet og nu lejer ejendommen ud til den selvejende fond Den Blå Planet. 
En lignende to-fondsmodel har man i Randers Regnskov, men det er også muligt at oprette en forening, som 
man bl.a. har gjort i Københavns Zoo, hvilket giver samme momsfrihed. 
20 Mandag Morgen (2011) Turismen forspilder mulighederne i dansk kulturarv 
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akvarium. Fonden lovede en stor donation til projektet, men forudsatte også, at andre 
fonde skulle være med. 

Herefter regnede akvariet videre på projektet, priser etc. Denne del af projektet kostede i 
alt 10 mio. kr. Man var herefter klar med et professionelt og færdigt projekt, som man 
kunne gå i byen for at fundraise.  

Realdania valgte at gå ind i projektet med 300 mio. kr., og det var bl.a. akvariets belig-
genhed, der var udslagsgivende, tæt ved lufthavnen, ved indsejlingen til København og 
ved vandet. Realdania stillede imidlertid det krav, at det eksisterende projektmateriale 
skulle kasseres, og at der i stedet skulle udskrives en international arkitektkonkurrence, 
hvilket akvariet gik med til. Da konkurrencen var afviklet til alles tilfredshed, kunne byg-
geriet gå i gang.  

Odense Kommune bør ifølge flere interessenter overveje at benytte samme model for en 
H.C. Andersen-park eller attraktion ud fra den betragtning, at Danmark mangler en H.C. 
Andersen-park, men at det samtidig må betragtes som et nationalt anliggende at skabe 
den. H.C. Andersen anses således for at være et stort og vigtigt indsatsområde for Dan-
mark, dansk turisme og selvforståelse og bør derfor ikke placeres i en privat park.   

En fondsbaseret tilgang vil forudsætte, at der fra Odense Kommunes side afsættes et 
betydeligt beløb i størrelsesordenen 5-10 mio. kr. til at udarbejde seriøse visioner og 
planer, der kan præsenteres for de store danske fonde. Hermed skal Odense Kommune 
gøre sig helt klart, hvad det er, man ønsker med en H.C. Andersen-park, herunder mål-
gruppe, beliggenhed og indhold. Det bemærkes i den forbindelse, at en kommune som 
Ringkøbing-Skjern sidste år besluttede at afsætte 50 mio. kr. til udvikling samt et årligt 
mio. beløb til driften af den nye oplevelsespark KRAFT, både under henvisning til områ-
dets turisme- og erhvervsudvikling.21 Nogle kommuner ser således udvikling af oplevel-
sesparker som et kommunalt anliggende.  

Afslutningsvis bemærker Oxford Research, at Vækstteamet for Turisme og Oplevelses-
økonomi, der i juni 2013 afgav en række anbefalinger til regeringen, også har øje for 
mulighederne for øget kulturturisme og styrkelse af brandet H.C. Andersen.  

Det fremgår direkte i vækstteamets anbefalinger, at der fremadrettet bør arbejdes mere 
strategisk med kulturturisme i almindelighed og H.C. Andersen i særdeleshed: 

”Vækstteamet anbefaler endvidere, at regeringen tager initiativ til udarbejdelse af en 
strategi for udnyttelse af potentialet i kulturturismen. Strategien skal både indeholde 
en vision for kulturturismen og et initiativkatalog med forslag til, hvordan dansk kul-
tur fremadrettet kan bruges aktivt inden for turisme, markedsføring, eksportfremstød 
mv. H. C. Andersen bør i den sammenhæng være et relevant tema at belyse, ikke 
mindst fordi han i Asien, især Kina nyder en meget stor popularitet.”22  

I lyset af dette forekommer det at være en oplagt strategi fra Odense Kommunes side at 
arbejde for at ophøje udviklingen af en H.C. Andersen-attraktion til et nationalt anliggen-
de. På den baggrund anbefales Odense Kommune at følge regeringens videre arbejde 
med vækstteamets anbefalinger nøje og spille ind til dette.  

                                                
21 Se KRAFT’s hjemmeside, 
http://www.kraftnet.com/Nyheder/Nyhedsoversigt.aspx?PID=26&M=NewsV2&Action=1&NewsId=61  
22 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi (2013): Anbefalinger, juni 2013, s. 34 
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Kapitel 3. Jobpotentiale og dynamiske ef-
fekter ved en H.C. Andersen-attraktion 

Når der bliver investeret større beløb til byggeri og anlæg, som eksempelvis en ny forly-
stelsespark, kan dette forventes at påvirke arbejdskraftbehovet. Etableringen af en H.C. 
Andersen-attraktion i Odense vil således medføre en række positive beskæftigelseseffek-
ter for Odense. Disse beskæftigelseseffekter vil dels omfatte de midlertidige jobs, der 
bliver skabt som resultat af selve anlæggelsen af attraktionen, dels arbejdspladser af 
mere permanent karakter, der vil blive skabt i forbindelse med driften af parken. Disse to 
typer effekter vil blive beskrevet hver for sig i dette kapitels afsnit 3.1. og 3.2 samt med 
en opsummering i afsnit 3.3.  

Foruden disse beskæftigelseseffekter, der er knyttet specifikt til anlæggelse og drift, vil 
en mulig attraktion ligeledes blive katalysator for en række afledte og dynamiske effek-
ter. Disse effekter vil blive skabt på baggrund af den turisme- og erhvervsaktivitet, som 
en forlystelsespark eller attraktion vil medvirke til at forstærke i og omkring Odense by. 
Denne type effekter vil ligeledes blive beskrevet i det følgende afsnit 3.4. 

 

3.1 Midlertidige beskæftigelseseffekter 

De midlertidige beskæftigelseseffekter, der vil blive skabt i forbindelse med anlægnings-
fasen, vil primært forekomme indenfor bygge- og anlægsbranchen. For at undersøge 
beskæftigelseseffekterne i form af et øget arbejdskraftbehov for investeringer såsom en 
forlystelsespark, skelner man typisk mellem to typer effekter, nemlig direkte og indirekte 
effekter.  

De direkte beskæftigelseseffekter omfatter de arbejdspladser, der bliver skabt i forbindel-
se med selve byggeriet – i dette tilfælde selve byggeriet af H.C. Andersen-attraktionen. 
Når man ser på jobskabelse i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, er det dog 
nødvendigt ligeledes at tage højde for de indirekte beskæftigelseseffekter. Dette skyldes, 
at kapitalintensive investeringer, som bygge- og anlægsprojekter, foruden de jobs der 
bliver skabt i forbindelse med det specifikke byggeri, ligeledes har en række indirekte 
effekter på arbejdskraftbehovet andre steder i værdikæden hos eksempelvis underleve-
randører.  

For at skabe et fyldestgørende overblik over de samlede beskæftigelseseffekter er det 
vigtigt at medregne begge disse typer beskæftigelseseffekter. 

I estimeringen af de direkte og indirekte beskæftigelseseffekter har Oxford Research 
anvendt Danmarks Statistiks input-output tabeller. Disse tabeller er baseret på den gen-
nemsnitlige jobskabelse pr. kr. investeret indenfor for en række forskellige brancher, 
herunder bygge- og anlægsbranchen. Det er således muligt at beregne kvantitative esti-
mater af beskæftigelseseffekterne med udgangspunkt i en given investeringsramme. 
Tabellen er udgivet af Danmarks Statistik i publikationen Danish Input-Output Tables and 
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Analyses fra 2009.23 Disse indikatorer, som er det seneste opdaterede data, benyttes som 
mål for de direkte og indirekte beskæftigelseseffekter.  

Når input-output tabellerne anvendes til at estimere jobskabelse, betyder det, at der er et 
lineært forhold mellem investeringsrammen og de beregnede beskæftigelseseffekter. 
Vurderingen af H.C. Andersen-attraktionens forventede investeringsramme er derfor en 
hel central forudsætning for beregningerne, da dette tal afgør omfanget af jobskabelsen.  

 

Beregning af midlertidige beskæftigelseseffekter 

Investeringerne, der vil være forbundet med anlæggelsen af en H.C. Andersen-attraktion, 
vil være investeringer inden for bygge- og anlægsbranchen. For at beregne de midlertidi-
ge beskæftigelseseffekter af denne type byggeri anvendes Table 6.D.1 – Employment 
requirements by industries 2007 fra Danmarks Statistiks publikation. 

Input-output tabellerne viser beskæftigelseseffekterne for to typer byggeri, som umiddel-
bart er relevante for estimeringen af beskæftigelseseffekterne, nemlig byggeri af nye 
bygninger (450001 Construction of new buildings) og generelt byggeri (45000: Construc-
tion). Hvis vi tager udgangspunkt i opførelsen af en ’traditionel’ forlystelsespark, er det 
klart, at byggeriet vil udgøre en blanding af opførelse af nye bygninger, samt en masse 
andet bygge- og anlægsarbejde i form af forlystelser, parkeringspladser og andet an-
lægsarbejde. Oxford Research vælger derfor at anvende den generelle indikator for an-
lægsarbejde 45000 Construction i estimeringerne af beskæftigelseseffekterne. 

For beregningerne af de direkte beskæftigelseseffekter viser input-output tabellerne en 
beskæftigelseseffekt på 0,86 jobs (årværk) pr. mio. kr. investeret. Dette vil sige, at hver 
gang der bliver investeret 1 mio. kr. i bygge- og anlægsarbejde, bliver der skabt 0,86 
direkte jobs. 

For at estimere de indirekte beskæftigelseseffekter benyttes ligeledes Table 6.D.1 – Em-
ployment requirements by industries 2007 fra Danmarks Statistik. Tabellen viser, at der 
for nybyggeri bliver skabt samlet set 1,55 direkte og indirekte jobs (årsværk) per mio. kr. 
investeret. Når den direkte jobskabelse på 0,86 fratrækkes dette tal, fremgår det således, 
at der bliver skabt 0,69 indirekte jobs (årsværk) pr. mio. kr. investeret bygge- og an-
lægsarbejde. 

Ved at sammenligne disse indikatorer med den forventede investeringsramme for de fem 
respektive scenarier kommer vi frem til de forventede midlertidige beskæftigelseseffekter, 
som fremgår af tabel 3.1 nedenfor. 

I kapitel 2 har Oxford Research vurderet den potentielle investeringsramme for de fem 
forskellige scenarier på baggrund af sammenlignelige danske og udenlandske parker. Vi 
har brugt disse vurderinger til i dette kapitel at foretage en estimering af fem poten-
tielle investeringsrammer for de fem scenarier: For en lokal park estimerer vi en 
ramme på 50-100 mio. kr., for en regional park 400-600 mio. kr., en international park 1-
2 mia. kr., et hotelressort 2,1-4 mia. kr. og endelig for den fondsbaserede attraktion 200-
400 mio. kr. 

I tabel 3.1 anvendes et gennemsnit for de givne intervaller, som vi har vurderet for de 
fem scenarier.  

 
                                                
23 Danmarks Statistik (2011): Danish Input-Output Tables and Analyses 2009 



 

 

 

31

Tabel 3.1: Direkte og indirekte midlertidige beskæftigelseseffekter (årsværk) 

Scenarium 

Potentiel 
investerings-
ramme 
(mio.kr.) 

Anvendt  
investerings-
ramme (Gns., 
mio. kr.)  

Direkte 
beskæftigelse 

Indirekte 
beskæftigelse 

Samlet  
beskæfti-
gelseseffekt 

International 
park 1.000-2.000 1.500 1.290 1.035 2.325

Regional park 400-600 500 430 345 775

Lokal park 50-100 75 65 52 116

Hotelressort 2.100-4.000 3.050 2.623 2.105 4.728

Fondsbaseret 
attraktion 200-400 300 258 207 465

 
Som det fremgår af tabellen forventes den største midlertidige beskæftigelseseffekt at 
forekomme ved anlæggelse af en forlystelsespark af international karakter. I dette scena-
rium kan der forventes at blive skabt ca. 2.300 direkte og indirekte jobs i anlægsfasen. 
Ved anlæggelse af en lokal forlystelsespark med en gennemsnitlig investeringsramme på 
omkring 75 mio. kr. forventes der kun at være et arbejdskraftbehov på lige over 100 
arbejdspladser – eller ca. 5 pct. af arbejdskraftbehovet for en international park. For en 
regional park med en investeringsramme på omkring en halv mia. kr. vil man kunne for-
vente en midlertidig beskæftigelseseffekt på lidt under 800 jobs. Vælger man at anlægge 
et hotelressort i den størrelsesorden, som er beskrevet i denne analyse, og med en inve-
steringsramme på mellem hele to og fire mia. kr., kan man forvente en beskæftigelsesef-
fekt på omkring 4.700 midlertidige jobs. Den fondsbaserede løsning med en investerings-
ramme på 300 mio. kr. forventes at samlet set at generere lidt over 450 midlertidige 
arbejdspladser. 

Det er vigtigt at understrege, at de midlertidige beskæftigelseseffekter, der er blevet 
beskrevet her, udelukkende omfatter jobs, der bliver skabt i forbindelse med den indle-
dende investering til etableringen af attraktionen. Generelt er særligt forlystelsesparker 
dog karakteriseret ved, at der hvert år bliver brugt betydelige summer på nye investerin-
ger i form af nye forlystelser, boder og lignende. Hvis sådanne investeringer bliver fore-
taget hvert år, vil dette naturligvis føre til yderligere midlertidig beskæftigelse, når bygge-
riet af sådanne nye investeringer vil stå på.    

 
3.2 Permanente beskæftigelseseffekter 

Udover de midlertidige arbejdspladser, der vil blive skabt, mens byggeriet af attraktionen 
står på, vil der blive skabt arbejdspladser af mere permanent karakter, når den står fær-
dig. Disse permanente arbejdspladser vil omfatte stillinger i forbindelse med den daglige 
drift af attraktionen. Dette omfatter blandt andet administrative medarbejdere (ledelse, 
økonomi osv.), reparatører/mekanikere og evt. også sæsonarbejdere, der er ansat i de 
måneder, som en sæsonåben park holder åbent i – dette er den direkte beskæftigelses-
effekt. Derudover vil der være en indirekte beskæftigelseseffekt, der bliver skabt som 
resultat af varer og serviceydelser, der leveres til attraktionen af andre virksomheder. 
Dette afsnit vil estimere disse forventede direkte og indirekte beskæftigelseseffekter. 
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3.2.1 Direkte permanente beskæftigelseseffekter 

Det er klart, at antallet af arbejdspladser i en attraktionen vil afhænge kraftigt af størrel-
sen af den attraktion, man vælger at anlægge. På samme måde som ved estimeringen af 
de midlertidige beskæftigelseseffekter vil Oxford Research derfor vurdere det forventede 
permanente arbejdskraftbehov med udgangspunkt i de fem potentielle scenarier. Ved en 
estimering af det forventede arbejdskraftbehov er det vigtigt at tage højde for, at mange 
af arbejdspladserne formentlig vil være sæsonbestemte jobs. 

Denne analyse er med til at kortlægge de fremtidige potentialer ved anlæggelsen af for-
skellige typer attraktioner i Odense. Dette betyder således, at der på nuværende tids-
punkt ikke foreligger specifikke planer for, hvordan en eventuel park eller anden attrakti-
on vil komme til at se ud, herunder antallet af forlystelser, restauranter, administrations-
omkostninger mv., som ville kunne bruges som udgangspunkt i estimeringen af antallet 
af kommende ansatte. 

For at estimere de forventede permanente beskæftigelseseffekter har Oxford Research 
derfor valgt at anvende en most-similar-case tilgang. Denne approach indebærer at det 
permanente arbejdskraftbehov for de forskellige scenarier bliver estimeret baseret på 
antallet af ansatte i lignende forlystelsesparker mv. rundt omkring i Danmark.   

Tabel 3.2. nedenfor viser antallet af ansatte i udvalgte sammenlignelige forlystelsesparker 
og andre attraktioner i Danmark. Disse scenarier er opdelt med udgangspunkt i de fem 
scenarier, som vi har beskrevet tidligere. For hvert af de fem scenarier er der beregnet et 
gennemsnit af antallet af ansatte i de eksisterende parker/attraktioner, som bliver brugt 
som udgangspunkt i beregningerne. 

Tabel 3.2: Antal ansatte i danske forlystelsesparker mv. (most-similar-case) 

Scenarium Forlystelsespark Antal ansatte (i sæsonen) 

International park 

Tivoli 1.500 

Dyrehavsbakken - 

Legoland 1.000 

Gennemsnit 1.250 

Regional park 

Djurs Sommerland 375 

Fårup Sommerland 450 

BonBon-Land 400 

Gennemsnit 408 

Lokal park 

Tivoli Friheden  220 

Madsby Legepark  - 

Jesperhus Resort  300 

Sommerland Sjælland 200 

Gennemsnit 240 

Hotelressort  

Lalandia Billund 600 

Kildedahl 350 

Gennemsnit 475 

Fondsbaseret attraktion 

Den Blå Planet 70 

Randers Regnskov 100 

Experimentarium 120 

Gennemsnit 97 
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Tabellen viser, at der er ansat betydelig flere medarbejdere i en forlystelsespark af inter-
national karakter. For de internationale parker i Danmark ligger gennemsnittet således på 
1.250 ansatte, hvorimod tallet for den regionale og lokale parktype ligger på omkring 
henholdsvis 400 og 250 ansatte. I de sammenlignelige hotelressorts er der, på trods af 
investeringsrammens størrelse, ansat betydelig færre end i den internationale park. Tallet 
ligger her på små 500 – altså lidt over antallet af ansatte i en regional park. For de at-
traktioner, der er sammenlignelige med den fondsbaserede attraktion, er der i gennem-
snit ansat lige omkring 100 medarbejdere. 

Ved vurderingen af disse estimater for permanent beskæftigelse, er det generelt vigtigt 
at tage højde for, at tallene for ansatte i sammenlignelige danske parker og attraktioner 
både omfatter heltidsansatte samt sæsonbestemte ansatte. Når man ser på de forvente-
de permanente beskæftigelseseffekter i alt, er det derfor meget vigtigt at tage forbehold 
for, at en stor del af disse stillinger vil være deltidsansatte, som kun er ansat 4-6 måne-
der om året (i den periode, hvor sæsonåbne parker holder åbent). Dette betyder således, 
at disse permanente beskæftigelseseffekter ikke dækker over fuldtidsstillinger (årsværk), 
men over en blanding af hel- og deltidsansatte.  

 

3.2.2 Indirekte permanente beskæftigelseseffekter 

Foruden den direkte beskæftigelse, der forventes at blive skabt i form af nye jobs i en 
forlystelsespark eller anden attraktion, vil der derudover blive genereret indirekte beskæf-
tigelse i forbindelse med de varer og eksterne serviceydelser som eksempelvis mad, drik-
ke, reservedele og specialiserede serviceydelser, der vil blive leveret til attraktionen. 

For at estimere omfanget af disse indirekte beskæftigelseseffekter, har Oxford Research 
endnu engang anvendt Danmarks Statistiks input-output modeller. Som nævnt ovenfor 
viser disse tabeller forholdet mellem det direkte og indirekte arbejdskraftbehov for en 
række forskellige sektorer.  

Vurderingen af arbejdskraftbehovet ved anlæggelsen af en ny attraktion blev vurderet 
ovenfor ved hjælp af parametrene for bygge- og anlægsarbejde. I dette tilfælde er vi dog 
interesserede i at estimere det indirekte arbejdskraftbehov ved selve driften af attraktio-
nen. For at foretage denne estimering anvender vi indikatoren 920001 - Recreational, 
cultural, sporting activities (market)24, der viser de direkte og indirekte beskæftigelsesef-
fekter indenfor rekreative, kulturelle og sportsrelaterede aktiviteter, hvilket således om-
fatter forlystelsesparker mv. 

Det fremgår af input-output tabellerne, at der skabes 1,58 direkte og indirekte jobs pr. 
mio. kr. investeret i branchen. Ud af disse 1,58 jobs udgør den direkte beskæftigelse 0,95 
jobs. Det vil sige, at der pr. mio. kr. investeret i forlystelsesbranchen bliver skabt 0,63 
indirekte jobs (1,58 - 0,95). 

For at beregne de indirekte permanente beskæftigelseseffekter bruger vi dog i dette til-
fælde ikke investeringsrammen som udgangspunkt, som det blev gjort tidligere i bereg-
ningen af de midlertidige beskæftigelseseffekter. I stedet sammenholder vi forholdet 

                                                
24 Danmarks Statistik (2011): Danish Input-Output Tables and Analyses 2009 
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mellem indikatorerne for direkte (0,95) og indirekte (0,63) jobskabelse med tallene for 
antallet af ansatte i ovenstående most-similar-case betragtninger (direkte permanent 
beskæftigelse). 

Ovenstående indikatorer for jobskabelse i branchen viser, at der pr. direkte job bliver 
genereret lidt over 0,66 indirekte jobs (0,95/0,63). Med dette forhold, altså 1:0,66, kan vi 
estimere de indirekte permanente beskæftigelseseffekter med udgangspunkt i forholdet 
mellem input-output tabellernes indikatorer samt arbejdskraftbehovet i andre sammen-
lignelige forlystelsesparker. Tabel 3.3. viser disse estimeringer. Tabellen viser ligeledes de 
samlede forventede permanente beskæftigelseseffekter, når antallet af ansatte (most-
similar-case betragtninger) og de estimerede indirekte beskæftigelseseffekter bliver lagt 
sammen. 

Tabel 3.3: Indirekte og samlet permanente beskæftigelseseffekter 

Scenarium Forlystelsespark Antal ansatte (i 
sæsonen) 

Indirekte be-
skæftigelse 

Antal beskæfti-
gede i alt 

International 
park 

Tivoli 1.500 

  Dyrehavsbakken - 

Legoland 1.000 

Gennemsnit 1.250 829 2.079 

Regional park 

Djurs Sommerland 375 
  Fårup Sommerland 450 

BonBon-Land 400 

Gennemsnit 408 271 679 

Lokal park 

Tivoli Friheden 220 

  
Madsby Legepark  22 

Jesperhus Resort  300 

Sommerland Sjælland 200 

Gennemsnit 240 159 399 

Hotelressort  

Lalandia Billund 600   
Kildedahl 350 

Gennemsnit 475 315 790 

Fondsbaseret 
attraktion 

Den Blå Planet 70 

  Randers Regnskov 100 

Experimentarium 120 

 Gennemsnit 97 64 161 

 

Af tabellen fremgår det, ligesom ved estimeringen af de midlertidige beskæftigelseseffek-
ter, at der kan forventes betydelig flere direkte og indirekte jobs ved etableringen af en 
forlystelsespark i international skala. Således vil der kun blive skabt omkring 20 pct. så 
mange jobs ved etableringen af en lokal park som ved en international park. En regional 
forlystelsespark kan forventes at skabe små 700 permanente stillinger i alt, mens et ho-
telressort forventes at kunne generere omkring 800 permanente arbejdspladser i alt.  

I forhold til etableringen af en fondsbaseret attraktion på linje med Den Blå Planet og 
Randers Regnskov, er de estimerede permanente beskæftigelseseffekter væsentligt min-
dre, end for de respektive forlystelsesparker. Da forskellen på sommer- og vintersæson 



 

 

 

35

dog er betydeligt mindre for disse typer attraktioner, vil der dog i højere grad være tale 
om fastansatte medarbejdere frem for sæsonarbejdere. 

  
3.3 Opsummering af beskæftigelseseffekter 

Ovenfor har vi beskrevet, hvordan Oxford Research i denne analyse har estimeret de 
forventede midlertidige og permanente beskæftigelseseffekter (både direkte og indirekte) 
for de fem respektive scenarier. Tabel 3.4 opsummerer disse estimater.  

 
Tabel 3.4: Opsummering af midlertidige og permanente beskæftigelseseffek-
ter 

Scenarium 
Potentiel investe-
rings-ramme  
 (mio. kr.) 

Midlertidig beskæfti-
gelseseffekt  
(årsværk) 

Permanente beskæfti-
gelseseffekter 
 (antal personer) 

International park 1.000-2.000 2.325 2.079 

Regional park 400-600 775 679 

National park 50-100 116 399 

Hotelressort 2.100 – 4.000 4.728 790 

Fondsbaseret attraktion 200-400 465 161 

 
I tabel 3.4. er der ikke foretaget beregninger, der viser de samlede beskæftigelseseffek-
ter (midlertidige beskæftigelseseffekter + permanente beskæftigelseseffekter). Dette 
skyldes, at tallene for de to kategorier ikke er sammenlignelige, da de permanente be-
skæftigelseseffekter omfatter en stor andel af deltidsansatte sæsonarbejdere, hvorimod 
tallene for de midlertidige beskæftigelseseffekter dækker over fuldtidsstillinger. 
 
 
3.4 Dynamiske effekter - øget tiltrækning af turister 

I de foregående afsnit er det blevet beskrevet, hvordan byggeriet og driften af en even-
tuel H.C. Andersen-attraktion, med udgangspunkt i de opstillede scenarier, vil komme til 
at påvirke beskæftigelsesbehovet i Odense. Disse beskæftigelseseffekter vil være knyttet 
direkte eller indirekte til de investeringer, der vil skulle gennemføres som led i etablerin-
gen af attraktionen. 

Foruden disse målbare beskæftigelseseffekter, vil en mulig attraktion i Odense herudover 
blive katalysator for en række mere dynamiske effekter. Disse dynamiske effekter vil 
blive skabt som resultat af den øgede turisme- og erhvervsaktivitet, som en forlystelses-
park eller lign. vil medvirke til at forstærke i og omkring Odense. Disse dynamiske effek-
ter vil kunne mærkes på tværs af mange forskellige brancher, ligesom de vil være med til 
at øge Odenses attraktionsværdi mere generelt. Samtidig vil en øget turisme- og er-
hvervsaktivitet være med til at skabe øget vækst samt arbejdspladser i form af afledte 
jobs.  

Oxford Research har, med udgangspunkt i studier af forlystelsesparkers mere samfunds-
orienterede effekter, beskrevet disse mere dynamiske og afledte effekter, som en H.C. 
Andersen-park vil kunne være med til at generere. 
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Foruden de mere kvantificerbare effekter har analyser ligeledes peget på mulighederne 
og potentialerne ved en mere strategisk tilgang til destinationsudvikling. En sådan tilgang 
går ud på at udarbejde en samlet strategi for områders turismeindsatser, hvor et bredt 
udvalg af attraktioner og seværdigheder kan sikre øget turismeaktivitet, ligesom den kan 
være med til at sikre, at turisterne opholder sig i området i en længere periode. Potentia-
lerne for denne form for destinationsudvikling vil ligeledes blive beskrevet i dette afsnit. 

 

3.4.1 Afledte effekter 

Der er foretaget en række studier i både ind- og udland, der fokuserer på de afledte ef-
fekter af mere samfundsmæssig karakter, der kan forventes at opstå i kølvandet på en 
forøgelse af turismeaktiviteten. Når man i et område er i stand til at tiltrække og fasthol-
de turister, vil disse afledte effekter opstå som resultat af turisters forbrug af varer, tje-
nesteydelser og aktiviteter og således være med til at skabe vækst, dynamik og arbejds-
pladser i området. 

I Danmark brugte turisterne i 2011 (både danske (60 pct.) og udenlandske (40 pct.)) i alt 
omkring 80 mia. kr.25 Sådanne tal indikerer, at der er mulighed for at tiltrække betydelige 
summer, såfremt det er muligt at øge turismeaktiviteten i et område. Set i lyset af denne 
analyses fokus på potentialerne for etableringen af en H.C. Andersen-attraktion, er det 
således interessant at se nærmere på, hvilke typer af afledte effekter man vil kunne for-
vente i forbindelse med etableringen af en H.C. Andersen-attraktion, samt hvilken betyd-
ning sådanne effekter vil have på arbejdskraftbehovet i Odense.  

De afledte effekter, der bliver skabt som resultat af øget turismeaktivitet, og som således 
ikke vil være forbundet direkte med etableringen eller driften af en H.C. Andersen-
attraktion, vil i stedet blive genereret som resultat af attraktionsgæsternes øvrige for-
brug. I det følgende gennemgås de områder, hvor Odense og omegn vil kunne forvente 
at opleve dynamiske effekter som et resultat af en H.C. Andersen-attraktion. Det bemær-
kes dog, at det er yderst vanskeligt at sætte nøjagtige tal på de forventelige dynamiske 
effekter. Inden for en række områder er det dog interessant at bruge Billund Kommune 
som eksempel på dynamiske effekter. Billund Kommune er interessant, idet langt største-
delen af kommunens turister netop tiltrækkes af kommunens to store forlystelsesparker 
og feriecentre – Legoland og Lalandia Billund. Turismeeffekterne i Billund kan derfor i høj 
grad tilskrives tilstedeværelsen af forlystelsesparker. 

Øget antal turistovernatninger: Når man ser på omfanget af de effekter, der kan 
forventes at blive skabt i forbindelse med turismeaktivitet, er et af de mest centrale pa-
rametre, hvorvidt der er tale om overnattende turister eller blot en-dags-gæster.26 Så-
fremt turistattraktioner formår at fastholde gæster i området, og der derfor er tale om 
overnattende gæster, vil dette have en væsentlig betydning for belægningsgraden på 
nærliggende hoteller. I forbindelse med etableringen af en H.C. Andersen-attraktion i 
Odense vil antallet af overnattende gæster komme til at afhænge meget af, hvilket sce-
narium man vælger. Vælger man blot at anlægge en lokal eller en mindre regional park, 

                                                
25 VisitDenmark (2012): Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010    
26 Normalt taler man om tre grupper af gæster. Foruden overnattende gæster og en-dags-gæster, udgør lokale 
gæster også en vigtig gruppe. Disse gæster vil især have en væsentlig betydning såfremt man vælger at an-
lægge en lokal eller regional forlystelsespark. 
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må dette forventes at have en meget begrænset effekt på antallet af turistovernatninger, 
da lokale og regionale gæster i stort omfang rejser hjem samme dag.  

I en spørgeskemaundersøgelse til besøgende i Djurs Sommerland og Tivoli Friheden i 
Midtjylland, angav kun knap 20 pct. at være overnattende gæster. Heraf var det kun 4 
pct., som angav, at overnatningen primært skyldtes besøget i forlystelsesparken.27 Væl-
ger man i stedet at anlægge en park i international skala, og med en ambition om at 
tiltrække turister fra hele Danmark samt udlandet, må der forventes et solidt potentiale 
for at øge antallet af overnatninger i Odense og omegn – særligt i sommerperioden.28 I 
Billund Kommune har man eksempelvis siden 2007 formået at øge antallet af turistover-
natninger fra omkring 400.000 til små 1.2 mio. Stigningen skyldes i høj grad etableringen 
af badelandet og feriecentret Lalandia i umiddelbar nærhed af Legoland.29 Ydermere er 
Billund et interessant eksempel, da langt størstedelen af kommunens turismeindtægter 
estimeres at komme fra netop overnattende turister. Heraf cirka halvdelen fra udlandet. 
Dette peger tydeligt på, hvilke potentialer store forlystelsesparker og feriecentre med 
internationalt tilsnit har - ikke alene i forhold til at tiltrække turister, men også i forhold til 
at øge antallet af turistovernatninger. 

Øget forbrug og dermed vækst i detailhandelen: Når turister opholder sig i et om-
råde, bruger de penge på en række varer. Dette forbrug kan blandt andet omfatte varer 
som fødevarer, benzin, tøj og souvenirs. Ved en øget turismeaktivitet vil antallet af turi-
ster i området øge omsætningen i lokale detailhandelsbutikker. Mængden af de varer, 
der bliver solgt, og dermed stigningen i detailhandelen, vil naturligvis i høj grad afhænge 
af, hvor længe turister opholder sig i området. I forhold til at vurdere effekterne for de-
tailhandelen i Odense i forbindelse med H.C. Andersen-attraktionen, vil dette derfor i høj 
grad afhænge af, om man formår at tiltrække overnattende gæster eller blot en-dags-
turister. Der er dog ingen tvivl om, at så længe en forlystelsespark/attraktion vil være i 
stand til at tiltrække turister, der opholder sig i og omkring Odense by, vil dette have en 
positiv effekt og skabe potentialer for butikkerne i lokalområdet. I Billund skaber turismen 
omkring 100 afledte jobs (årsværk) alene i detailhandelen.   

Flere gæster til andre kulturelle tilbud og attraktioner: Når man formår at tiltræk-
ke turister til et område, som resultat af etableringen af en bestemt attraktion, vil dette 
medvirke til at øge chancerne for, at turister vil være interesserede i yderligere turisttil-
bud og attraktioner nærområdet. Disse former for synergieffekter vil kunne medvirke til 
at fastholde turisterne længere tid i området, og dermed forstærke de ovenstående af-
ledte effekter. Det vil dog være afgørende, at attraktionerne i nærområdet formår at 
henvende sig til samme målgruppe som selve forlystelsesparken/attraktionen. Satser en 
forlystelsespark fx primært på småbørnsfamilier, vil det eksempelvis være svært at opnå 
synergieffekter med nærliggende kulturelle attraktioner som eksempelvis koncerthuse og 
kunstmuseer. 

Hermed vil profilen af en eventuel forlystelsespark samt udbuddet af andre turismeaktivi-
teter i og omkring Odense være med til at bestemme omfanget af disse synergieffekter. I 
Billund har man netop formået at have et stærkt brand og samlet fokus på børnefamilier i 
de fleste af kommunens store attraktioner. Således har Legoland siden 2009 øget antallet 
af besøgende med 200.000 – en stigning, der i høj grad skyldes Legolands samarbejde 

                                                
27 Jysk Analyse (2009): Attraktioner og Events I samfundsmæssigt perspektiv, rapport udarbejdet for Midtjysk 
Turisme 
28 Dette gælder naturligvis også for andre udbydere af sengepladser såsom vandrehjem, campingpladser og 
private udlejere.  
 
29 Billund Kommune (2011): Billund Kommune. Turismestrategi 2011-2020, marts 2011 
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med de nærliggende børnefamilie-attraktioner Givskud Zoo og Lalandia (der blev etable-
ret i 2009).30  

Bidrag til det offentlige: Foruden ovenstående afledte effekter, som bliver genereret 
direkte som resultat af turisters forbrug og efterspørgsel efter varer og serviceydelser, 
skal der ligeledes tages højde for en række skattemæssige indtægter, der bliver genere-
ret af turisme.31 Disse indtægter er et resultat af turisters forbrug og dermed betaling af 
skatter og afgifter – dette er de direkte skatteeffekter. Derudover genereres der et skat-
teprovenu, når turismeskabte virksomheder samt ansatte i turismeskabte stillinger betaler 
henholdsvis virksomheds- og personskatter – dette er de indirekte skatteeffekter.  

VisitDenmark har opgjort, at skatter og afgifter fra turismen i Danmark udgjorde næsten 
35 mia. kr. i 2010.32 I en analyse af attraktioners økonomiske betydning i Region Midtjyl-
land anslås det desuden, at regionens to store forlystelsesparker (Djurs Sommerland og 
Tivoli Friheden) tilsammen bidrager direkte med lidt over 100 mio. kr. til det offentlige i 
form af selskabsskat, A-skat, momsbetalinger mv. Det svarer til omkring 125 kr. pr. be-
søgende gæst.33 Kan en ny H.C. Andersen-park fx tiltrække eksempelvis 1 mio. gæster 
årligt, vil dette således forventeligt kunne bidrage direkte med omkring 125 mio. kr. til de 
offentlige kasser. Hertil kommer de offentlige bidrag, der vil blive genereret af øget om-
sætning hos hoteller, butikker, restauranter og lignende uden for selve parken.   

 

Andre dynamiske effekter 

Udover de ovennævnte effekter vil der være en lang række områder og sektorer, hvor 
der også kan forventes øget aktivitet og omsætning som et resultat af en H.C. Andersen-
attraktion. I Billund Kommune skaber turismen eksempelvis 170 afledte jobs (årsværk) 
inden for andre sektorer end ”forlystelser, overnatninger og detailhandel”. Eksempler på 
andre dynamiske effekter inkluderer: 

 Flere restaurantbesøg  
 Øget anvendelse af lokal transport 
 Øget anvendelse af rejseservice  

 

Forventede afledte beskæftigelseseffekter 

De afledte effekter, der kan forventes at blive skabt i forbindelse med en øget turisme- 
og erhvervsaktivitet, vil alt andet lige resultere i et øget behov for arbejdskraft indenfor 
en række forskellige brancher. Omfanget af arbejdskraftbehovet vil afhænge af omfanget 
af turisme- og erhvervsaktiviteten, som igen vil afhænge af mængden af turister, der 
vælger at komme til Odense for at besøge en H.C. Andersen-attraktion. I dette afsnit 
estimeres den forventede beskæftigelse, der vil blive genereret som resultat af disse 
afledte effekter. Dette estimat vil tage udgangspunkt i antallet af gæster, man vil kunne 
forvente i en H.C. Andersen-attraktion, det gennemsnitlige afledte forbrug for turister i 
forlystelsesparker samt Danmarks Statistiks input-output tabeller. For den fondsbaserede 

                                                

30 Børsen (2013): Børnefamilier forgylder Legoland, 6. juni 2013 
 
31 Arroyo, J. A. (2007): Economic Impacts of Theme Park Development on the Host Areas 
32 VisitDenmark (2012): Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 
   
33 Jysk Analyse (2009): Attraktioner og Events I samfundsmæssigt perspektiv, rapport udarbejdet for Midtjysk 
Turisme 
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attraktion vil der blive taget udgangspunkt i det afledte forbrug for at gennemsnit af for-
skellige attraktionstyper.34 

Jysk Analyse har gennemført en analyse af de samfundsmæssige perspektiver ved attrak-
tioner og events i Midtjylland. I analysen har man estimeret den gennemsnitlige afledte 
omsætning, som turister, der besøger forlystelsesparker, typisk genererer. Denne om-
sætning er beregnet ud fra en vurdering af 1) gæsternes nationalitet, 2) om de er over-
nattende gæster eller én-dagsturister samt 3) forlystelsesparkens betydning for at turi-
sterne er i området. Resultatet af analysen viser, at den gennemsnitlige afledte omsæt-
ning for denne gruppe turister udgør 283 kr. pr. person.   

Det skal noteres, at disse beregninger tager udgangspunkt i besøgende i Djurs Sommer-
land (regional park) og Tivoli Friheden (lokal park). Der er således ikke medtaget afledte 
effekter for besøgende i en forlystelsespark af international størrelse. Da en international 
forlystelsespark alt andet lige må forventes at tiltrække flere internationale gæster, hvor 
en større andel må forventes at være overnattende (hvilket leder til øgede afledte effek-
ter), anses det forventede afledte forbrug på 283 kr. pr. person som et konservativt 
estimat i forhold til denne analyses formål.  

I denne analyse undersøger vi, foruden de tre forlystelsespark-scenarier, ligeledes en 
fondsbaseret løsning, som kan sammenlignes med Randers Regnskov eller Den Blå Pla-
net. Dette scenarium ikke kan betegnes som en klassisk forlystelsespark, hvilket ovenstå-
ende afledte forbrug på 283 kr. er beregnet ud fra. Da den fondsbaserede attraktion ikke 
falder ind under en specifik attraktions-kategori, benytter Oxford Research her et gen-
nemsnit af den afledte omsætning for udvalgte attraktioner i Danmark generelt. Disse 
attraktionstyper omfatter lokale kulturhistoriske museer, landsdækkende kulturhistoriske 
museer, kunstmuseer, forlystelsesparker og dyreparker/zoo/akvarier.35 Når man beregner 
gennemsnittet ligger det samlede afledte forbrug pr. person ved disse attraktionstyper på 
220 kr.  

I forbindelse med vurderingen af etableringen af en H.C. Andersen-attraktion, er det 
interessant at se på omfanget af denne afledte omsætning med udgangspunkt i de op-
stillede scenarier. Som beskrevet tidligere arbejder vi i denne analyse ud fra fem over-
ordnede scenarier, som danner grundlag for estimeringen af effekterne. For at estimere 
den afledte omsætning, og dermed de forventede afledte beskæftigelseseffekter, der kan 
forventes i de respektive scenarier, er det nødvendigt at afdække, hvor mange besøgen-
de, man kan forvente at tiltrække til en H.C. Andersen-attraktion. Dette må forventes at 
afhænge af, hvilken type park/attraktion man vælger at anlægge.  

For at estimere hvor mange besøgende man kan forvente i de forskellige scenarier, har 
Oxford Research taget udgangspunkt i antallet af besøgende i de ti største forlystelses-
parker i Danmark samt de tre oplevelsesattraktioner, Den Blå Planet, Randers Regnskov 
og Experimentarium. Forlystelsesparkerne omfatter en blanding af internationale, regio-
nale og lokale parker. Besøgstallene for attraktionerne fremgår af tabel 3.5. 

Det bemærkes, at scenariet ”hotelressort” ikke er inkluderet i disse beregninger. Dette 
skyldes, at estimatet for den afledte omsætning per turist er baseret på besøgende i 
forlystelsesparker samt andre attraktioner som museer og zoologiske haver, og at de 

                                                
34 Afledte effekter for festivaler og events er ikke anvendt i gennemsnitsberegningerne, da denne attraktionsty-
pe er meget forskellig fra det fondsbaserede scenarie beskrevet i denne analyse. 
35 Disse tal er beregnet på besøgende i Djurs Sommerland og Tivoli Friheden (Aarhus) 
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anvendte tal derfor ikke på samme måde kan anvendes til estimeringen af afledte effek-
ter for gæster på et hotelressort. 

For at estimere det forventede antal besøgende har Oxford Research, baseret på den 
tidligere klassifikation af parkerne (international, regional, lokal) samt den fondsbaserede 
attraktion, beregnet gennemsnittet af antallet af besøgende indenfor for de fire scenarier. 
Disse tal fremgår af tabel 3.5. 

Tabel 3.5: Forventede antal besøgende for fire attraktionstyper 

Scenarium Antal besøgende Antal besøgende 
 (i sæsonen) 

International park 

Tivoli 3.963.000  

Dyrehavsbakken 2.500.000  

Legoland 1.700.000  

Gennemsnit 2.721.000 

Regional park 

Djurs Sommerland  662.000  

Fårup Sommerland  641.000  

BonBon-Land  444.000  

Gennemsnit 582.333 

Lokal park 

Tivoli Friheden  373.000  

Madsby Legepark  335.000  

Jesperhus Resort  220.000  

Sommerland Sjælland  121.000  

Gennemsnit 262.250 

Fondsbaseret attraktion 

Den Blå Planet 700.000 

Randers Regnskov 291.000 

Experimentarium 378.526 

Gennemsnit 456.509 

Kilde: Danmarks Statistik, FFD og VisitDenmark 
 

Tabellen viser, at der er et betydeligt højere antal besøgende i de internationale parker i 
Danmark, end i de regionale og lokale parker, på lidt over 2,7 mio. besøgende i gennem-
snit. Det skal understreges, at besøgstallet i det internationale scenarium bliver trukket 
væsentlig op af Tivoli, som med sin unikke placering og historie har et særligt højt be-
søgstal på omkring 4 mio. gæster om året (Tivoli er således også, målt på antal gæster, 
placeret helt i toppen blandt internationale parker). Taler man om en park af internatio-
nal størrelse med en placering i et mindre byområde med færre internationale top-
attraktioner, vil besøgstallet formentlig ligge tættere på besøgstallet i Legoland – altså på 
halvanden til to mio. gæster. Vi har derfor sat besøgstallet 1,5 mio. gæster i beregnin-
gerne.  

De regionale parker, som omfatter Djurs Sommerland, Fårup Sommerland og BonBon-
Land, har til sammenligning lidt under 600.000 besøgende i gennemsnit, hvilket blot sva-
rer til omkring 20 pct. af de internationale parker. De lokale parker i Danmark har i gen-
nemsnit lidt over en kvart mio. besøgende om året.   
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Ser man på antallet af besøgende i den fondsbaserede attraktion, er der stor forskel på 
de udvalgte eksempler. Det er dog Oxford Researchs vurdering, at et besøgstal, der lig-
ger et sted imellem Den Blå Planet, som har en unik placering tæt på København, og 
Randers Regnskov, som har et noget mindre opland end en attraktion i Odense vil have, 
virker som et plausibelt estimat. Med et forventet antal besøgende på omkring en halv 
million, vil et sådan scenarium således forventes at have et lidt lavere antal besøgende 
end den regionale forlystelsespark. 

Disse gennemsnitlige besøgstal for eksisterende attraktioner udgør således det forvente-
de besøgstal indenfor de fire respektive scenarier. Baseret på disse tal samt den gen-
nemsnitlige afledte omsætning pr. besøgende (283 kr. pr. person for forlystelsesparker 
og 220 kr. pr. person for den fondsbaserede attraktion), er det muligt at estimere den 
forventede afledte omsætning for de respektive scenarier. Disse estimater fremgår af 
tabel 3.6. 

Tabel 3.6: Forventet afledt omsætning for forskellige attraktionstyper 

Scenarium Antal besøgende Afledt omsætning (mio.kr.) 

International park 1.500.000* 425 

Regional park 582.333 164 

Lokal park 262.250 74 

Fondsbaseret 456.509 100 

*Oxford Researchs estimat 
 
Da den gennemsnitlige afledte omsætning pr. gæst er den samme for gæster i alle de 
fire attraktionstyper, er der et lineært forhold mellem antallet af besøgende og den afled-
te omsætning. Forholdet mellem den forventede afledte omsætning for de fire scenarier 
svarer således til forholdet mellem det gennemsnitlige antal besøgende. Som beskrevet 
ovenfor er den estimerede afledte omsætning pr. gæst for den fondsbaserede attraktion 
en smule lavere end den afledte omsætning for forlystelsesparker. 

Som det er blevet beskrevet tidligere, medfører byggeriet og driften af en ny attraktion 
en række positive beskæftigelseseffekter, som resultat af de mange penge, der vil blive 
investeret. Tilsvarende må den afledte omsætning også forventes at skabe en række 
positive beskæftigelseseffekter. For at estimere beskæftigelseseffekten af den forventede 
afledte omsætning, har Oxford Research igen anvendt Danmark Statistiks input-output 
tabeller.  

I de tidligere beregninger af jobskabelse har det været muligt at estimere effekterne 
baseret på enkelte input-output indikatorer, siden investeringerne har været centreret 
indenfor en specifik sektor. Således medførte byggeriet af attraktionen jobskabelse in-
denfor kategorien bygge- og anlægsarbejde og tilsvarende faldt de indirekte permanente 
jobs indenfor kategorien rekreative, kulturelle og sportsrelaterede aktiviteter. 

Den afledte beskæftigelse, som vi undersøger her, kan dog ikke forventes at blive skabt 
udelukkende indenfor én bestemt sektor. Som det er blevet redegjort for tidligere, vil 
denne afledte beskæftigelse blive skabt indenfor et bredt udsnit af brancher i området, 
såsom detailhandel, hoteller, restauranter, servicefag samt andre turistattraktioner og 
kulturelle tilbud. For at tage højde for dette i beregningen af de afledte beskæftigelsesef-
fekter har Oxford Research vurderet indenfor hvilke af input-output tabellernes branche-
koder, der kan forventes at blive skabt beskæftigelse. De udvalgte branchekoder repræ-
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senterer således de erhverv, hvor der kan forventes at blive skabt afledt beskæftigelse 
(se tabel 3.7.) 

For at estimere de forventede afledte beskæftigelseseffekter har Oxford Research an-
vendt et gennemsnit af beskæftigelseseffekterne indenfor disse udvalgte brancher. Det 
skal noteres, at ideelt set ville dette gennemsnit have været et vægtet gennemsnit base-
ret på den relative andel af omsætning i de forskellige brancher. I praksis er det dog 
ekstremt svært at vurdere, præcis indenfor hvilke erhverv den afledte omsætning tilfal-
der, hvorfor et simpelt gennemsnit er blevet anvendt. Et simpelt gennemsnit af alle 
ovennævnte indikatorer giver dog en god indikation af omfanget af den afledte beskæfti-
gelse, der kan forventes at blive skabt. 

Tabel 3.7: Gennemsnitlige beskæftigelseseffekter indenfor udvalgte brancher 

Branche-
kode Kategori 

Direkte  
beskæftigel-
se* 

Indirekte  
beskæftigel-
se* 

Total  
beskæftigel-
se*  

52109 Retail trade of food 3,21 0,39 3,60 

52299 Department stores 2,48 0,55 3,03 

52419 Retail sale of clothing and footwear 2,31 0,45 2,76 

52449 Other retail sale, repair work 1,95 0,43 2,38 

55000 Hotels and restaurants 1,87 0,66 2,53 

60000 Land transport and trans. via pipe-
lines 0,99 0,48 1,47 

63000 Supporting transport activities 0,77 0,28 1,05 

92000 Recreational, cultural, sporting actvt. 1,06 0,62 1,68 

93009 Other service sctivities 3,14 0,60 3,74 

Gennemsnit 1,98 0,50 2,48 

* Arbejdspladser pr. mio. kr. investeret/omsat 
Kilde: Danmarks Statistik 
 
Som det fremgår af tabel 3.7., bliver der i gennemsnit skabt 2,47 arbejdspladser pr. mio. 
kr. investeret i disse udvalgte brancher. Dette er fordelt på gennemsnitligt 1,98 direkte 
og 0,50 indirekte arbejdspladser.  

Med udgangspunkt i disse indikatorer er det muligt at estimere, hvor stor en beskæftigel-
seseffekt den forventede afledte omsætning kan forventes at have på arbejdskraftbeho-
vet for de respektive scenarier. Disse tal fremgår af tabel 3.8. 

Tabel 3.8: Beskæftigelseseffekter på baggrund af afledt omsætning 

Scenarium Antal  
besøgende 

Afledt  
omsætning 
(mio. kr.) 

Direkte  
beskæftigel-
se 

Indirekte  
beskæftigelse 

Total  
beskæftigelse 

International 
park 

1.500.000 425 841 213 1.054 

Regional park 582.333 164 326 82 407 

Lokal park 262.250 74 147 37 183 

Fondsbaseret 
attraktion 456.509 100 198 50 248 
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Som det fremgår af tabellen, kan der ved etablering af en park i en international skala, 
med et besøgstal på omkring 1,5 mio. gæster om året, forventes at blive skabt omkring 
1.000 arbejdspladser som resultat af den afledte omsætning. En regional park med et 
besøgstal på omkring en halv mio. vil generere omkring 400 arbejdspladser, mens den 
lokale park med et relativt beskedent besøgstal på omkring en kvart mio. besøgende om 
året, kan forventes at skabe afledt beskæftigelse på omkring 180 personer. En fondsba-
seret attraktion, som vil kunne tiltrække omkring 400.000 besøgende, forventes at kunne 
skabe afledt beskæftigelse på omkring 250 arbejdspladser.  

 

3.4.2 Opsummering af arbejdspladser 

Tabel 3.9 opsummerer den estimerede permanente og afledte beskæftigelse, der kan 
forventes at blive skabt som resultat af etableringen af de fem respektive scenarier. Disse 
to kategorier repræsenterer, i modsætning til de midlertidige beskæftigelseseffekter, 
arbejdspladser af mere blivende karakter, og er derfor interessante i et mere langsigtet 
perspektiv. 

 

Tabel 3.9: Samlede beskæftigelseseffekter af blivende karakter 

Scenarie Permanente beskæftigelses-
effekter (antal personer) 

Afledt beskæftigelse 
(årsværk) 

International park 2.079 1.054 

Regional park 679 407 

Lokal park 399 183 

Hotel ressort 790 - 

Fondsbaseret attraktion 161 248 

 

Da de permanente beskæftigelseseffekter ikke er opgjort i årsværk, angiver figuren ikke 
et samlet estimat for beskæftigelseseffekterne. Siden den afledte beskæftigelse refererer 
til antal fuldtidsbeskæftigede, kan man dog konkludere, at der eksempelvis for en inter-
national park må forventes at blive skabt minimum omkring 3.100 arbejdspladser. 
 
Ser man bort fra de beskæftigelseseffekter, der kan forventes at blive skabt ved anlæg-
gelsen af en international park, viser estimaterne, at der er relativt begrænsede beskæf-
tigelseseffekter at hente ved de fire resterende scenarier. Dette skal ligeledes ses i sam-
menhæng med omfanget af de mange andre bygge- og anlægsprojekter, man har på 
tegnebrættet i Odense, og som vil have en noget større effekt på arbejdspladsniveauet.  
 
På trods af disse relativt beskedne beskæftigelseseffekter ved hovedparten af scenarier-
ne, vil der dog være en lang række mere dynamiske effekter forbundet med anlæggelsen 
af en H.C. Andersen-attraktion. Disse effekter kan få stor betydning for byen og vil kunne 
udgøre en vigtig drivkraft i forbindelse med udviklingen af turismen ikke alene i Odense, 
men på hele Fyn.  
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3.4.3 Destinationsudvikling 

Indtil nu har vi undersøgt de afledte effekter, der vil være forbundet med etableringen af 
en H.C. Andersen-attraktion. Det er tydeligt, at mange af de afledte effekter, der er for-
bundet med øget turismeaktivitet, såsom vækst i detailhandelen, flere restaurantbesøg 
og ikke mindst øget antal overnatninger, vil blive forstærket, jo flere turister man formår 
at tiltrække, og, endnu vigtigere, jo længere tid man formår at fastholde turisterne i om-
rådet.  

Etableringen af en H.C. Andersen-attraktion er blot en af de mange investeringer, der 
planlægges i Odense indenfor den kommende årrække. Dette afsnit vil beskrive de po-
tentialer og muligheder for øget turismeaktivitet, der kan være forbundet med en fokuse-
ret og sammenhængende strategi i forhold til udbud af turismetilbud. Denne tilgang bli-
ver ofte refereret til som destinationsudvikling.  

Når man snakker om udvikling af destinationer i forbindelse med turisme, refererer be-
grebet destinationen til den, ofte administrativt afgrænsede, lokalitet (kommuner, regio-
ner, lande), som mange turister besøger, og som samtidig har udviklet et udbud af at-
traktioner, seværdigheder, overnatningsmuligheder og andet turismeerhverv.36 

Analyser har peget på, at nutidens (og fremtidens) turister i højere grad end tidligere 
efterspørger helhedsoplevelser, når de er ude at rejse.37 Med helhedsoplevelser forstås, 
at man er i stand til at skabe sammenhæng mellem de forskellige oplevelser og services, 
som destinationen tilbyder. Samtidigt skaber et større udvalg af aktiviteter, attraktioner 
og services en øget tilfredshed og værdi for turister. 

Byer og regioner kan opnå mange fordele og stimulere de dynamiske effekter gennem en 
strategisk tilgang til destinationsudvikling, der netop tager højde for denne efterspørgsel. 
Således viser tidligere studier, at vellykket destinationsudvikling kan medvirke til følgende 
positive effekter: 

- Øget attraktionsværdi, og dermed tiltrækningskraft, for byen/regionen  
- Øget konkurrenceevne, synlighed og specialisering på destinationen 
- Øget omsætning og vækst hos en bred vifte af lokale virksomheder 
- Bedre indtægtsgrundlag for kommunen og attraktioner – potentiale for flere 

projekter og yderligere vækst 
- Potentiale for øget internationalisering 
- Langsigtet velstand hos lokalbefolkningen pga. flere jobmuligheder 
- Lettere adgang til nye udenlandske markeder for ikke turismerelaterede er-

hverv38 

Derudover kan succesfuld destinationsudvikling være med til at fastholde turister længe-
re tid i området, og det større tilbud af attraktioner kan således være med til at øge an-
delen af overnattende gæster. Et øget antal overnattende gæster vil, i kraft af at de op-
holder sig længere tid i området, være med til at forstærke de positive afledte effekter, 
der blev beskrevet tidligere (øget belægningsgrad, vækst i detailhandelen samt synergi-
effekter mellem forskellige attraktioner og seværdigheder i lokalområdet). 

                                                
36 VisitDenmark (2009): Udvikling af fremtidens turisme – guide til destinationsudviklere 
 
37 VisitDenmark (2009): Udvikling af fremtidens turisme – guide til destinationsudviklere 
 
38 Buhalis, D. (2000): Marketing the competitive destination of the future, Tourism Management og 
VisitDenmark (2009): Udvikling af fremtidens turisme – guide til destinationsudviklere 
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Mange af de antagelser, der er gjort i forbindelse med beskrivelsen af de afledte effekter, 
er baseret på, at man i Odense, i samme grad som i andre byer, er i stand til at tiltrække 
ligeså mange gæster til en eventuel H.C. Andersen-attraktion, som man formår at til-
trække i andre forlystelsesparker mv. i Danmark. Det er dog ikke en selvfølgelighed i sig 
selv, at man kan sikre sig det forventede antal gæster. For at sikre at en H.C. Andersen-
attraktion rent faktisk vil være i stand til at tiltrække dette estimerede antal gæster, kan 
en fokuseret destinationsudvikling og udbud af en bredere vifte af attraktioner være med 
til at øge Odenses attraktionsværdi og dermed chancerne for de ønskede og nødvendige 
besøgstal.  

Således vil Odense have mulighed for at udnytte de mere dynamiske effekter, der vil 
blive skabt, ved at tænke en ny H.C. Andersen-attraktion ind i en større sammenhæng, 
der har udvikling af Odense som bredere turist-destination som fokus. Hvis Odense om-
vendt ikke er i stand til at tilbyde et bredere udbud af attraktioner og seværdigheder, vil 
det kunne blive svært for en ny H.C. Andersen-attraktion alene at tiltrække turister til 
byen. 

 

Fælles strategi blandt interessenter 

Succesfuld destinationsudvikling er dog ikke nødvendigvis en nem opgave. OECD har i 
rapporten The Impact of Culture on Tourism fra 2009 netop fremhævet, at mindre regio-
ner og byer ofte mangler de nødvendige ressourcer til at administrere et regionalt sam-
arbejde på tværs af turismeaktører, hvilket er nødvendigt for at skabe en attraktiv og 
sammenhængende destination.39 

Som tidligere nævnt er præmissen for effektiv destinationsudvikling, foruden et øget 
udbud af attraktioner og seværdigheder, at man opnår en fælles strategi og målsætning 
for destinationen. Dette betyder, at der vil være et behov for, at relevante interessenter 
indenfor turismeerhvervet arbejder sammen. De mest centrale interessenter er naturligvis 
attraktionerne selv, men herudover findes der en række andre interessenter, der skal 
inkluderes for at sikre en strategisk og ikke mindst langsigtet og sammenhængende de-
stinationsudvikling. Sådanne interessenter omfatter lokalbefolkningen, lokale virksomhe-
der, investorer, interesseorganisationer og relevante kommunale aktører.40 Derudover 
peger erfaringer på, at engagement fra toneangivende aktører i den private sektor kan 
være altafgørende i forhold til at drive processen fremad. 

Foruden disse vigtige faktorer har internationale eksperter peget på, at promovering af 
turismedestinationer skal fungere som en mekanisme, der kan udvikle og støtte op om 
mere generelle regionale erhvervs- og udviklingsstrategier. Således kan destinationsud-
vikling være med til at understøtte lokalitetens tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft og 
nye indbyggere.  

Som det vil blive beskrevet nedenfor, er man på Fyn allerede godt i gang med en række 
tiltag, hvor man forsøger at skabe en fælles strategi for destinationen Fyn og udvikle et 
mere sammenhængende turismekoncept. 

 

                                                
39 OECD (2009): The Impact of Culture on Tourism 
40 Buhalis (2000): Marketing the competitive destination of the future, Tourism Management og OECD (2009): 
The Impact of Culture on Tourism 
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Potentialer for Odense 

En bredere tilgang til destinationsudvikling kan således være med til at øge Odenses 
potentialer for at markedsføre sig som en attraktiv turistdestination. Etableringen af en 
H.C. Andersen-attraktion præsenterer i denne sammenhæng en mulighed for at skabe en 
interessant og attraktiv international/regional/lokal turistattraktion. Samtidig kan en stra-
tegisk tilgang til destinationsudvikling være med til at sikre besøgende til en H.C. Ander-
sen-attraktion.  

Igen er Billund et godt eksempel på vellykket destinationsudvikling. På trods af finans-
krisen, der siden 2007 har resulteret i et faldende antal turister på langt de fleste destina-
tioner i Danmark såvel som vores nabolande, har Billund i samme periode formået at 
trække markant flere turister til. Stigningen skyldes i høj grad tilstedeværelsen af flere 
markante forlystelser (Legoland, Lalandia og Givskud Zoo) inden for samme område, og 
at aktørerne bag forlystelserne har formået at arbejde sammen om at skabe en samlet og 
let tilgængelig destination og oplevelse for en specifik målgruppe - børnefamilier.  

Et andet eksempel på en fokuseret tilgang til destinationsudvikling kan blandt andet ses i 
Nordsjælland, hvor man har igangsat initiativet Kongernes Nordsjælland.41 Dette initi-
ativ er et godt eksempel på en samlet strategi for udvikling af flere kommuner som en 
turismedestination.42 I forbindelse med udviklingen af destinationen understreger initia-
tivtagerne, at fokus netop ligger på at udvikle samlede oplevelseskoncepter og ikke blot 
separate og enkeltstående attraktioner og seværdigheder. Samtidig er initiativet et godt 
eksempel på et samarbejde mellem forskellige interessenter, da initiativet er et samar-
bejde mellem kommuner, regioner, turismeorganisationer og attraktioner. Formålet er 
således at samle de mange turismeaktører i Nordsjælland indenfor såkaldte tematiserede 
oplevelsesspor.43  

En del af markedsføringen af Kongernes Nordsjælland er et stærkt fokus på mange af de 
historiske og kulturelle seværdigheder, der findes i området. Dette fokus på kulturturisme 
og promovering af byer og regioners kulturelle arv er, internationalt set, en turismetrend, 
der vinder frem i disse år. OECD estimerer således, at kulturturisme repræsenterer 40 
pct. af turismeaktiviteten på verdensplan, og samtidig er denne form for turisme det hur-
tigst voksende turistmarked.44 Som tidligere nævnt peger en række analyser på, at disse 
såkaldte kulturturister har et væsentligt højere døgnforbrug end andre turistgrupper. 
Dette betyder, at foruden potentialerne for et øget antal besøgende gennem promovering 
af kulturarv, vil der også være potentialer for at øge de afledte og dynamiske effekter, 
der følger i kølvandet på øget turismeaktivitet.  

I Danmark har man traditionelt set ikke haft særligt meget fokus på kulturturisme og 
promovering af den nationale kulturarv, på samme måde som i andre europæiske lan-
de.45 I Odense står man dog i en potentiel fordelagtig situation i forhold til at promovere 
byens kulturarv omkring H.C. Andersen-navnet. Et vigtigt element i udviklingen af kultur-
turisme er nemlig autenticitet forstået på den måde, at attraktionerne og tilbuddene skal 
være naturligt knyttet til destinationen. I forhold til en sådan tankegang vil en H.C. An-

                                                
41 Se http://www.visitnordsjaelland.dk/danmark/destination-kongernes-nordsjaelland  
 
42 Andre regioner, der har arbejdet fokuseret med destinationsudvikling, tæller blandt andet Ringkøbing og 
Odsherred. 
 
43 Se http://www.visitnordsjaelland.dk/danmark/destination-kongernes-nordsjaelland  
44 OECD (2009):The Impact of Culture on Tourism 
 
45 Mandag Morgen (2011): Turismen forspilder mulighederne i dansk kulturarv 
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dersen-park, samt andre H.C. Andersen relaterede attraktioner, passe godt ind i en bre-
dere vifte af tilbud, som man kan tilbyde turister i Odense.  

Et eksempel på succesfuld kulturturisme, som ligeledes kan tjene til inspiration for Oden-
se, kan blandt andet findes i Salzburg i Østrig (en by på nogenlunde samme størrelse 
som Odense), hvor man har formået at bygge en attraktiv turistdestination op netop 
omkring en kulturel personlighed, nemlig komponisten Mozart. Salzburg er således i dag 
blevet en af Østrigs mest besøgte turistattraktioner, som formår at tiltrække mange in-
ternationale turister, særligt i forbindelse med den årlige klassiske musikfestival.46 I 
Glasgow i Skotland valgte man ligeledes i løbet af 1980’erne at promovere byen med 
udgangspunkt i en lang række kulturelle tilbud og med den verdenskendte arkitekt og det 
kulturelle ikon Charles Macintosh som omdrejningspunkt. Denne indsats forbedrede by-
ens image væsentligt og var, blandt andet på grund af den øgede turismeaktivitet, med 
til at bidrage til øget økonomisk vækst og jobskabelse.47 

På Fyn har man i de senere år ligeledes arbejdet strategisk med en samlet strategi for 
udvikling af destinationen Fyn, Langeland og Ærø. I regi af Udvikling Fyn har man etable-
ret et samarbejde mellem ni kommuner og 135 turismeaktører, som i fællesskab arbejder 
for at gøre Fyn til en attraktiv og spændende destination for danske og udenlandske turi-
ster. I dette regi har man igangsat en række initiativer, blandt andet ’Eventyret Fyn’, hvor 
man forsøger at udvikle et turismekoncept med udgangspunkt i eventyrlige oplevelser. I 
forbindelse med dette projekt forsøger man netop at skabe øget samarbejde mellem de 
relevante aktører og interessenter samt skabe et udbud af attraktioner og oplevelser, der 
er centreret omkrig en fælles strategi og tematisk fokus. 

Som led i denne strategi passer en ny og ambitiøs H.C. Andersen-attraktion særdeles 
godt ind. H.C. Andersen navnet er allerede stærkt inkorporeret i den eksisterende strate-
gi, hvor en stor del af fokus ligger på at skabe eventyrlige oplevelser. Samtidig vil en 
ambitiøs H.C. Andersen-attraktion kunne fremstå som et fyrtårn i den overordnede stra-
tegi og være med til at skabe endnu mere opmærksomhed, både i Danmark og internati-
onalt, på Odense og Fyn som en eventyrlig destination.  

Med planerne om yderligere H.C. Andersen-fokus i Odense Zoo og Den Fynske Landsby 
samt andre eventyrlige seværdigheder i umiddelbar nærhed som eksempelvis Egeskov er 
vurderingen fra de fleste af de interviewede eksperter ligeledes, at Odense og Fyn har 
gode muligheder for at opnå betydelige synergieffekter ved etableringen af en større H.C. 
Andersen-attraktion.  

Som fremhævet i kapitel 2 er der i det aktuelle arbejde, som Vækstteamet for Turis-
me og Oplevelsesøkonomi netop har præsenteret, også øje for mulighederne for øget 
kulturturisme og styrkelse af brandet H.C. Andersen. Dette vurderes timingmæssigt at 
kunne medvirke til, at Odense Kommune vil kunne få held til at ophøje udviklingen af en 
H.C. Andersen-attraktion til et nationalt anliggende og dermed få statslige spillere på 
banen i forbindelse med sit videre arbejde med en H.C. Andersen-attraktion.  

En af de vigtigste forudsætninger for succesfuld destinationsudvikling er dog under alle 
omstændigheder, at man formår at udvikle en langsigtet strategi og vision. Udviklin-
gen af destinationer kræver, som beskrevet ovenfor, samarbejde mellem en række aktø-
rer og interessenter, samt at man formår at tilbyde et bredt, men sammenhængende 
udvalg af attraktioner og seværdigheder. Sådanne initiativer kan tage tid at igangsætte 
og implementere, og eksempler fra andre lande har vist, at det ofte kan tage rigtig man-
ge år, før man er i stand til at udnytte det fulde potentiale af de mange tiltag man gen-

                                                
46 Mandag Morgen (2011): Turismen forspilder mulighederne i dansk kulturarv 
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nemfører som led i en fokuseret destinationsudvikling, kan medføre.48 Langsigtede mål-
sætninger er således helt centrale. 

I hvor høj grad en H.C. Andersen-attraktion vil resultere i dynamiske effekter og generelt 
gøre Odense og hele Fyn til en mere attraktiv og besøgt destination, vil således i høj grad 
afhænge af, om de relevante aktører formår at arbejde sammen om at udvikle, brande 
og markedsføre Odense og Fyn som en samlet destination. Profilen af en eventuel attrak-
tion og den målgruppe, som attraktionen vil henvende sig til, vil naturligvis også i høj 
grad være afgørende for, hvordan og i hvilken grad, der kan opnås synergieffekter via 
destinationsudvikling.  

I forhold til destinationsudvikling er det i særlig grad Oxford Researchs vurdering, at et 
stort, ambitiøst og fondsbaseret eventyrhus placeret centralt i Odense vil spille godt 
sammen med Odense bys andre attraktioner og kvaliteter og ikke mindst ambitionen om 
at udvikle sig til en storby. Muligheden for at holde helårsåbent, et koncept der bygger på 
innovativ formidling, viden, læring samt interaktive teknologier og spektakulær arkitektur 
er alt andet lige ting, der passer godt ind i moderne byudvikling. Ikke mindst i Odense, 
hvor der er planlagt en række i ambitiøse byudviklingsprojekter netop med fokus på at 
styrke bylivet, kulturen og Odense som en attraktiv vidensby.     

 

                                                
48 OECD (2009): The Impact of Culture on Tourism 


