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2013	  –	  Katastrofal	  udlejning	  
Ved	  et	  tjek	  hos	  to	  af	  de	  store	  udbydere	  var	  der	  
den	  12.	  juli	  registreret	  1.973	  ledige	  huse	  til	  ind-‐
flytning	  den	  3.	  august	  hos	  den	  ene	  og	  2.444	  hos	  
den	  anden.	  I	  sidste	  uge	  i	  juli	  var	  der	  henholdsvis	  
1.973	  og	  1.983	  ledige	  huse.	  Vi	  taler	  her	  om	  den	  
absolutte	  højsæson,	  og	  i	  forhold	  til	  det	  samlede	  
husantal	  er	  der	  tale	  om	  en	  skræmmende	  dårlig	  
udlejning.	  
	  
Flytter	  vi	  kunderne	  ud	  af	  landet?	  
Det	  er	  en	  kendsgerning,	  at	  de	  store	  formidlings-‐
bureauer	  –	  på	  nær	  et	  –	  i	  de	  senere	  år	  også	  har	  
dyrket	  et	  tysk	  feriehusprodukt.	  Set	  med	  Dan-‐
skeSommerhusudlejeres	  øjne	  er	  dette	  i	  høj	  grad	  
uheldigt,	  idet	  de	  på	  den	  måde	  forstærker	  krisen	  
på	  det	  danske	  marked.	  Bureauerne	  kan	  jo	  være	  
lige	  glade	  med	  om	  de	  tjener	  deres	  penge	  i	  Tysk-‐
land	  eller	  Danmark,	  men	  det	  kan	  vi	  og	  Danmark	  
ikke.	  
Om	  denne	  praksis	  har	  stor	  eller	  lille	  indflydelse	  
på	  den	  nuværende	  situation,	  ved	  vi	  ikke,	  men	  
uden	  indflydelse	  er	  den	  ikke.	  
	  
Vækstteam	  for	  	  Turisme	  og	  Oplevelsesøko-‐
nomi	  
I	  denne	  måned	  har	  vækstteamet	  afleveret	  sine	  
anbefalinger	  til	  at	  genoprette	  og	  øge	  den	  danske	  
turisme.	  
Vækstteamet	  har	  givet	  syv	  anbefalinger,	  og	  set	  
med	  feriehus	  øjne	  er	  anbefaling	  nr.	  to	  den	  mest	  
interessante.	  
	  

Revitalisering	  af	  dansk	  kystturisme	  	  
Den	  danske	  kystturisme	  tegnes	  i	  alt	  overvejende	  
grad	  af	  de	  danske	  sommerhuse,	  og	  det	  er	  en	  for-‐
bedring	  af	  udlejningen	  af	  disse,	  der	  effektivt	  kan	  
bringe	  den	  danske	  kystturisme	  op	  i	  gear.	  Vækst-‐
teamet	  foreslår	  da	  også	  en	  række	  gode	  initiati-‐
ver	  til	  forbedring	  af	  kystturismen.	  
	  
Efter	  DanskeSommerhusudlejeres	  opfattelse	  er	  
der	  dog	  også	  et	  par	  øvrige	  og	  effektive	  tiltag,	  der	  
meget	  hurtigt	  kan	  gavne	  kystturismen.	  Vi	  har	  
oplevet	  et	  fald	  på	  ca.	  3,2	  millioner	  overnatninger	  
fra	  tyske	  turister	  siden	  år	  2000,	  og	  det	  gør	  ondt.	  
Blot	  til	  sammenligning	  så	  er	  prognosen	  frem	  til	  
2020	  en	  stigning	  på	  1,1	  millioner	  overnatninger,	  
såfremt	  vækstteamets	  anbefalinger	  følges.	  
	  
Feriehusene	  –	  en	  hurtig	  og	  effektiv	  løsning	  
Feriehusmarkedet	  kombineret	  med	  det	  tyske	  
nærmarked	  rummer	  muligheder	  for	  en	  hurtig	  og	  
effektiv	  løsning.	  Vi	  er	  dog	  imidlertid	  nødsaget	  til	  
at	  erkende,	  hvad	  vi	  er	  ”oppe	  imod”,	  og	  hvad	  vi	  
har	  at	  ”kæmpe	  med”.	  
	  
Det,	  der	  primært	  er	  attraktivt	  for	  de	  tyske	  gæ-‐
ster,	  er	  vores	  natur,	  og	  ferieboligen	  skal	  danne	  
rammen	  omkring	  samvær,	  cykelture,	  fiskeri,	  
badning	  mv.	  –	  alt	  sammen	  aktiviteter	  der	  har	  sin	  
rod	  i	  vores	  natur.	  Disse	  tyske	  gæster	  tiltrækkes	  
slet	  ikke	  i	  samme	  grad	  som	  andre	  af	  attraktio-‐
ner.	  	  
	  
Hvad	  kan	  så	  holde	  de	  tyske	  gæster	  væk?	  	  
De	  fleste	  vil	  først	  fremhæve	  vejret,	  og	  der	  er	  da	  
ingen	  tvivl	  om,	  at	  vejret	  har	  en	  indflydelse,	  men	  
det	  har	  prisen	  også,	  og	  hertil	  kommer	  konkur-‐
rencen	  fra	  det	  tyske	  feriemarked.	  
	  
Vejret	  kan	  vi	  ikke	  gøre	  noget	  ved	  –	  og	  dog.	  Vi	  
kan	  se	  vejret	  som	  en	  del	  af	  vores	  natur	  og	  ikke	  
lade	  vores	  markedsføring	  kun	  afhænge	  af	  sol	  og	  
sommer.	  

Fakta	  om	  Vækstteam	  for	  	  Turisme	  og	  Oplevelsesøkonomi	  
Nedsat	  i	  2012	  af	  erhvervs-‐	  og	  vækstministeren.	  
Medlemmer:	  	  	  
Adm.	  direktør	  Dorte	  Krak,	  Arp-‐Hansen	  Hotel	  Group	  (formand)	  
·	  Direktør	  Lisette	  Vind	  Ebbesen,	  Skagens	  Museum	  
·	  Adm.	  direktør	  Jan	  Haapanen,	  Novasol	  A/S	  
·	  Professor,	  centerleder	  Anne-‐Mette	  Hjalager,	  Syddansk	  	  Uni.	  
·	  Adm.	  direktør	  Lars	  Bernhard	  Jørgensen,	  Wonderful	  Cph.	  
·	  Adm.	  direktør	  Lars	  Liebst,	  Tivoli	  A/S	  
·	  Direktør	  Lars	  Lundov,	  Sport	  Event	  Denmark	  
·	  Direktør	  Anna	  Porse	  Nielsen,	  Manto	  A/S	  
·	  Adm.	  direktør	  Jan	  Olsen,	  VisitDenmark	  
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Vi	  har	  traditionelt	  stort	  set	  haft	  fuld	  belægning	  i	  
en	  meget	  kort	  periode	  –	  begrænset	  til	  højsæso-‐
nens	  5	  til	  7	  uger,	  hvilket	  dog	  desværre	  ikke	  er	  
tilfældet	  i	  år.	  Udenfor	  højsæsonen	  er	  der	  sæd-‐
vanligvis	  ledig	  kapacitet	  og	  endda	  rigtig	  meget	  
ledig	  kapacitet.	  Når	  det	  kommer	  til	  årsag	  og	  
virkning,	  kommer	  vi	  ikke	  uden	  om	  at	  se	  på	  pri-‐
sen	  på	  vores	  produkt.	  	  
	  
Prisen	  betyder	  noget	  
Prisen	  på	  vores	  feriehusprodukt	  består	  af	  man-‐
ge	  elementer.	  Husejerens	  pris,	  bureauets	  avan-‐
ce,	  forsikring,	  nebenkosten	  og	  så	  i	  mange	  tilfæl-‐
de	  et	  tillæg	  for	  tyske	  gæster.	  Hertil	  kommer,	  at	  
vores	  pris	  i	  Danmark	  for	  bl.a.	  fødevarer	  mv.	  er	  
væsentlig	  højere	  end	  i	  Tyskland.	  Det	  danske	  
prisindeks	  for	  forbrugsvarer	  og	  serviceydelser	  
er	  knap	  38	  %	  højere	  end	  det	  tyske.	  	  
	  
Hvordan	  er	  prisen	  sammensat	  
Et	  eksempel	  kunne	  se	  således	  ud:	  
I	  runde	  tal	  tillægges	  ejerens	  pris	  i	  gennemsnit	  
ca.	  62	  %,	  hvilket	  udgør	  bureauets	  avance.	  Skal	  
ejeren	  således	  have	  eksempelvis	  kr.	  3.000,	  bliver	  
prisen	  kr.	  4.800.	  Dette	  er	  vel	  at	  mærke	  prisen	  for	  
danskere.	  Er	  det	  en	  tysker,	  der	  lejer,	  kan	  prisen	  
hos	  en	  del	  af	  bureauerne	  være	  10	  til	  14	  %	  høje-‐
re.	  Prisen	  vil	  så	  være	  ca.	  5.350.	  Oven	  i	  lejeprisen	  
kommer	  de	  såkaldte	  ”nebenkosten”,	  som	  er	  be-‐
taling	  for	  strøm,	  vand	  og	  eventuel	  rengøring	  
samt	  leje	  af	  sengelinned	  mv.	  Uden	  for	  sæsonen	  
kan	  nebenkosten	  udgøre	  et	  væsentligt	  tillæg	  til	  
prisen	  og	  i	  nogle	  tilfælde	  næsten	  modsvare	  leje-‐
prisen.	  
Hvis	  vi	  sætter	  nebenkosten	  i	  dette	  tilfælde	  til	  ca.	  
kr.	  2.000,	  så	  er	  den	  samlede	  pris	  7.350,	  og	  denne	  
pris	  er	  ikke	  konkurrencedygtig.	  For	  at	  rykke	  ved	  
salget	  skal	  den	  nok	  ned	  med	  i	  hvert	  fald	  20	  %,	  
altså	  ca.	  kr.	  1.500.	  Dette	  burde	  absolut	  være	  mu-‐
ligt	  ved	  fælles	  vilje.	  Såfremt	  ejeren	  reducerer	  sin	  
pris	  med	  kr.	  500,	  og	  bureauerne	  undlader	  at	  
forhøje	  prisen	  i	  Tyskland,	  så	  er	  vi	  allerede	  et	  

godt	  stykke	  hen	  ad	  vejen,	  idet	  prisen	  så	  vil	  være	  
kr.	  4.050.	  De	  sidste	  to	  hundrede	  kroner	  burde	  
kunne	  findes	  på	  en	  reduktion	  af	  nebenkosten.	  	  
	  
De	  økonomiske	  konsekvenser	  er	  store	  
En	  sommerhusejer,	  der	  regner	  med	  en	  12	  til	  14	  
ugers	  udlejning,	  og	  som	  har	  regnet	  med	  en	  ud-‐
lejningsindtægt	  i	  niveau	  kr.	  50.000,	  mærker	  hur-‐
tigt,	  såfremt	  der	  mangler	  nogle	  uger.	  Det	  kan	  
hurtigt	  give	  et	  tab	  på	  kr.	  10.000	  eller	  mere.	  Ser	  
vi	  dette	  i	  relation	  til	  at	  nedsætte	  lejen	  med	  kr.	  
1.500	  til	  2.000,	  ja	  så	  er	  der	  fornuft	  i	  at	  få	  en	  kor-‐
rekt	  prissætning.	  Hertil	  kommer,	  at	  huset	  er	  be-‐
boet,	  der	  er	  omsætning	  i	  lokalområdet	  og	  bu-‐
reauet	  tjener	  også	  penge.	  
	  
Såfremt	  staten	  ville	  spille	  med,	  så	  kunne	  vi	  gøre	  
meget	  mere.	  En	  fritagelse	  for	  afgifter	  på	  el,	  helt	  
eller	  delvist,	  ville	  være	  af	  væsentlig	  betydning.	  
Stort	  set	  alle	  sommerhuse	  er	  el-‐opvarmede,	  idet	  
dette	  er	  den	  eneste	  forsyningskilde,	  og	  det	  gør	  
ophold	  uden	  for	  den	  varme	  periode	  unødigt	  dy-‐
rere.	  For	  turismen	  uden	  for	  højsæsonen	  er	  vores	  
elafgifter	  en	  konkurrencehæmmende	  faktor.	  Da	  
der	  er	  såvel	  indtjening	  som	  arbejdspladser	  på	  
spil,	  og	  oven	  i	  købet	  arbejdspladser	  i	  områder	  
hvor	  de	  kan	  være	  svære	  at	  finde,	  så	  bør	  vi	  se	  på	  
en	  lempelse	  af	  elafgift	  mv.	  i	  visse	  perioder.	  
	  
Det	  er	  nu	  prissætningen	  til	  næste	  år	  sker	  –	  så	  
lad	  os	  stå	  sammen	  og	  få	  gennemført	  en	  nødven-‐
dig	  ændring	  i	  prisstrukturen,	  genvinde	  vores	  
markedsandele	  og	  øge	  indtjening	  og	  beskæfti-‐
gelse.	  
	  
Formand	  Kim	  Juhlin,	  mobil	  50421482	  
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