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COVID-19 effekter på 
fynsk erhvervsturisme

En måling gennemført blandt hoteller og konferencesteder.

Marts 2021
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INTRODUKTION
Erhvervsturismen udgør mere end en tredjedel af den samlede turisme på Fyn, og de 
fynske hotel- og konferencesteder spiller en afgørende rolle i forhold til den vækst og 
udvikling, som turismen skal generere til øen i fremtiden.

Destination Fyn følger derfor udviklingen tæt og skaber hermed for anden gang under 
Covid-19-krisen et overblik over pandemiens konsekvenser for branchen.

I oktober, hvor Destination Fyn første gang gennemførte en undersøgelse af Covid-19-
effekterne for fynsk erhvervsturisme, tegnede der sig et dystert billede af et 
omsætningstab, der allerede var betydeligt, ligesom der var udsigt til rigtig mange mistede 
arbejdspladser.

Omsætningstabet er naturligvis vokset i takt med den fortsatte nedlukning her et pænt 
stykke ind i 2021 og der er stadig grund til at rette særlig opmærksomhed netop mod 
hotel- og konferencesteder som nogle af de hårdest ramte - også på den lange bane.

Det efterlader Destination Fyns nye rundspørge blandt 28 fynske hotel- og 
konferencesteder ikke megen tvivl om.

En tredjedel færre er beskæftiget i branchen i forhold til før Covid-19, men det er tydeligt, 
at de fynske hotel- og konferencesteder har strakt sig langt for at undgå et langt værre 
scenarie. Udsigten til at måtte vinke farvel til op mod halvdelen af medarbejderne mod 
slutningen af 2020 blev heldigvis afværget af hjælpepakker og hotellernes kloge og 
kreative beslutninger. Især lønkompensationsordningen ser ud til at have reddet rigtig 
mange arbejdspladser i det fynske. 

Således er der trods udsigten til stor omsætningsnedgang - også i 2021 - flere steder en vis 
optimisme at spore i form af en forventning om gen-/nyansættelser frem mod sommer.

Det er nogle af de konklusioner, der kan trækkes ud ca. et år efter Coronaens nedlukning af 
det danske samfund med varierende restriktioner og usikkerhed i den fynske hotel- og 
konferencebranche til følge.

Destination Fyn har i uge 9 og 10 2021 gennemført en rundspørge blandt de fynske hotel- og 
konferencesteder

Denne analyse baserer sig på besvarelser fra 28 hotel- og konferencesteder, der dækker mere end 90 pct. af 
den samlede kommercielt baserede kapacitet på Fyn.

Redaktion og layout:
Destination Fyn 
Munkebjergvænget 1
5230 Odense M

For yderligere information kontakt:
Presseansvarlig Gitte Vestermark
E-mail: gv@erhvervshusfyn.dk
Telefon: 30592442
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Hovedkonklusioner

Omsætningen på det fynske hotel- og konferencemarked 
faldt i 2020 med 43 pct. i forhold til 2019 og ligger 46 pct. 
under den forventede omsætning før Covid19.

Den fynske erhvervsturisme står til at miste tæt på 1 mia. 
kr. i omsætning som følge af Covid19.

Der er en nedgang i antallet af ansatte på tværs af branchen 
på 31 pct. siden 1/1 2020. 

Lønkompensation ser ud til at have været en afgørende 
faktor for at forhindre et mere massivt antal afskedigelser. 
Lige nu er mere end 500 medarbejdere hjemsendt med 
lønkompensation.

Der er optimisme at spore, hvad angår antallet af 
medarbejdere. En tredjedel af virksomhederne forventer at 
ansætte flere folk inden 1/7, og kun 10 pct. forventer, at 
Covid19 kommer til at betyde flere afskedigelser.

COVID-19 effekter på fynsk erhvervsturisme
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2020 blev helt i tråd med forventningerne i oktober et hårdt år for de fynske hotel- og konferencesteder. 
Særligt efteråret var med til at hive tæppet væk under de hoteller, der for størstedelens 
vedkommende lever mere af erhvervsturisme end af leisureturisme.

Især tiden fra september til december, hvor restriktioner kombineret med fastholdelse af det store 
forsamlingsloft på 500 for konferencer og kulturbegivenheder betød tømte ordrebøger for hotellerne. Den 
samlede omsætningsnedgang endte på 43 pct. i forhold til 2019 og 46 pct. i forhold til den omsætning, som 
hotellerne havde kalkuleret med, før Covid-19 satte ind i marts.

Omsætningen i 2020 blev en anelse mere positiv end hotellerne forventede, da de blev spurgt i oktober. Til 
gengæld ser omsætningstabet ud til at sætte et langt større aftryk på 2021-omsætningen end forventet.

En nedgang på ca. 34 pct. i forhold til 2019-niveau er, hvad den fynske erhvervsturisme ser ind i 2021, til 
trods for meldinger om fyldte ordrebøger i efteråret.

Samlet set betyder det et omsætningstab som følge af Covid-19 i 2020 og 2021 på knap 1 mia. kr. i forhold 
til 2019. Indregner man den vækst hotellerne naturligt havde kunnet forvente over de to år vil tabet 
overstige 1 mia.

1.226.242.474 kr. 1.290.346.662 kr.

697.135.764 kr.

2019 Forventning til 2020
inden corona

2020

Tæt på 1 mia. kr. i mistet omsætning

COVID-19 effekter på fynsk erhvervsturisme

Omsætning 2019-2020

-940.526.984 kr.

-529.106.710 kr.
-411.420.274 kr.

Samlet omsætningstab
2020/2021

Omsætningstab
2020

Forventet omsætningstab
2021

Omsætningstab 2020-2021

Beregningen er foretaget ift. 2019-niveauet for omsætningen
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Tab af arbejdspladser

COVID-19 effekter på fynsk erhvervsturisme

Der er ingen tvivl om, at fynske hoteller og konferencesteder virkelig har slidt for at fastholde så mange af 
deres dygtige medarbejdere som muligt. Der er blevet kæmpet med næb og kløer for at undgå afskedigelser 
og mange kloge og kreative beslutninger er blevet truffet henover det seneste halve år for at undgå et 
scenarie, hvor godt halvdelen af de ansatte i branchen forsvandt.

Det betyder imidlertid ikke, at branchen ikke er meget hårdt ramt, hvad angår tab af arbejdspladser.

Ifølge rundspørgen har man måtte afskedige ca. en tredjedel af de medarbejdere, som var beskæftiget 1/1 
2020.

Blandt de helt afgørende årsager til, at et endnu værre scenarie i forhold til tab arbejdspladser har kunnet 
undgås, er tilsyneladende de hjælpepakker og ordninger, som blev iværksat i slutningen af 2020.

I Destination Fyns rundspørge tilbage i oktober var der nemlig ud fra hotellernes estimater udsigt til 
nedgang i beskæftigelsen, der ville betyde tæt på en halvering af antal ansatte.

Lønkompensation har altså sammen med penge fra omstillingspuljen og hotellernes kloge og kreative 
dispositioner sikret, at det ”kun” er ca. en tredjedel af medarbejderne på de fynske hotel - og 
konferencesteder, der har mistet jobbet.

Ifølge de nyeste tal fra marts er 533 medarbejdere i de 28 virksomheder, som har deltaget i undersøgelsen, 
således hjemsendt på lønkompensation. Det svarer til 65 pct.

-31%

1.190

Antal ansatte
pr. 1/1-20 

824

Antal ansatte
pr. 12/3-21 

495

366

Forventede antal afskedigelser opgjort
oktober 2020

Antal afskedigelser opgjort
marts 2021
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Optimisme frem mod genåbning

Med de voldsomme omsætningstab er det tydeligt, at der ikke er meget tilbage i branchen at investere af, 
uanset hvor velvillige ejere, der står bag de fynske hoteller og konferencesteder

Det er således altafgørende for den fynske erhvervsturismes fremtid, at genåbningen tager højde 
for hotellernes behov og ikke begår de samme fejl som i efteråret, hvor en meget stor andel af hotellerne 
kunne holde åbent, men stort ingen forretning havde pga. restriktionernes udformning og fortolkning.

Her pegede 88 pct. bl.a. på reglen om "fast plads", som noget af det, der gjorde det svært for 
konferencestederne.

En voksende optimisme skinner imidlertid igennem, når de fynske hotel- og konferencesteder bliver 
spurgt, om de føler sig lukningstruede.

I Destination Fyns rundspørge i oktober følte en femtedel af de fynske hoteller og konferencesteder sig i 
høj eller meget høj grad lukningstruede. Siden har de fleste været de facto lukket, og rigtig mange er 
det stadig. Men stort set ingen føler sig definitivt lukningstruede i marts 2021.

Optimismen viser sig også i forventningerne til medarbejderstabens udvikling de næste tre måneder. 
Rundspørgen medio marts vidner således om en vis tiltro til en klar plan for genåbning, hvis man vurderer 
ud fra hotel- og konferencestedernes villighed til at satse på ansættelser.

En tredjedel regner således med at skulle ansætte flere folk inden d. 1/7, mens kun et fåtal forventer at 
måtte foretage flere afskedigelser.

COVID-19 effekter på fynsk erhvervsturisme

Spørgsmål: I hvilken grad føler du, at din virksomhed er lukningstruet inden for det næste halve år?

32% 36%
29%

3% 0%

41%
30%

7% 11% 11%

I meget lav grad I lav grad Hverken eller I høj grad I meget høj grad

Marts 2021

Oktober 2020

Lukningstruet

11%

57%

32%

- Forventer hverken at ansætte eller afskedige

- Forventer at afskedige flere

Forventer at ansætte flere -

Forventninger til medarbejderstaben frem til sommer
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