
 
 

 

Pressetekst ANTOR, Denmark:  

28. maj, 2020 

ANTOR-lande ønsker åbne grænser og et åbent sind 
ANTOR-landene bløder med fald på udenlandske gæsteovernatningstal på op mod 50 %. Endnu ved man 
ikke, hvor galt det ender. Der agiteres for en åbning af grænserne og en tillid til, at det nok skal gå, 
naturligvis med respekt for sundhedsmyndighedernes vurdering af situationen. Troen på, at glæden ved at 
rejse ud vil dog være intakt, mener man.   

Senest har Kroatien haft delvist åbne grænser for nogle af sine nabolande igennem snart tre uger. Siden 
den 9. maj har landet taget imod 14.000 udenlandske turister, hvoraf halvdelen er kommet fra et af 
nabolandene, Slovenien. 

Også andre lande ønsker inderligt at få gang i turismen igen, ikke mindst nu hvor sommersæsonen holder 
sit behagelige indtog, men det ser ud til at kræve bilaterale aftaler landene imellem. Tyskland vil gerne 
åbne den dansk-tyske grænse, mens den danske regering ikke synes helt klar til det endnu.  

Mange af ANTOR-landene har oplevet et enormt fald i gæsteovernatningstallet for udenlandske turister, og 
man ønsker at begrænse skadens omfang. Samtidig er troen på, at den tidligere glæde ved at rejse ud og se 
andre lande, både på længerevarende ferier og mindre smutture, er intakt. Mindre ting kan ændre sig i 
forbindelse med en rejseoplevelse, men lysten til - sammen med familie og venner - at se andre 
himmelstrøg, smage på eksotiske krydderier og opleve en anderledes kultur ved at være der selv, vil dog 
forblive den samme.  

”Israel har indtil slutningen af marts oplevet et fald på 37 % i antallet af udenlandske gæsteovernatninger. 
Situationen efter COVID-19 synes umulig at forudsige, da grænserne først skal åbne, og flyselskaberne skal i 
gang igen. Herefter kan situationen endeligt vurderes”, siger Marketing Manager Göran Nilervall fra det 
israelske turistkontor i Norden, som fysisk ligger i Stockholm.  

”Vi er ved at gøre klar til at kunne byde internationale turister velkommen igen. Ras Al Khaimah Tourism 
Development Authority (RAKTDA) har bl.a. indgået et nyt samarbejde med Bureau Veritas Certification, 
som er en global markedsleder i test, inspektion og certificering. Det gør vi for at sætte ekstra fokus på 
sikkerhed og hygiejne på rejsen ikke mindst hvad hoteller gælder”, fortæller Tilda Törnkvis, Manager for 
Destination Tourism Development i Ras Al Khaimah. Dette i forbindelse med COVID-19. 

Tourism Director, Stig Sommerfeldt Kaspersen, fra Turismo de Portugal, tilføjer: 

”Det er en svær øvelse at vurdere, hvor stor en nedgang i gæsteovernatningstallet, vi får i 2020. Hvis vi 
regner fra midten af marts til midten af maj, har vi set en nedgang på 20 % i forhold til samme periode 
sidste år. Men hvis vi skal regne resten af maj og hele juni måned med, så kommer vi sandsynligvis op på 



små 30 % i følge vores fremskrivning på nuværende tidspunkt. Hvad der herefter sker, er helt 
uforudsigeligt. Alt afhænger af, hvilke rejsearrangører der overlever, og hvilke flyforbindelser der bevares. 
Alt dette svæver i luften nu – ingen kan sige noget bestemt om, hvad der kommer til at ske. Men lad mig 
sige, at jeg vil være lettet, hvis Portugal kommer igennem 2020 med bare halvdelen af sidste års 
besøgende”. 

Stig Sommerfeldt Kaspersen fortsætter:  

”Vi er helt afhængige af flyforbindelser, og derfor vil vores strategi blive justeret helt og holdent, når vi er 
klogere på situationen. Det giver jo for eksempel ikke så meget mening at lave en stor 
kommunikationsindsats for Porto, hvis der ikke findes nogen direkte flyforbindelse længere. For blot at 
nævne ét eksempel. Helt generelt er vores hovedfokus at få flytrafikken på plads igen”. 

ANTORs formand, Bo Schou Lauridsen, som til daglig er turistchef for Tysk Turist Information 
(Deutsche Zentrale für Tourismus), siger: 

”Tallene for udenlandske gæsteovernatninger er desværre i frit fald for ANTOR-landene, og det er 
endnu for tidligt at kunne kvantificere det nøjagtige omfang af pandemiens effekt, men godt ser det 
ikke ud. Gæsteovernatningstallet til Tyskland fra januar til marts faldt med 24 % og alene i marts var 
der tale om et fald på 73 %. April bliver naturligvis meget værre. Vi ser dog, at vores Recovery 
Kampagne sætter nogle positive tanker i gang hos vores brugere, så det giver da grund til optimisme 
for efteråret. Vi skal dog nok indstille os på at afslutte året med en nedgang på ca. 50 % på 
ferierejsende og endnu værre på møder, incentives og messer, som med stor sandsynlighed vil opleve 
et fald på 80 – 90 %”.  

Han fortsætter:  
 
”Rejselysten og udlængslen skal dog nok vise sig igen, men de rejsende vil i hvert fald i den nære 
fremtid ønske sig noget mere sikkerhed, tryghed og ordentlighed, og jeg er sikker på, at ANTOR-
landene vil have fokus på, at nye vinde blæser, og at vi skal være klar til at tilpasse vores 
rejseprodukter, hvilket også rejseselskaberne må være indstillet på”.  
 
EU har indtil videre sat en intern åbning inden for EU til den 15. juni. Det ser ud til, at EU-landene har 
svært ved at blive enige om fælles grænseåbninger, og resultatet er, at EU-landene selv konstruerer 
bilaterale aftaler. Det kan betyde, at nogle lande har åbne grænser mellem sig, og andre grænser 
stadig for en tid er lukket.  

Den danske afdeling af ANTOR (Association of National Tourist Office Representatives) består blandt 
andet af Atout France, Aruba, Portugal, Ras Al Khaimah fra De Forenede Arabiske Emirater, Israel, 
Norge, Spanien, Tyskland, Kroatien, Thailand, Italien, Cypern, VisitBritain, Island og Flandern.   

Allerede tilbage i marts meddelte ANTOR-medlemmerne, at COVID-19 ville få store konsekvenser. Her 
lød det, at der sandsynligvis ville være et fald i danske overnatninger i de forskellige rejselande på 
mellem 10 – 25 % til, i værste fald, 60 - 70 %, alt afhængigt af pandemiens fulde omfang og varighed.   

 


