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Friluftsliv og nationaløkonomi (3)
Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk – målt i økonomisk aktivitet og beskæftigelse

Den danske befolkning brugte i alt 
for godt 29 milliarder kr. i forbindel-
se med friluftsaktiviteter i Danmark 
i 2013. Hvad er effekten af denne 
økonomiske aktivitet på eksempel-
vis bruttonationalproduktet og be-
skæftigelsen? 

Som beskrevet i Videnblad nr. 6.1-
93 skaber forbrug i forbindelse med 
friluftsliv aktivitet i forskellige er-
hverv gennem forbrug af varer og 
tjenesteydelser, der anvendes i for-
bindelse med aktiviteterne, som ek-
sempelvis tøj, udstyr, bøger, guid-
ning, udlejning, transport, overnat-
ning m.v.

Den anvendte input-output model 
udnytter nationalregnskabets infor-
mation om hvilke erhverv, der leve-
rer, producerer og/eller handler 
med de enkelte varer samt hvilken 
økonomisk og beskæftigelsesmæssig 
aktivitet, det giver anledning til. 
Det totale forbrug nævnt ovenfor er 
imidlertid ikke alt sammen noget, 
der skaber ny produktion og be-
skæftigelse i Danmark. En del dæk-
ker over import og andre dele er 
handel med brugt udstyr. For at 
vurdere effekten af forbruget er 
man nød til at få identificeret det ak-
tivitetsskabende forbrug. Det er det for-
brug, der giver anledning til direkte 
aktivitet i Danmark og dermed til 
indkomst og beskæftigelse.  

Friluftslivets aktivitetsskabende 
forbrug
Det samlede forbrug i relation til 
friluftsaktiviteter kunne i Videnblad 
nr. 6.1-93 opgøres til godt 29 mia. 
kr. For at nå frem til det aktivitets-
skabende forbrug er det nødvendigt 
at rense beløbet for en række bi-
drag, nemlig: (1) den direkte import 
knyttet til forbrug på friluftsliv på 
godt 4,2 mia. kr., (2) moms på knap 
4,5 mia. kr., (3) afgifter på lige knap 
270 mio. kr., og endelig (4) privat 
(brugt) handel, der udgør knap 3,5 
mia. kr. Tilbage er så et aktivitetsska-
bende forbrug på godt 16,6 mia. kr. 
som altså er den del af det samlede 
friluftslivsforbrug, der skaber egent-
lig aktivitet i den danske økonomi. 

Tabel 1. Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk i 2013 (mio. kr.) og antal beskæftigede.

Forbrug
Aktivitets- 

skabende forbrug Produktion BFI BNP-bidrag Beskæftigelse Fuldtid

På tur i natur 6.809 5.023 8.476 3.950 5.200 11.727 8.771

Jogging 1.397 870 1.428 718 989 2.216 1.649

Paintball 126 78 129 64 93 194 144

Skøjte/inliners 122 74 120 61 82 191 141

Stavgang 108 70 115 57 79 175 130

Cykling 4.960 2.242 3.669 1.702 2.620 4.874 3.739

Mountainbike 616 263 429 200 315 566 435

Studere/Opleve 1.818 1.169 1.954 923 1.277 2.602 1.977

Ridning 2.087 1.511 2.452 1.211 1.591 3.059 2.515

Fiskeri 1.315 622 1.022 510 736 1.525 1.147

Jagt 1.782 1.222 2.142 1.012 1.351 3.019 2.491

Ski 90 57 92 46 62 139 104

Bade 1.420 1.043 1.759 814 1.099 2.393 1.798

Kano & kajak 496 288 482 220 319 633 489

Wind & kitesurfing 77 37 62 27 48 74 58

Sejle 5.729 1.989 3.205 1.469 2.264 3.432 2.716

Flyve 145 104 172 84 117 228 178

Alle 29.096 16.662 27.708 13.067 18.239 37.047 28.483

------------------------------ Afledt effekt på -------------------------
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