
Der er et stort potentiale i kulturarven, når man vil tiltrække erhvervsliv, der

leder efter nyt område til deres virksomhed. Erfaringer fra udlandet viser, at

investeringer i historiske bygninger betaler sig bedre end tilsvarende investe-

ring i nybygninger*.

Når danske virksomheder vurderer kulturarvens betydning i forhold til deres

egen virksomhed, er de fleste enige i, at kulturarven er med til at skabe et godt

miljø omkring deres virksomhed (55%). 

Ligeledes vurderer 41% af virksomhederne, at kulturarven er med til at gøre et

område attraktivt for virksomheden.

Mens 28% mener, at kulturarven har haft direkte betydning for valg af place-

ring af deres virksomhed.

*Kilde: Det Kongelige 
Miljøverndepartement,
Norge. St.meld. nr. 16.

21

Kulturarven understøtter erhvervsudvikling

Kulturarven er med til at 
skabe et godt miljø omkring
din virksomhed

Virksomhedernes holdning til kulturarvens betydning for miljøet omkring virksomheden

Enig Hverken eller Uenig

55% 17% 28%

Kulturarven gør et område 
attraktivt for virksomheder

Virksomhedernes holdning til kulturarvens betydning for om et område er attraktivt

Enig Hverken eller Uenig

41% 23% 36%

Kulturarven har betydning 
for placering af din 
virksomhed

Virksomhedernes holdning til kulturarvens betydning for placering af virksomheden

Enig Hverken eller Uenig

28% 12% 60%
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Blandt virksomhederne er der generelt stor opbakning til den holdning, at 

en rig kulturarv bidrager til at skabe et godt miljø omkring erhvervslivet. 

Det understøttes af, at langt hovedparten af borgerne foretrækker at bo og

arbejde i attraktive omgivelser med en rig kulturarv.

En rig kulturarv er således et væsentligt parameter for, hvor man placerer en 

virksomhed. Det er tidligere belyst i en analyse i Hovedstadsregionen, hvor

’herlighedsværdi’ vurderedes som en afgørende parameter.

En stor del af virksomhederne (35%) vurderer, at kulturarven er med til at til-

trække og fastholde arbejdspladser. Det er en generel vurdering, at medarbej-

dere i højere grad efterspørger et bredt udvalg af autentiske oplevelser og

omgivelser både i forbindelse med arbejds- og bosted. 

Kilde: HUR - Bymæssige 
rammer for videnserhverv

Kulturarven er med til at
tiltrække og fastholde 
arbejdspladser

Virksomhedernes holdning til kulturarvens betydning for arbejdspladser

Enig Hverken eller Uenig

35% 28% 37%

Faktorer for placering af vidensvirksomheder i Hovedstadsregionen
De afgørende parametre for virksomheders placering i Hovedstadsregionen er:

Områdets herlighedsværdi

Tilgængelighed - let adgang til kollektiv transport og vejnet samt 
parkeringsmuligheder

Nærhed til marked og kunder

Bygningens funktionalitet og fleksibilitet - mulighed for ekspansion 
og indskrænkning af arealer og effektiv udnyttelse af kontorarealerne

Kvaliteten af det omkringliggende miljø



Ser man på kulturarvens direkte indflydelse på valg af virksomhedens place-

ring og fremtoning, vurderer over halvdelen af virksomhederne, at man vil

vælge en bygning med særlige kulturarvsværdier frem for en bygning uden

disse kvaliteter, selv om den er væsentligt billigere.

Du skal vælge mellem to for-
skellige bygninger til at huse
virksomheden til forskellig 
pris

kulturarvens betydning for virksomhedens valg af bygning

Bygning med en særlig kulturarvsværdi

Bygning uden særlige kulturarvsværdier, som koster 500 kr. mindre pr. m2 om året

53% 47%
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Lidt under halvdelen af virksomhederne vurderer tilsvarende, at virksomhed-

ens placering i et attraktivt kvarter med arkitektoniske og kulturhistoriske

kvaliteter er at foretrække frem for en bygning med billigere husleje i et

kvarter uden disse kvaliteter.

Arkitektoniske kvaliteter i et kulturhistorisk miljø betyder mere end trans-

porttid, når der skal vælges lokaler til virksomheden. 60% af virksomhederne

vurderer, at de hellere vil bo i en bygning med arkitektoniske kvaliteter i et

kulturhistorisk miljø, selv om det giver 10 minutter længere transport.

Kulturarvens værdi og betydning bør betragtes som en væsentlig ressource, der

i sammenhæng med en række andre forhold gør et område attraktivt for både

borgere og forskellige typer af virksomheder. I forhold til de forskellige typer 

af virksomheder gælder det, at især videnserhvervet (74%) og turismeerhvervet

(72%) mener, at kulturarven er med til at skabe et godt miljø omkring virksom-

heden, mens det har mindre betydning for service- og produktionserhverv.

Du skal vælge mellem to for-
skellige bygninger til at huse
virksomheden til forskellig 
pris

kulturarvens betydning for virksomhedens valg af kvarter

Bygninger i kvarter, hvor man møder huse med arkitektoniske og kulturhistoriske værdier

Bygninger i kvarter uden huse med arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, men til 500 kr. 
mindre pr. m2 i husleje pr. måned

47% 53%

Din virksomhed skal flytte, 
og virksomheden skal vælge, 
hvilken bygning man helst 
vil flytte til

kulturarvens betydning for virksomhedens valg af domicil

Pakhus med arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter med 15 min. længere transport

Ny bebyggelse uden arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter med 5 min. længere transport

60% 40%



Det er især videnserhvervet, der mener, at kulturarven er med til at tiltrække

og fastholde arbejdspladser. 

Videnserhvervet er et erhverv, der er stærkt afhængig af at kunne tiltrække

veluddannede, dygtige og kreative mennesker, der ofte vil stille større krav til

et bredt udbud af kultur, kulturarv og oplevelser i nærheden af arbejdspladsen

og bopælen. En satsning på kulturarven kan styrke tiltrækningen og fasthold-

elsen af virksomheder.
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Turismeerhverv

Kulturarven er med til at skabe et godt miljø omkring virksomheden

Enig Hverken eller Uenig

74,1% 9,7% 16,2%

Serviceerhverv50,8% 17,2% 32,0%

Produktionserhverv40,8% 22,2% 37,0%

Videnserhverv72,2% 13,9% 13,9%

Turismeerhverv

Kulturarven er med til at tiltrække og fastholde arbejdspladser

Enig Hverken eller Uenig

47,6% 17,5% 34,9%

Serviceerhverv39,3% 22,5% 38,2%

Produktionserhverv25,0% 30,0% 45,0%

Videnserhverv50,0% 29,4% 20,6%
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Af kortet fremgår udviklingen i beskæftigelsen fra 1995-2004. Knap 100

kommuner har haft et fald i beskæftigelsen. 

Kilde: Danmarks Statistik, 
Statistikbanken. 

mere end 10%

5% / 10%

0% / 5%

0% / -5%

-5% / -10%

Udvikling i beskæftigelse (%)
1995-2004
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Silkeborg Papirfabrik er et tidligere industriområde. Området, der udgør 22 
ha, ligger centralt og unikt placeret i bykernen ud mod Gudenåen og havnen. 

Papirfabrikken blev grundlagt her i 1844 på grund af Gudenåens vandkraft.
Produktionen på Silkeborg Papirfabrik stoppede i 2000. Ved lukningen bestod
anlægget af næsten 100 industribygninger på i alt 41.000 m2, udover arbejder-
og funktionærboliger. 

En strukturplan har dannet grundlag for lokalplaner for området samt
revision af kommuneplanen. Af det tidligere fabrikskompleks er næsten 100%
nu ombygget og udlejet. På den ubebyggede del af området er alle planlagte
byggerier realiseret, eller er under realisering. 

Området rummer i dag ca. 200 boliger, erhvervsvirksomheder i form af: edb-
firmaer, rådgivende ingeniører, marketingsbureauer, hotel, distriktspsykiatri,
avishus mv. Herudover er der kulturelle aktiviteter som biograf, kommunale
kunstnerværksteder med udstillingslokaler samt et musik- og teaterhus.
Papirfabrikken fremstår som en ny åben og livskraftig bydel med en bred vifte
af funktioner, der indgår aktivt i livet i Silkeborg by. 

Kulturarven har en signifikant betydning for virksomheders placering sammen

med centrale faktorer som økonomi, tilgængelighed, nærhed til marked, med-

arbejdere og kunder, bygningens funktionalitet og fleksibilitet m.m. Kulturarven

bør derfor spille en rolle i kommuners strategier for at udvikle et attraktivt

lokalt erhvervsmiljø.
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Kulturarv tiltrækker turisme

Der er et omfattende potentiale for kommunerne i at investere og udnytte

kulturarven. Den kan bruges til at tiltrække turister. 

Fordelen ved kulturarven er, at den allerede er der. Kommunen skal blot gøre

kulturarven synlig og attraktiv og fortælle dens historie for at få udbytte af den.

Erfaringer fra udlandet viser, at for hver krone det offentlige investerer i ved-

ligeholdelse og rehabilitering af kulturarv, kommer der ti kroner tilbage. Under

10% af dagsforbruget hos dem, der besøger kulturarven, er direkte knyttet til

omkostninger i forbindelse med besøg af kulturarven. Resten (over 90%) kom-

mer lokalsamfundet i nærheden af kulturarven til gode. Hvert job, der er knyt-

tet til kulturarvssektoren, skaber i gennemsnit 26,7 tilknyttede arbejdspladser*. 

Kulturarven vurderes også i Danmark af borgere og virksomheder at have en

betydningsfuld rolle som turistattraktion. Over 90% af borgerne og 80% af

virksomhederne mener, at kulturarven er med til at tiltrække turister til et

lokalområde og dermed til at udvikle den lokale turistindustri.

For langt størstedelen af danskerne har det stor betydning, at de har mulighed

for at opsøge kulturarven i fritiden. Ved valg af mål for udflugter og feriemål i

Danmark, mener hhv. 83% og 78% af danskerne, at kulturarven har stor betyd-

ning.

* Kilde:Det Kongelige 
Miljøverndepartement,
Norge. St.meld. nr. 16.

Kulturarven er en væsentlig
faktor for at tiltrække 
turister

Borgernes holdning til kulturarvens betydning for turisme

Enig Hverken eller Uenig

92% 5% 3%

Kulturarven er en væsentlig
faktor for at tiltrække 
turister

Virksomhedernes holdning til kulturarvens betydning for turisme

83% 5% 12%



En stor del af borgerne opsøger kulturarven, 39% gør det ofte, 55% en gang 

i mellem, mens det er meget få, der slet ikke opsøger kulturarven. En under-

søgelse over danskerens kulturvaner i 2004 viser, at 60% af befolkningen over

15 år havde besøgt historiske bygninger, bymiljøer, fortidsminder og kultur-

miljøer inden for det seneste år*. 

*Kilde: Danskernes kultur- 
og fritidsaktiviteter 2004. 
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Kulturarvens betydning for
valg af mål for udflugter og 
ture

Borgernes holdning til kulturarvens betydning for valg af udflugtsmål og feriested

Stor Hverken eller Lille

83% 12% 5%

Kulturarvens betydning for
valg af feriested

78% 17% 5%
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Over 80% af danskerne vil tage weekendophold i områder, der er rige på kultur-

arv - selv om det gør besøget dyrere. En øget satsning på kulturarven giver der-

for mulighed for at udvikle turismen i lokalområdet.

Danskernes interesse for at opleve forskellige typer kulturarv varierer. Således

besøger 47% af danskerne ofte bymæssige kulturmiljøer, 41% besøger historiske

og arkitektoniske bygninger, mens 19% besøger fortidsminder. 

Du skal på weekendstur i 
Danmark, og valget står 
mellem to områder med for-
skelligt indhold af kulturarv

Borgernes holdning til kulturarvens betydning for weekendtur i Danmark

Dette område indeholder ingen væsentlig kulturarv, men der er andre fritids- og oplevelsesmuligheder

Dette område indeholder de samme fritids- og oplevelsesmuligheder, men er samtidig rig på 
kulturarv. Dette valg gør til gengæld besøget 500 kr. dyrere

18% 82%

Bymæssigt kulturmiljø

Kulturarvsbesøg i forbindelse med ture, udflugter og ferier

Ofte En gang imellem Aldrig

47% 48% 5%

Historiske/arkitektoniske 
bygninger

41% 55% 4%

Landskabelige kulturmiljøer30% 61% 9%

Fortidsminder19% 68% 13%

Opsøger du kulturarv på ture, 
udflugter og ferier

Borgernes holdning til kulturarven i forbindelse med ferie mm.

Ofte En gang imellem Aldrig

39% 56% 5%



Der er et væsentlig potentiale i at benytte kulturarv i markedsføring af lokal-

området. Ved valg af mål for ture og udflugter samt valg af feriested viser

undersøgelsen, at kulturarven har stor betydning for henholdsvis 83% og 78%

af danskerne. Over 80% af turistvirksomhederne i undersøgelsen mener til-

svarende, at kulturarven er en væsentlig faktor for at tiltrække turister. Herover-

for mener kun 49% af turismevirksomhederne, at kulturarv er væsentlig for

egnens turistprodukt og markedsføring, og kun 35% af turismevirksomhederne

har reelt kulturarven som et element i deres produkt og markedsføring. Denne

forskel viser et potentiale i kulturarven, der kan vinde turistandele til lokalom-

rådet ved en yderligere fokusering og markedsføring af kulturarven.
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Turismevirksomheders holdning til kulturarvens betydning for turisme

I høj grad I nogen grad I ringe grad

Kulturarv er et væsentligt
element i min egns turist-
produkt og markedsføring

49% 27% 24%

Kulturarv er et væsentligt
element i min virksomheds 
turistprodukt

35% 23% 42%

Ribes gamle bykerne omfatter omkring 700 ejendomme, der alle er belagt med
en tinglyst bevaringsdeklaration fra 1963. Der har været meget fokus på be-
varing af den unikke kulturarv, som bykernen udgør, helt tilbage til starten
af 1900-tallet. Det potentiale og image, som kulturarven giver Ribe, har Ribe
bevidst brugt i markedsføringen af byen bl.a. omkring bolig, erhverv, kultur
og turisme.  

Konkret har det resulteret i store private og fondsfinansierede turistpro-
jekter som Ribe Byferie, Museet Ribes Vikinger, Ribe VikingeCenter og Vadehavs-
centret. Projekterne, som har en stor synergieffekt på byens liv, er realiseret
fra 1990 og frem til i dag. I turistmæssig sammenhæng betyder det et turist-
besøg på ca. 1 mill. om året.



Kilde: Danmarks Statistik, 
Statistikbanken. 
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mere end 10%

5% / 10%

0% / 5%

0% / -5%

-5% / -10%

mere end -10%

Udvikling i turistovernatninger (%)
1995-2004

Bornholms 
amt

Københavns 
Amt

Nordjyllands 
amt

Viborg 
amt

Århus 
amt

Ringkøbing 
amt

Vejle amt

Ribe amt

Sønder-
jyllands amt

Fyns amt

Storstrøms 
amt

Vestsjællands 
amt Roskilde 

amt

Frederiksborg 
amt

Kortet viser, at fire områder har haft en positiv udvikling i turistovernatninger

fra 1995 til 2004.
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Der er altså blandt borgere og virksomheder bred tilslutning til, at kulturarv 

er en afgørende ressource i fritids- og turismesammenhænge, og at den kan

udnyttes af turismeerhvervet til at tiltrække turister. 

I 1995 blev der udarbejdet en lokalplan for Nørre Vorupør i Thisted Kommune.
Formålet var at sikre de mange bevaringsværdige bygninger i byområdet, så de
blev bevaret og istandsat i den stedlige byggetradition. Vorupør et af de få
steder i Danmark, hvor man stadig driver kystfiskeri. Byen, molen og landings-
pladsen, hvor de lokale fiskere trækker deres både op på stranden, er en stor
attraktion i området. 

I et tidligere bådeværft er der indrettet et museum. Her har man bevaret og
istandsat de gamle maskiner, så man kan se, hvordan de virkede i gamle dage.
Museet fortæller om Vorupørs historiske baggrund. Her fås også historien
om kystbefolkningens specielle livsvilkår. Nørre Vorupør har udviklet sig fra
at være en decideret fiskerby til en meget attraktiv ferieby, der har bevaret 
det særlige miljø omkring byen og fiskerierhvervet. Nørre Vorupør har ca. 
150- 200.000 overnattende turister om året.




