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Ansøgningsskema til optagelse på VisitDenmarks Attraktionsliste 

 
 
Deltagelseskriterier: 

• kunne klassificeres under en attraktionskategori 

• være beliggende på en permanent fysisk adresse, på en tydeligt afgrænset lokation. 

• holde åbent for offentligheden 

• holde åbent mindst fire måneder af året 

• opgive et selvstændigt og reelt årligt besøgstal på baggrund af en systematisk registrering 
af besøgende på den fysiske lokation. Besøg på hjemmesider og til eksterne arrangementer 
afholdt på attraktionen medtælles ikke.   

 
Attraktionens navn: 

 

 
 
________________________________________________ 
 
 

 
Kategori: 

 
O 

 
Kunst-, kultur- og naturhistoriske attraktioner og museer 

O Oplevelsescentre 
O Zoologiske anlæg og akvarier 
O Botaniske haver  
O Forlystelsesparker og badelande 

 
 
Beliggende på permanent fysisk adresse med tydelig afgrænset 
lokation? 

 
O 

 
Ja 

O 
 

Nej 

 
Åben for offentligheden? 

 

 
O 

 
Ja 

O Nej 
 

 
Åbningstid(er): 

 
Fra ____________________       til ____________________ 
Fra ____________________       til ____________________ 
Fra ____________________       til ____________________ 
 

 
    Opgør besøgstal på basis af systematisk registrering af besøgende  
    på den fysiske lokation? 

 
O 

 
Ja 

O Nej 
 

 

Den underskrevne ansøgning sendes til analyse@visitdenmark.com 

mailto:analyse@visitdenmark.com
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Tro & love-erklæring vedr. attraktionens besøgstal til Attraktionslisten 2021 
 

 
Nærværende erklæring afgives på vegne af følgende virksomhed: 
 

 
Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift  
 
1. bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen  
2. bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen  
 
Navn: ____________________________                   Titel: ____________________________  
 
Underskrift:________________________                  Dato:____________________________  
 
 
Oplysning om besøgstal:  

  2020 2021 

Antal besøgende .. på attraktionen*   

 .. på besøgsstedet **   

 
*  Besøgende på attraktionen, herunder indhegnede frilandsmuseer og andre kulturmiljøer. Antallet kan 

være det samme antal som antal besøgende på besøgsstedet eller en delmængde af dette antal. 
**  Inkl. besøg i cafe, leje af lokale og lign. Antallet omfatter ikke besøgende med andre formål end besøg på 

attraktionen som det primære formål, fx ikke hverken leverandører, håndværkere, medarbejdere eller 
deltagere til møder og events afhold på attraktionen. 

 
 
Hvad er en attraktion: 
 
En attraktion tiltrækker gæster med det formål at formidle eller give oplevelser. Følgende 
besluttet ikke at være omfattet af Attraktionslisten: 

• Seværdigheder og offentlige steder: historiske og religiøse bygninger, monumenter, statuer, 
byparker og åbne haver, bymidter, lystbådehavne, strand- og naturområder og 
nationalparker. 

• Arrangementer af tilbagevendende karakter: festivaller, forestillinger, koncerter, stævner og 
events. 

• Service-, kultur- og sportsfaciliteter: faciliteter defineres som produkt- og servicetilbud, der 
giver mulighed for at foretage en bestemt aktivitet. Følgende er omfattet: 
overnatningsfaciliteter, spise- og udskænkningssteder, action- og funcentre, biografer, 
shoppingcentre, kongrescentre, koncertsale, teatre, kulturhuse og eventlokaliteter, 
biblioteker og arkiver, udstillingslokaler og kunstgallerier, turistfart og øvrig 
passagertransport, wellness- og sportsanlæg og svømmehaller. 

Besøgstallet er attraktionens selvstændige og reelle årlige besøgstal, som er tilvejebragt via en 
systematiseret registrering af besøgende på den fysiske lokation. Besøg på hjemmesider og til 
eksterne arrangementer medtælles ikke.  


