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12.00 
Hvordan får vi den arbejdskraft,  
som vi har behov for?
Det er svært at tiltrække al den arbejdskraft, 
som vi ønsker. Hvad skal vi gøre?
Feriehusudlejernes Brancheforening

13.00 
Fødevarekrise - Afvikling eller omstilling af 
danske spisesteder?
Hvad sker der, når maden og visse råvarer stiger 
voldsomt i pris?
HORESTA

14.00 
Skal Bornholm bremses i at indfri øens 
fulde potentiale?
Færgekapacitet – Sådan sikrer vi fortsat vind i 
sejlene til Bornholms turisme de kommende år.
Destination Bornholm

15.00 
En rejse, du ikke ville have været foruden
Hvordan kommer vi i fremtiden til at rejse 
grønt og med god samvittighed? Få panelets 
bud.
Danmarks Rejsebureau Forening,  Dansk Erhverv

16.00 
Retssikkerhed efter corona  
- skal erhvervslivet betale?
Man fjernede erhvervslivets ret til erstatning 
med afskaffelsen af erstatningsreglen - er det 
fair?
Danmarks Restauranter og Caféer

17.00 
Hvis turismen tjekkede ud af Danmark?
Bundlinje, borgere og bosætningsværdi. 
Ville samfundsligningen egentlig gå op uden 
turisme?
Danske Destinationer

18.30 
Turismeministeriets Folkemøde  
Kahoot Quiz
Kahoot Quiz giver dig mulighed for at teste din 
viden om turisme og samtidig konkurrere.
Turismeministeriet

FREDAG D. 17. JUNI

10.00  
Drift af Outdoor-faciliteter
Hvordan udvikler vi bæredygtige driftsmodeller 
for faciliteter til outdoor-aktiviteter?
Dansk Kyst- og Naturturisme

11.00 
Turisme vi kan leve af – og leve med
Hvordan skaber vi vækst i dansk turisme med et 
mindre klimaftryk og større tilfredshed?
VisitDenmark

12.00 
Mere bæredygtige feriehuse – hvordan?
Vil husejerne bruge penge på nye hårde 
hvidevarer eller LED pærer, før de gamle er 
slidt op?
Feriehusudlejernes Brancheforening

13.00 
Den nye turisme: Fra sight-seeing til 
society-seeing
Hvordan kan man skabe en mere inkluderende 
og demokratisk udvikling af en destination? 
Wonderful Copenhagen

14.00 
Dyrt land + dårligt vejr:  
Hvorfor elsker turisterne Danmark? 
Kom til sjov, leg og læring, når Bertel og 
Mona deler deres syn på Danmark og vores 
konkurrenter.
Dansk Erhverv

15.00 
Danmarksmester: en quiz om turismens 
fremtid
Kom og test din viden om Danmark, når fire 
politikere dyster om at blive Danmarksmester.
Dansk Industri, Dansk Erhverv

16.00 
Er kampen mod madspild ved at nå sin 
udløbsdato?
Madspildsdebatten har aldrig været mere 
relevant end den er nu. Hvilke løsninger er der?
Danmarks Restauranter og Caféer, Stop Spild Af Mad

17.00 
Kan dansk turisme både være verdens 
grønneste og dyreste?
Ambitionerne for dansk turisme er tårnhøje og 
der er store forventninger til at sektoren går 
forrest!
HORESTA

18.00 
Turismeministeriets Folkemøde  
Kahoot Quiz
Kahoot Quiz giver dig mulighed for at teste din 
viden om turisme og samtidig konkurrere.
Turismeministeriet

LØRDAG D. 18. JUNI 

10.00 
Krænkelser, Nej tak!
Hvordan sikrer vi et trygt arbejdsmiljø?
Danmarks Restauranter og Caféer

12.00 
Kan man tjene penge på naturen?
Stærke oplevelseskoncepter vil trække flere 
turister til nationalparkerne.
Destination Nordsjælland

13.00 
Er der plads til mere turisme?
Er det irriterende med kø ved iskiosken, når 
alle tyskerne står foran?
Feriehusudlejernes Brancheforening

14.00 
Turismens betydning for regional udvikling 
- nu og fremover
CRT giver et bud på hvad vi ved og hvilke 
tendenser vi ser tegne sig.
Center for Regional- og Turismeforskning

15.00 
Er en lokal fødevarefortælling noget der 
batter?
Skaber den bornholmske fødevarefortælling 
værdi for turismen, tilflytning og de lokale 
producenter?
Gourmet Bornholm


