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Krisehjælp til danske attraktioner og museer
Netværket af Attraktionsforeninger vil gerne anerkende den store indsats der gøres nationalt for at
bekæmpe COVID-19. Netværket af Attraktionsforeninger består af Forlystelsesparker i Danmark (FFD),
Danske Akvarier og Zoologiske Anlæg (DAZA), Tænketank for Museumsattraktioner, De Videnspædagogiske
Aktivitetscentre (VPAC), Top Attraktioner (TA) og Organisationen Danske Museer (ODM). Tilsammen har vi
mere 32 mio. gæster årligt.
Vi bakker alle loyalt op om regeringens og myndighedernes opfordringer til at bekæmpe COVID-19. Dette
betyder bl.a., at vi har fulgt de udstedte krav/henstillinger til indendørs kulturinstitutioner og attraktioner
om at holde lukket i 14 dage fra den 13. marts 2020. Alle indendørs attraktioner følger denne henstilling, og
attraktioner som primært er udendørs har ligeledes iværksat en række restriktioner overfor deres gæster
for at undgå smittespredning.
Vi forstår det således, at den danske regering skelner mellem offentlige kulturinstitutioner og
private/selvejende institutioner. Vi kan i Netværket af Attraktionsforeninger frygte, at der vil være en
forskel på, om det påbydes offentlige institutioner at lukke, eller om der opfordres til lukning af
private/selvejende institutioner, når det kommer til at prioritere økonomisk kompensation efterfølgende.
Vi opfordrer derfor til, at regeringen sidestiller de selvejende/private institutioner med de offentlige
institutioner, når det kommer til kompensationsordninger.
Vi repræsenterer private virksomheder, mange organiseret som selvejende institutioner og får derfor ikke
dækket vores lønomkostninger for eventuelt hjemsendte medarbejdere. Vores indtægtsgrundlag er for
alles vedkommende baseret på entréindtægter samt den øvrige omsætning vores gæster lægger under et
besøg (arrangementer, guidning, spisning, salg af souvenirs, etc.). Det er klart, at disse indtægter udebliver,
når vi har valgt at følge henvisningen om at holde lukket. Karakteristisk for branchen er ligeledes, at
sårbarheden for udeblivelse af indtægter får øjeblikkelige store driftsøkonomiske konsekvenser. Såfremt
der ikke gøres noget, vil det betyde fyringer af adskillige medarbejdere og konkurser med meget store
samfundsøkonomiske konsekvenser til følge.
Vi har fortsat meget store udgifter til lønninger og drift og er udfordret på, at vi også har en række
medarbejdere, som ikke kan hjemsendes eller afskediges, selvom vores indtægtsgrundlag er væk:

•
•
•

Vores dyr skal fortsat passes og fodres
Vores anlæg skal fortsat driftes og køre – eksempelvis drift af vandrensningsanlæg for akvarier og
dyreanlæg med vand
Der skal fortsat opretholdes sikkerheds- og bevaringsmæssigt tilsyn med samlinger af kunst og
kulturarv

Der er med andre ord fortsat behov for at have en række medarbejdere på arbejde, som vi hverken kan
hjemsende eller afskedige – og dem har vi ingen indtægtsgrundlag til.
De udfordringer som vi alle står med, kan sammenfattes til:
•
•
•
•
•
•
•

Ingen indtægter i de indendørs attraktioner, da der er lukket / Få indtægter i de udendørs
attraktioner, som har delvis åbent
Fortsat store omkostninger til lønninger og drift
Endnu ikke tiltrådte sæsonmedarbejdere på kontrakt
Manglende likviditet, som følge af de manglende indtægter
Ønske om at fastholde medarbejdere, som ofte er specialister, til når situationen normaliseres igen
Nødvendig kritisk oppebæring af driftsopgaver og udviklingsopgaver til sæsonen, som gør, at vi har
en del af medarbejderstaben, som vi hverken kan hjemsende eller afskedige
Usikkerhed på hvor lang tid der går, før vi kan åbne de lukkede institutioner og forvente
normalisering af besøgsantal igen

Vi har således behov for hjælp og støtte, så vi undgår uoprettelige skader på vores attraktioner,
massearbejdsløshed i vores erhverv og i yderste konsekvens en række konkurser.
Vi har derfor behov for, at regeringen er indstillet på at yde hjælp til berørte attraktioner ud over det
seneste udspil, som er præsenteret den 15. marts 2020 kl. 12:00. Vi har i skrivende stund ikke et fuldt
overblik over alle vores ca. 200 attraktioner og deres konkrete situation. Men mange vil ikke kunne opfylde
kravet om 30% eller 50 medarbejdere, bl.a. fordi vi ikke kan hjemsende et tilstrækkeligt antal
medarbejdere. Vi har derfor behov for fuld lønkompensation til både medarbejdere, som vi har kunnet
sende hjem og medarbejdere, som er nødsaget til at møde på arbejde for at holde driftskritiske aktiviteter i
attraktionerne kørende.
Vi vil ligeledes have behov for likviditetsmæssig støtte enten i form af driftstilskud eller statsgaranterede
låneordninger for at skaffe likviditet, således at de udgifter vi ikke kan undgå, kan blive betalt.
Vi vil meget gerne indgå i en dialog og drøfte konkrete tiltag og ordninger og imødeser et svar på vores
henvendelse.
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