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Generell situasjon i 
Tyskland



 Totalt 19,6 mill. infeksjoner
 Antall infisierte: 4,14 mill
 ny infiserte pasienter: 318.387!!

7-dagers-insidens: 1.752 (variasjoner per landsdel),
hospitaliserings rate: 7,23
tendens

 Vaksineringsgrad:
75,8% to doser, 58,3% "boostert", rundt 20 mill
uvaksinert

 Nytt vaksine Novavax var ingen "game changer"
 Omikron BA.2 hoved variante
 Lav dødelighet, 127.822 døde.

-> Antall infeksjoner stiger
«The new normal»

Korona status Tyskland, 24.3.22

Kilde: Corona-Inzidenz nach Alter aktuell und im Zeitverlauf (morgenpost.de)

kilde: Corona: Fallzahlen in Deutschland | Bundesregierung



• Siden 20. Mars 2022 fleste vernetiltak er ikke 
lenger i kraft. Enda eksisterende er 
grunnleggende beskyttelse og hotspot-tiltak

• F.eks. plikt til å bruke masker i sammenheng 
med risikogrupper, for eksempel på sykehus 
eller omsorgsboliger, kan forbli på plass. Eller 
maskeplikt i lokal kollektivtransport eller i 
butikker. -> Reguleringen i den respektive 
forbundsstaten er avgjørende. 
(overgangsperiode for tilpassning til 2. April)

• Innen fly- og langdistansepassasjertransport 
forblir maskekravet på plass i hele landet.

• Det digitale vaksinasjonskortet ofte kreves 
fram hvis man skal pa svømmehallen, teater, 
training, tog...

• Større arrangementer kan finne sted.
• Testsentere tester er enda gratis, men antall blir 

redusert.

Status Tyskland

Kilde: RKI, Statista

Impfquote gegen das Coronavirus (COVID-19) in Deutschland nach Alterngruppen



• Stemningen i den tyske økonomien er positiv men belastet 
med usikkerhet på grunn av russisk-ukrainske krigen. Ifo 
næringslivsklimaindeks steg til 98,9 poeng i februar, etter 96,0 
poeng i januar. Tysk økonomi regner med en slutt på 
koronakrisen. Men eskaleringen av Ukraina-krisen er imidlertid 
fortsatt en risikofaktor.

• ifo Økonomisk prognose våren 2022: Konsekvensene av den 
russisk-ukrainske krigen demper den tyske økonomien

• Det ble to scenarier vurdert for prognosen. Grunnscenarioet forutsetter kun en midlertidig 
økning i råvarepriser, forsyningsmangel og usikkerhet. I alternativscenariet forverres 
situasjonen i utgangspunktet før det gradvis letter fra midten av året. I basisscenario vokser 
bruttonasjonalproduktet i år sannsynligvis bare med 3,1 %, i alternativt scenario med 2,2 
% (dermed merkbart mindre enn tidligere forventet (3,7 %). I det kommende året bør 
veksten da være på 3,3 % (basisscenario) eller 3,9 % (alternativt scenario).

• Det tyske arbeidsmarkedet er relativt robust, med 
arbeidsledighetstall i februar 2022 av 5,4 prosent

• Antall personer i korttid arbeid gikk ned siden feb. 2021.
• På grunn av stigende energipriser har regjering besluttet et 

energi hjelpe pakke for befolkning. Detaljer utarbeides.

*Ifo-Index er basert på en månedlig undersøkelse av rundt 9000 selskaper innen industri, service og bygg, samt engros- og 
detaljhandel.

Status Tyskland - økonomi

Kilde: Ifo institut

Inflation, kilde: statista



 Utbrudd av krigen mellom Russland og 
Ukraina førte til vendepunkt ("Zeitenwende"). 
i Tyskland. Tysklands Bundeswehr bør 
utstyres med ytterligere 100 milliarder euro 
som en del av et spesialfond.

 Uavhengighet fra Russlands olje- og 
gassforsyninger tilstrebes so fort som mulig. 
Utbyggning av fornyrbar energi bør utbygges 
raskere.

 Bistand til bedrifter og selvstendig 
næringsdrivende verdt milliarder på grunn av 
Corona-pandemien vil i stor grad bli 
videreført til slutten av 2022. (br.de)

/

Status Tyskland



Kilder om koronasituasjonen:

• Bundesregierung.de
• RKI.de
• Worldometers.info

• Kilder og flere tall/informasjoner om den økonomiske
• situasjonen i Tyskland:

• BMWi - Federal Ministry for Economic Affairs and Energy - Economic
Situation and Cyclical Development (engelsk)

• Themes - Statistisches Bundesamt (destatis.de) (engelsk)

• IFO-instituttet Newsroom | ifo Institute (engelsk)

Status Tyskland – Mer info?



Situasjon tysk reiseliv



Nordic Workshop i Hamburg 13.9.2022

Plus 1 plass for Mini-Roadshow :
14.9.22 Hannover
15.9.22 Kassel

(NL-Workshop: 15.9.)

Mini-Roadshow II
in October:
04.10.22 München
05.10.22 Passau
06.10.22 Nürnberg

10 selgerne
fra Norge,

38 TO i 2021



NTW: Turoperatører fra D-A-CH-markedet
11 deltakere pa pre-/possturer
NTW 2022 DACH

Alpetour
AOTEAUNIC Reisen
Behringer Touristik
BTO
CANUSA Touristik
DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH
Feelgood Reisen
FerryKnowHow GmbH
FJORDTRA REISEBÜRO GMBH
Hurtigruten Group
Hurtigruten Group
Kontiki Reisen
Kontiki Reisen

Norway ProTravel (2x)

Prima Reisen

RS Tours AG

Service-Reisen

Service-Reisen

skandinavientrips

STUDIOSUS REISEN

Top Nord

Travelhouse MTCH AG

Travel Traders AS

TROLL TOURS

Umfulana GmbH

Wolters Reisen GmbH



• På bakgrunn av internasjonale 
markedsundersøkelser er segmentene 
bærekraftig reise, ferie i landlige 
områder og rekreasjon / avslapning 
best potensial for fremtidige reiser.

(kilde: DZT)

Status Tyskland – Reisebransje DE
Dette sier turoperatører
i DACH om Norge:

"Kundene er definitivt interessert I Norge fordi det er et
trygt og lett tilgjengelig land."

“Vi har sa mange bookinger at det blir vanskelig for oss å
reise på NTW med to personer eller delta under pretour"

"To svært intensive bookingmåneder ligger bak
oss, folk er sultne på ferie!"

"Ny ferge blir mottat veldig bra. Samme gjelder for Havila!"

“Prisøkninger ville nå være feil signal»



Kilde: travelbook



Status Tyskland – Reisebransje DE 

Etter to vanskelige Corona-år er reiselivsnæringen på bedringens vei
men ser seg igjen bremset av Ukraina-krigen. "Krigen og de internasjonale reaksjonene på den vil få konsekvenser for alle våre liv, for 
økonomien og vår internasjonale industri," (Norbert Fiebig, det tyske reiseforbundet (DRV)

I Tyskland opplever reiselivsnæringen økende etterspørsel etter to år med pandemien. I følge DRV har de ukentlige bestillingstallene i
reisebyråer og på nettbaserte reiseportaler siden februar oversteget nivået for uken før koronakrisen i 2019. Imidlertid er det totale
bestillingsvolumet for inneværende sommersesong fortsatt 48 prosent under nivå før krisen.

Bookingatferd som ennå ikke er påvirket av Ukraina-krigen
Eksakte konsekvensene av krigen er ikke forutsigbare, men én ting er sikkert: «Krigen vil utgjøre en ekstra utfordring for vår industri
i tillegg til og etter Corona», sa Fiebig.

Så langt har imidlertid ikke store turoperatører som Tui Tyskland merket noen grunnleggende endring i bestillingsatferden til
folk i Tyskland som følge av Ukraina-krigen. "Bestillingskurvene har allerede vist rekordverdier i deler og peker mot en sterk
sommersesong," sa Ingo Burmester, leder for Sentral-Europa i DER Touristik, nylig.

Turoperatører: i 2021 ikke engang en tredjedel av omsetningen i 2019
Nedstengninger og reisebegrensninger hadde også revet dype hull i bransjens balanse i det andre Corona-året, 2021. Ifølge markedsforskeren
GfK falt reiseutgiftene til folk i Tyskland med 10 prosent til 28,8 milliarder euro sammenlignet med kriseåret 2020. Turoperatørers pakkereiser
og modultilbud sto for 10,4 milliarder euro – et fall på 16 prosent. I rekordåret 2019 genererte organiserte turer fortsatt salg på 35 mill. euro.



Turoperatørene som Innovasjon Norge jobber med og som selger reiser til Norge, har nylig rapportert om svært høyt nivå på antall 
bestillinger. Norge blir oppfattet som en svært sikker destinasjon. Krisehåndteringen i Norge har blitt oppfattet som veldig bra i 
Tyskland, Østerrike og Sveits. Destinasjoner som kan nås med egen bil, er også ekstra attraktive.

I tillegg til den pandemi-relaterte forretningsnedgangen vinteren 2021/22, har det naturlig nok oppstått mye usikkerhet forårsaket av 
Ukraina-krigen. Men én ting er allerede sikkert: Pakkereiser vil bli betydelig dyrere i 2022, og mange familiekasser vil nok bli 
reduserte på grunn av de galopperende energikostnadene. På den andre siden har mange tyskere også spart penger under 
pandemien, siden de bare har reist i eget land.

All usikkerheten knyttet til den videre utviklingen i Ukraina gjør det vanskelig å si hvor mye krigsuroen vil påvirke 
bookingvirksomheten. Forrige uke rapporterte man i Tyskland en kraftig salgsøkning sammenlignet med tilsvarende uke i før-
koronaåret 2019. Om det vil vedvare, vet man ikke.

Mange reisebyråer melder også om økte henvendelser fra sine kunder om hvorvidt de såkalte flexalternativene også gjelder 
Ukraina-krigen. Under koronapandemien hadde mange arrangører gitt ferierende muligheten til å kansellere reiser til kort tid før de 
dro mot et lite pristillegg. Den gode nyheten er at flex-alternativene gjelder også ved krigshandlinger.



Reiseliv - Norges posisjon
• Norge blir oppfattet som sikkert

reiseland
• Norge drømmereisemål for mange
• Krisehåndteringen i N oppfattes som

veldig bra, komm. Regler for 
grenseåpningen ikke alltid helt klar.

• Norge oppfattes som trygg, bra 
infrastruktur og med sterk regjering

• God plass (smittesikker)
• Alternativ for langdistansemål
• Muligheter for bærekraft segment

• Sjansje for sesongforlengelse Credit: Unsplash



„Reiseanalyse“:

Hva ville hindre deg i å reise til ditt 
drømmedestinasjon?

Når vil du reise på samme måte som 
før pandemien?



kilde: www.nit-kiel.de

«De nåværende dataene på etterspørselssiden for kildemarkedet "After Corona" 
er generelt veldig oppmuntrende! De viser stor «reiselyst» og en økende 
tilbøyelighet til forskjellige former for reiser og destinasjoner. Tyskerne har lyst til 
å reise og til å bruke penger. Etterspørsel etter reiser er stabilt.

Du reiser på grunn av gode opplevelser og positive effekter. For å ivareta 
turismen på lang sikt, må vi fremfor alt ta vare på innholdet.»

Tesis framtidige turisme:

«Folk reiser på grunn av de store opplevelsene og de positive effektene.

Ikke på grunn av en app, ikke på grunn av de store Corona-tiltakene på stedet, 
ikke for å beskytte miljøet.

For å ivareta turismen på lang sikt, må vi fremfor alt ta vare på innholdet. De 
positive effektene av feriereiser (helse!) Er viktige akkurat nå» Martin Lohmann, Institut für Tourismus- und 

Bäderforschung in Nordeuropa (NIT) GmbH



(grønn= helt enig, rød: gjelder ikke i det hele tatt)







Informasjon om DACH-aktivitetene
og internasjonale aktiviteter:

https://business.visitnorway.com/b2b
Ta gjerne kontakt med oss:

Ulrike Sommer & Ulrike Katrin Peters
B2B-specialists
ulrike.sommer@innovationnorway.no
ulrike.katrin.peters@innovationnorway.no



Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no


