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Campingturisme klarer sig godt trods afstandskrav
Turismeerhvervet som helhed er hårdt ramt af COVID-19. Begræsninger på flyrejser samt anbefalinger om social afstand og udendørsophold har imidlertid medført,
at campingerhvervet er kommet godt gennem 2020 med omtrent samme antal
overnatninger som i 2019. Hvis der alene ses på sommermånederne juni-august
havde campingpladserne 317.000 flere overnatninger sammenlignet med 2019.
Billedet er dog langt fra ens i hele landet. Kommunefordelte overnatninger på campingpladser viser, at 47 kommuner havde fremgang i sommermånederne, mens 26
havde et fald på mere end 20 pct. Det dækker over store udsving, fra et fald på 53
pct. i Billund til en stigning på 46 pct. på Samsø.
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Det stigende antal danske gæster opvejede tabet af udenlandske gæster
I en tid hvor alle skal holde afstand, har campingpladserne på landet og i kystområder haft særligt travlt i forhold til sidste sommer. De danske overnatninger udgjorde 77 pct. af overnatningerne på alle campingpladser, hvilket svarer til 972.000
flere end sidste år. Samsø, Faaborg-Midtfyn og Langeland har oplevet de største
stigninger i antallet af danske overnatninger på henholdsvis 55 pct., 50 pct. og 47
pct. sammenlignet med samme periode i 2019. Billund, Lolland, og Silkeborg er de
kommuner, der har mistet flest udenlandske gæster med henholdsvis 79 pct., 72
pct. og 70 pct. færre overnatninger i forhold til sidste sommer.

Ferie med afstand smitter af på køb af campingvogne og autocampere
Turisterne valgte i stigende grad frisk luft og natur til deres sommerferie hjemme i
Danmark i år, hvilket smittede af på salget af campingvogne og autocampere. Salget af nye og brugte campingvogne gik frem med 1.700, i perioden januar-august
2020, hvilket svarer til 12 pct., mens salget af nye og brugte autocamperne har haft
en stigning på 500, svarende til 10 pct. i forhold til sidste år.
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Kilde: www.statistikbanken.dk/BIL6

De største stigninger og fald for kommunerne
Nedenstående tabel viser de 5 største stigninger og fald i det samlede antal overnatninger på campingpladserne over sommeren i forhold til samme periode sidste
år. I Region Hovedstaden har 25 kommuner tilsammen haft en tilbagegang på 37
pct. hvilket svarer til 101.000 færre overnatninger. Det største fald i ses i Billund
Kommune som havde 72.000 færre overnatninger. Det er bemærkelsesværdigt, at
faldet i de to områder hver især er større end faldet i overnatningerne for hele landet år til dato.
Udvikling i campingovernatninger på kommuneniveau
Juni-august
2019

Ændring
2020

antal

pct.

Overnatninger i alt

7 499 000

7 816 315

4

Største stigninger
Samsø
Gribskov
Langeland
Faaborg-Midtfyn
Assens

44 262
59 392
79 454
73 657
78 135

64 550
80 717
104 658
93 360
98 323

46
36
32
27
26

50 824
218 039
182 773
271 801
136 417

47 055
182 351
147 904
170 400
63 993

-7
-16
-19
-37
-53

Største fald
Horsens
Region Sjælland (8 diskretionerede kommuner)
Vejle
Region Hovedstaden (26 diskretionerede kommuner)
Billund
Kilde:www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter/turismen-i-dit-omraade

Særlige forhold ved denne offentliggørelse
Større usikkerhed på grund af COVID-19
Restriktionerne som følge af COVID-19 har haft stor indvirkning på de danske
overnatningssteder, og tallene kan derfor være behæftet med større usikkerhed end
normalt. Mange overnatningssteder har dog fortsat indberettet til tiden, og derfor
er niveauet af manglende indberetninger i denne offentliggørelse ikke markant
højere end sædvanligt.
Mere information: Se flere tal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/131 og www.statistikbanken.dk/2466.
Kilder og metoder: Se mere på emnesiderne og i statistikdokumentationerne: Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, Overnatninger på campingpladser og Overnatninger i lystbådehavne. Grundet diskretioneringsreglerne er udviklingen for alle kommuner der har færre end 3 campingpladser beregnet fælles med
andre diskretionede kommuner i samme region.
Næste offentliggørelse: Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. september
2020 udkommer 9. november 2020.
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