T U R ISMEN I N O R D JYL L A ND

IN D LED N ING
På globalt plan er turisme et erhverv i hastig vækst. Samlet set er
der i løbet af de sidste tyve år sket en fordobling i antallet af
internationale turistankomster til knap 1,2 mia. årligt. Frem mod
2030 forventes globalt en gennemsnitlig årlig vækst på knap 4 pct. i
antallet af internationale turismeankomster. Men turismen ændrer
sig samtidig markant i disse år. Det sker i takt med globale trends
som den økonomiske vækst i Asien, digitalisering, demografiske
ændringer med færre børnefamilier og flere ældre og mere
forretningsmæssigt samarbejde på tværs af landegrænser.*
Turisme er et vigtigt nordjysk erhverv og spiller især en vigtig rolle i
yderområderne. De nordjyske styrker ligger primært i
kystferieturismen, men turismeproduktet spænder bredt.
I denne rapport ser vi bl.a. nærmere på, hvad der kendetegner de
nordjyske turismeerhverv, hvor vi står i forhold til de andre regioner,
og hvordan udviklingen har været siden finanskrisen.

*Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet
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R ESU MÉ
• Nordjylland blev hårdt ramt af krisen, og antallet af turistovernatninger er stadig lidt under 2008niveau.
• Selvom antallet af overnatninger stiger, halter væksten stadig lidt efter de andre regioner.
• Kyst- og naturturismen står stadig for langt de fleste overnatninger.
• Fald i overnatninger på feriecentre og campingpladser, men hoteller og feriehuse trækker op.
• Nordjylland taber markedsandele på alle parametre.
• Sammenlignet med de andre regioner har turismeforbruget størst betydning i Nordjylland.
• Det gælder især i detailhandlen, fordi en relativ stor del af forbruget lægges af turister i
feriehuse.
• Danske turister står for over halvdelen af turismeforbruget efterfulgt af norske turister.
• Generelt er svenskernes døgnforbrug er 3 gange højere end tyskernes, og hotelgæster lægger
klart flere penge end gæster på andre overnatningsformer.
• Både i forhold til beskæftigelse og værditilvækst har turisterhvervene størst betydning i
Nordjylland, og turismen årligt skaber 14.800 nordjyske årsværk.

• Turismen har størst betydning i yderområderne.
• De nordjyske feriesteder scorer meget højt i forhold til tilfredshed blandt turisterne
• Knap så positive udsigter for overnatningerne i Nordjylland i 2017
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Overnatningerne stiger men ligger stadig lidt under 2008-niveau

• Sammen med Sjælland er Nordjylland den eneste region, hvor
antallet af turistovernatninger ligger under niveauet i 2008.

2008

2012

2013

7,7 mio.

7,4 mio.

2014

2015

2016

Kilde: Danmarks Statistik

Nordjylland blev hårdt ramt af krisen, og væksten halter stadig lidt efter
Figur 2: Udvikling i antal overnatninger i regionerne
Hovedstaden

Overnatningstallene omfatter overnatninger på hoteller, feriecentre, camping,
vandrerhjem, lystbådehavne og feriehuse. Overnatninger hos venner og familie,
eget feriehus, Airbnb, Bed and Breakfast og andre overnatningsformer indgår
heller ikke. På samme måde indgår kun overnatningssteder med en vis
størrelse. Tallene er derfor undervurderet.
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• Mens antallet af overnatninger i Nordjylland og Sjælland faldt
kraftigt fra 2008 til 2013, var faldet meget begrænset i resten af
landet. Siden 2013 er turistovernatningerne steget i hele landet,
men væksten har været lavest i Nordjylland. (Figur 2).

7,2 mio.

• Med et dyk under finanskrisen og igen et par år senere faldt
antallet af overnatninger i Nordjylland med 900.000 fra 2008 til
2013. Stadig flere turister er dog begyndt at vende tilbage i de
senere år, og overnatningerne ligger med et niveau på 7,7 mio.
i dag kun 200.000 under niveauet fra før krisen. (Figur 1).
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Figur 1: Udvikling i antal overnatninger i Nordjylland
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Man hører ofte, at tallene især undervurderer Nordjylland fordi de små
overnatningssteder efter sigende fylder mere her end i andre regioner. Men
ifølge Danmarks Statistik fylder overnatninger på de mindre hoteller i
Nordjylland faktisk kun 6 pct. af det samlede antal hotelovernatninger i 2016
mod 9 pct. i resten af landet, hvis vi ser bort fra Hovedstaden. Tilsvarende
fylder de små campingpladser kun 1 pct. af overnatninger på campingpladser i
Nordjylland og 2 pct. i resten af landet uden for Hovedstaden.
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-1%
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Overnatningstallene undervurderes således ikke mere i Nordjylland end i resten
af landet, hvis vi ser bort fra Hovedstaden. Snarere tværtimod.

2008-2013

2013-2016
Kilde: Danmarks Statistik
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Kyst- og naturturismen står stadig for langt de fleste overnatninger
Figur 3: Udvikling i antal overnatninger i Nordjylland fordelt på forretningsområder

Kilde: Danmarks Statistik
Note: Storbyturisme: Aalborg. Kyst- og naturturisme: Resten af Nordjylland. Erhvervsturisme er rejser med forretning som formål. Indeholder både
individuelle forretningsrejsende, sæsonarbejdere samt deltagere til møder og kongresser. Erhvervsturismen er for hele regionen men opgøres kun
på hotelle..

Fald på feriecentre og campingpladser, men hoteller og feriehuse trækker op
Figur 4: Antal overnatninger i Nordjylland fordelt på nationalitet (a) og overnatningsform (b) i 2008 og 2016
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• Antallet af overnatninger på de nordjyske campingpladser er stort set
faldet støt i hele perioden, og der blev i 2016 foretaget ca. 300.000
færre overnatninger end i 2008, og det er en stor udfordring.
Tilsvarende billede ses i lystbådehavnene, hvor antallet af
overnatninger næsten er blevet halveret mens
vandrerhjemsovernatninger er forblevet næsten uændret. Både
lystbådehavnene og vandrehjemmene udgør dog i forvejen kun en
lille del af den samlede nordjyske turisme. (Figur 4b)

0,5 mio.
0,6 mio.

Heraf erhvervsturisme

Sverige

• Feriehuse er stadig turisternes foretrukne overnatningsform, og
antallet af feriehusovernatninger er i perioden steget til 3,1 mio.,
hvilket svarer til en stigning på 7 pct. i forhold til 2008. Overnatninger
på nordjyske hoteller har været støt stigende i stort set hele perioden,
og der foretages i dag, modsat 2008, flere overnatninger på hoteller
end på feriecentre. (Figur 4b). Hotelovernatningerne er nogenlunde
ligeligt fordelt mellem ferie og forretning.
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• I forhold til turisternes nationalitet udgør de danske overnatninger
stadig langt over halvdelen af det samlede antal overnatninger til
trods for en lille nedgang i forhold til 2008. Siden 2013 er antallet dog
steget hvert år. De tyske overnatninger er også inde i en positiv
udvikling og er i dag over niveauet fra før krisen. Antallet af norske
overnatninger er steget en anelse, mens antallet af svenske
overnatninger er faldet ret markant. (Figur 4a)
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Storbyturisme

Tyskland

• Ser vi på udviklingen i de forskellige forretningsområder, er der ikke
sket ret store forskydninger siden 2008. Kyst- og naturturismen er
faldet en anelse, men fylder stadig langt det meste I regionen – 88
pct. i Nordjylland mod 78 pct. på landsplan. Modsat udgør
storbyturismen en tilsvarende mindre andel. Inden for
erhvervsturismen, der opgøres på tværs af de to andre
forretningsområder, har der været en lille stigning. (Figur 3).

7,0 mio.
6,8 mio.

Kyst- og naturturisme

Danmark

OVERNATNINGSFORMER OG
NATIONALITET

(b) Overnatningsform

Kilde: Danmarks Statistik
Note: Flere feriecentre er omdannet til private feriehuse og er derfor udgået af feriecenterstatistikken
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Fald i samtlige markedsandele
Figur 5: Nordjyllands markedsandele i 2008 og 2016 fordelt på nationalitet, overnatningsform og forretningsområde

UDVIKLING i MARKEDSANDELE

• I forhold til feriecentrene er Nordjylland gået fra at stå for hver tredje
overnatning i 2008 til nu kun hver fjerde, hvilket dog stadig må betegnes
som en solid markedsandel. Flere feriecentre er dog omdannet til private
feriehuse og er derfor udgået af feriecenterstatistikken. På trods af et
fald har campingpladserne stadigvæk formået at fastholde nogenlunde
den samme markedsandel på lige under 20 pct. Overnatninger på
nordjyske feriehuse og hoteller stiger, men ikke nok til at opretholde
samme markedsandele som i 2008. I forhold til vandrerhjem og
lystbådehavne er markedsandelene også faldende, men de udgør en
forholdsvis lille andel. (Figur 5b).
• Som nævnt på forrige side, er det nordjyske turismeprodukt stærkt
baseret på kyst- og naturturisme. Her er markedsandelen dog faldet en
anelse, mens storbyturismen har oplevet et ret markant fald til trods for,
at antallet af overnatninger stiger. Hvad angår erhvervsturisme ligger
markedsandelen en anelse under 2008-niveau. (Figur 5c).
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• Trods en faldende markedsandel, foretages mere end hver tredje norske
overnatning i Danmark stadig i Nordjylland, og selve antallet af
overnatninger er stadig steget en smule. At markedsandelen samtidig
falder, er en konsekvens af at væksten i norske overnatninger har været
større uden for Nordjylland. Det er samme tendens vi ser med de tyske
turister og de nye markeder under ”andre” nationaliteter, herunder det
hastigt voksende marked for asiatiske turister – faldende markedsandele
trods stigende antal overnatninger. Hvad angår danske og især svenske
overnatninger, er den nordjyske markedsandel faldet for begges
vedkommende som en naturlig konsekvens af faldet i antal af
overnatninger. (Figur 5a).

15%

2016

Forretningsområde (c)

• Hvor 18 pct. af alle turistovernatninger i Danmark blev foretaget i
Nordjylland i 2008, er markedsandelen faldet til 15 pct. i 2016. Ser vi på
de forskellige turistsegmenter går det den forkerte vej inden for alle
slags overnatninger. (Figur 5).
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Overnatninger i alt
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33%
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Vandrerhjem
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19%
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Kyst- og naturturisme

19%
17%

Storbyturisme
Erhvervsturisme

12%
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Kilde: Danmarks Statistik
Note: Markedsandelen udregnes som den andel overnatninger som foretages i Nordjylland ud af det samlede antal overnatninger i hele landet.
Storbyturisme: Aalborg. Kyst- og naturturisme: Resten af Nordjylland. Erhvervsturismen opgøres kun på hoteller og feriecentre.
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Relativ lille turismeforbrug, men størst betydning i Nordjylland
Figur 6: Turismeforbrug (a) og andel af det samlede udbud af varer og tjenester, der købes af turister (b) i 2015

TURISTERNES FORBRUG

Turismeandel i regionen (b)

Turismeforbrug (a)
mio. kr.
Hovedstaden

• Turister i Nordjylland brugte 11,1 mia. kr. i 2015 svarende til godt 11
pct. af det samlede turismeforbrug i Danmark. Det er en del mindre
end de fleste andre regioner, hvilket er naturligt pga. regionens
størrelse. Men hvis turismeforbruget i stedet sættes i forhold til
regionens samlede udbud af varer og tjenester, er turismens
økonomiske betydning faktisk klart størst i Nordjylland med en andel
på 2,4 pct. (Figur 6).
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Kilde: VisitDenmark

• Hele landet har haft vækst i turismeforbruget i 2015, når vi ser på de
kommercielle overnatningsformer. Hovedstaden og Midtjylland har
haft størst fremgang med hhv. 6,1 og 6 pct., mens Nordjylland er lige
efter med en vækst på 533 mio. kr., svarende til 5,2 pct. (Figur 7).

Pæn vækst i turisternes forbrug i alle regioner
Figur 7: Udvikling i turismeforbruget fra 2014 til 2015

Vækst i mio. kr.
6,1%

286

153
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Nordjylland

Sjælland

Syddanmark

3,3%

533

1.147

4,5%

Midtjylland

Opgørelsen af turisternes forbrug er generelt forbundet med usikkerhed, dels
fordi de bl.a. baserer sig på interviews, dels fordi der også medtages
turismeformer, der normalt ikke indgår i Danmarks Statistiks
overnatningsstatistikker. Det er bl.a. små overnatningssteder, krydstogt- og
endagsturisme, besøg hos familie og venner samt brug af eget eller lånt
feriehus, hvor en stor del af forbruget er estimeret.

6,0%
5,2%

Hovedstaden

Turismeforbruget viser, hvad der bruges af penge i alt og ikke kun udgiften til
overnatning. Tallene er baseret på forskellige undersøgelser, hvor turisterne
bl.a. spørges om deres forbrug. En vigtig antagelse er, at hele turistens forbrug
finder sted i den region, hvor turisten overnatter (eller slutdestinationen for
endagsrejsen). En følge af den antagelse er, at turisternes forbrug i regioner
med stor tiltrækningskraft på overnattende turister i andre regioner – i kraft af fx
attraktioner, men med få overnatningsmuligheder – vil undervurderes i
opgørelserne.

Vækst i pct.

Kilde: Danmarks Statistik
Note: Opgjort i løbende priser. Kun de kommercielle overnatningsformer indgår i denne figur: dvs. hotel, feriecenter, camping, vandrerhjem,
lystbådehavn og lejet feriehus.
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Detailhandel og feriehuse fylder relativt mest i Nordjylland
Figur 8: Samlet turismeforbrug i 2015 opdelt på produkttype (a) nationalitet (b) og overnatningsform (c)
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• I alle regioner står de danske turister for størstedelen af
turismeforbruget. Men Nordjylland skiller sig ud i forhold til
andenpladsen, hvor Norge er den næststørste nationalitet med
Tyskland lige efter. Turister fra resten af verden fylder omvendt en
mindre del, men det hænger sammen med, at Hovedstaden trækker
niveauet markant op for resten af landet. (Figur 8b).

Resten af landet

Andre produkter

Feriecenter

• Det hænger sammen med, at flere af de andre regioner, og især
Hovedstaden, i højere grad er domineret af storbyturisme.

Detailhandel:
Føde- og drikkevarer
Benzin/brændstof
Andet detailhandel

Hotel-erhverv

• At det især er detailhandelen der fylder i det nordjyske turistforbrug er
ikke overraskende. Det hænger sammen med, at en stor andel af
turismeforbruget i Nordjylland foretages af turister i ejet eller lejet
feriehus, ofte et stykke uden for byen. Omvendt fylder forbruget i
forbindelse med forretningsrejser og hotel en mindre del end i resten
af landet. (Figur 8c).

Nordjylland

Overnatning
Restaurant
Lokal transport
Rejseservice
Kultur og forlystelser

Hotel-ferie

• Ser vi på, hvor turisterne lægger deres penge, fylder detailhandlen
relativt mest i Nordjylland, hvor 36 pct. af regionens samlede
turistforbrug lægges – et godt stykke over den tilsvarende andel i
resten af landet på 28 pct. Turisterne i Nordjylland bruger altså
relativt flere penge på føde- og drikkevarer samt benzin og
brændstof, mens det omvendte gør sig gældende for de traditionelle
turismeprodukter som overnatning, restaurant og især udgifter til
transport. (Figur 8a).

Nationalitet (b)

Resten af landet

57%
61%

Nordjylland

14%
11%

TURISTERNES FORBRUG (FORTS.)

Ikke-kommerciel

Kilde: VisitDenmark
Note: Opgørelsen af turisternes forbrug er generelt forbundet med usikkerhed, specielt de ikke-kommercielle overnatningsformer.
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TURISTERNES DØGNFORBRUG

Tyskernes døgnforbrug er kun en
tredjedel af svenskernes

Klart størst døgnforbrug på hoteller
– især ifm. forretningsrejser

Figur 9: Turisternes døgnforbrug i 2014 fordelt på de
største nationaliteter

Figur 10: Turisternes døgnforbrug i 2014 fordelt på
overnatningsform
Hotel-forretning

1.350 kr.
1.200 kr.

• Selvom tyskerne står for mere en hver fjerde overnatning i Nordjylland,
står de kun for ca. 14 pct. af det samlede turismeforbrug som vist på
forrige side,. Det skyldes et generelt lavt døgnforbrug på 450 kr. – kun
godt halv så stort som gennemsnittet på 850 kr. og kun en tredjedel af
svenskernes forbrug på 1.350 kr. (Figur 9).

• Tyskernes lave døgnforbrug skyldes især , at relativt mange tyskere
overnatter i lejede feriehuse, hvor forbruget typisk er lavt. Omvendt er
tyske forretningsrejsendes forbrug faktisk højere end nogen anden
nationalitet. (Figur 11).

Hotel-ferie

850 kr.

1.550 kr.

Vandrerhjem

1.000 kr.

800 kr.
I alt
450 kr.

Sverige

Norge

I alt

Feriecentre

850 kr.
700 kr.

Lejet feriehus

450 kr.

Camping

400 kr.

Danmark Tyskland

Kilde: VisitDenmark
Note: Omfatter turistens samlede forbrug i døgnet, herunder køb af overnatnings- og restaurantydelser, kultur- og
forlystelser, køb i detailhandel mv. Opgjort for hele landet. Opgørelsen af turisternes forbrug er generelt forbundet med usikkerhed.

Men tyske forretningsrejsende lægger mange penge
Figur 11: Turisternes døgnforbrug fordelt på nationalitet og overnatningsform (krydset)
2.000
Danmark

Norge

Sverige

Tyskland

1.500
Kr.

• En gennemsnitlig feriegæst på hotel har lavere døgnforbrug end en
forretningsgæst – 1.550 kr. mod 1.900 kr. Det skydes bl.a., at
feriegæsterne typisk overnatter flere personer på samme værelse.
Derimod rejser og overnatter forretningsrejsende i højere grad alene,
og hotellerne modtager typisk afregning pr. værelsesovernatning og
ikke pr. person. (Figur 10).

1.900 kr.

1.000
500
0

Kilde: VisitDenmark
Note: Se ovenfor.
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T U R I S M E N S AF L E D T E E F F E K T E R
• Udover de direkte effekter som turisternes forbrug, skaber turismen også
indirekte effekter. Når turismevirksomheder fx indkøber varer og aflønner
ansatte spredes turismens effekter både branchemæssig og geografisk.
• Medtager vi de afledte effekter fylder den turismeskabte beskæftigelse
relativt mest i Nordjylland. Turismen skaber årligt 14.800 nordjyske
årsværk, hvilket svarer til, at mere end 1 ud af 20 årsværk – eller 5,3 pct.
– er afledt af turisme. (Figur 12a).
• Men også i forhold til den samlede værditilvækst har turismen størst
betydning i Nordjylland, hvor 4,5 pct. af værdiskabelsen, direkte og
indirekte, relaterer sig turismen. (Figur 12b)

Turismen har størst betydning i Nordjylland
Figur 12: Andel af hhv. samlet antal årsværk og værditilvækst afledt af turisme i 2015

6%
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Midtjylland
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Syddanmark

Sjælland

Nordjylland

Hovedstaden

Midtjylland

1%

Syddanmark

2%

Sjælland

3%

Nordjylland

4%

0%

Årsværk (a)
Kilde: VisitDenmark
Note: Antal årsværk er opgjort på arbejdsstedet.

Værditilvækst (b)
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Turismen i yderområderne er i vækst, men stadig under 2008-niveau

TURISMENS BETYDNING I
YDEROMRÅDERNE

Figur 13: Indekseret udvikling i antal overnatninger
10%
Resten af
Nordjylland

• Når kyst- og naturturismens fylder langs størstedelen af det nordjyske
turismeprodukt, er det ikke overraskende yderområderne der står for
hovedparten af de nordjyske overnatninger. På samme måde har turismen
også større betydning i yderområderne end i resten af regionen.

5%

• Hvad angår turisternes overnatninger i Nordjylland, foretages 80 pct. i dag i
yderområderne, hvilket er en lille nedgang fra 82 pct. i 2008. Det er en
konsekvens af, at yderområderne har været lidt hårdere ramt af krisen end
resten af regionen. Hvor der i 2008 blev foretaget næsten 6,5 mio.
overnatninger i yderområderne, er tallet i dag nede på 6,2 mio., svarende til
en nedgang på 4,5 pct. Til sammenligning er antallet af overnatninger
steget med 5,6 pct. i resten af regionen. (Fig 13).

-5%

• Trods et fald set over hele perioden, skiller yderområderne sig positivt ud,
når vi kigger på udviklingen det seneste tre år, hvor der har været konstant
vækst i modsætning til resten af regionen. Fortsætter den pæne udvikling,
rammer yderområderne sandsynligvis 2008-niveauet i 2017. (Fig 13).
• Da de fleste af regionens overnatninger finder sted i yderområderne, er det
også her turisterne lægger flest penge – 6.619 mio. kr. i 2015 mod 4.495
mio. kr. i resten af regionen. (Figur 14a). Det svarer til, at mere end 3 pct. af
det samlede udbud af varer og tjenester i yderområderne købes af turister.
Til sammenligning er andelen kun 1,8 pct. i resten af regionen. (Figur 14b)
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0%

-4,5%
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-10%

-15%
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Note: Yderområderne er Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø og Vesthimmerland. Se boks for definition.
Kilde: Danmarks Statistik

Salg og marketing, digitalisering og kapital er de største udfordringer
Figur 14: Turismeforbrug i alt (a) og turismens andel af det samlede udbud (b) i 2015

Turismeforbrug (a)
6.619
mio. kr.

Turismeandel (b)
3,1%

4.495
mio. kr.

• Mens 80 pct. af regionens turismeovernatninger foretages i
yderområderne, udgør forbruget kun 60 pct. At yderområderne står for en
større andel af det samlede antal overnatninger end forbruget betyder alt
andet lige, at døgnforbruget er lavere i yderområderne sammenlignet med
resten af regionen.
Yderområder er et begreb som findes i Strukturfondsprogrammet for Danmark 2014-20, hvor der
er der defineret en række yderområder ud fra følgende kriterier:
1) Kommunens erhvervsindkomst pr. indbygger er under 90 pct. af landsgennemsnittet
(gennemsnit over seneste 3 år), og/eller 2) Der er mere end en halv times kørsel til en større by,
hvor en større by er defineret ved at have mere end 45.000 indbyggere.

2010

Yderområder

Resten af regionen

Kilde: VisitDenmark
Note: Opgørelsen af turisternes forbrug er generelt forbundet med usikkerhed.

1,8%

Yderområder

Resten af regionen
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Høj tilfredshed på de nordjyske feriesteder
Figur 15: Anbefalingsvillighed på 40 danske feriesteder i 2016 og udvikling siden 2015

TURISTERNES TILFREDSHED
• På landsplan er tilfredsheden med feriestederne generelt høj, mens der dog
ses et mindre fald i forhold til 2015. Størst gennemsnitlig tilfredshed findes
blandt nordmænd, gengangerne, flere par der rejser sammen eller
overnatter i feriehus.

• Det er især tilfredshed med natur og strand samt modtagelsen*, der har
betydning for anbefalingsvilligheden, og det er samtidig de faktorer der er
bedst i stand til at flytte anbefalingsvilligheden i en positiv retning. Selve
overnatningsstedet, udendørsaktiviteter, attraktioner og byen har også en
væsentlig betydning.
• Sammenholdes feriestederne på tværs af landet , er Skagen det sted, som
opnår den højeste gennemsnitlige tilfredshedsscore og Langeland den
laveste. Ser vi på de enkelte nordjyske feriesteder, er der tilfredshed over
hele linjen, men det er især feriestederne i Vendsyssel der scorer højt, og
udviklingen er positiv. (Figur 15)
• I forhold til Nordjylland set under ét ligger tilfredsheden pænt over
gennemsnittet for resten af landet, og ud af de ti bedst bedømte feriesteder
i Danmark, ligger hele fire i Nordjylland. (Figur 16)

Anbefalingsvilligheden er et mål for, i hvor høj grad feriegæsterne vil anbefale
feriestedet til venner eller familie. Den udregnes som andelen af de gæster, der angiver
det som meget sandsynligt, at de vil anbefale feriestedet til andre, fratrukket andelen
der angiver det som lidt sandsynligt.

Figur 16: Anbefalingsvillighed i 2016, gennemsnit
Nordjylland
* Modtagelsen er information og skiltning, områdets vedligeholdelse, parkeringsmuligheder, offentlige toiletter,
venlighed fra befolkningen, børnevenligheden og turistinformation.

Resten af landet

76,7
72,3

Kilde: Dansk Kyst- og Naturturisme: Tilfredshedsanalyse 2017, baseret på 9.374 interview med turister på 40 feriesteder
Note: Feriesteder der er er angivet uden udvikling indgik ikke i undersøgelsen i 2015.
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Nordjylland er den eneste region
med fald i overnatninger i 2017

Stort set kun vækst på hotellerne

Figur 17: Udvikling i antal overnatninger, 2016 til 2017

I alt
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• Vi har hidtil set på udviklingen i nordjysk turisme frem til 2016. Det er
dog også muligt at se på udviklingen fra 2016 til 2017 – men pt. uden
feriehuse, og tallene skal derfor tolkes forsigtigt, da feriehusene har
stor betydning for især Nordjylland. Faktisk viser foreløbige tal for
hele landet, at feriehusudlejningen i Danmark satte rekord i 2017, og
det bliver interessant at se, hvordan tallene fordeler sig regionalt.

10.000

2,2%

-10.000

3,0%

-30.000

UDVIKLING I 2017

Figur 18: Udvikling i antal overnatninger i 2017 t.o.m.
november i Nordjylland, sammenlignet med samme
periode i 2016

• Ser vi bort fra feriehusene, har turisterne i Nordjylland foretaget ca.
4,6 mio. overnatninger i 2017, og sammenlignet med 2016 er det en
nedgang på 0,2 pct. Det svarer til næsten 9.000 færre overnatninger i
år, og ingen andre regioner har som Nordjylland oplevet et fald (Figur
17).

Kilde: Danmarks Statistik
Note: Uden feriehuse

• Tilbagegangen har især fundet sted på campingpladserne og rent
geografisk gælder det samlet set kommuner uden for Aalborg.
Opdeler vi udviklingen i turismeovernatninger på nationalitet, er ses
der et fald på alle Nordjyllands vigtigste markeder. (Figur 18)

Figur 19: Udvikling (i pct.) fra 2016 til 2017 i antal overnatninger i hhv. Nordjylland og resten af landet fordelt på
hhv. overnatningsform og nationalitet
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Kilde: Danmarks Statistik
Note: Uden feriehuse
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Tallene er foreløbige, og der kan derfor løbende komme justeringer.
Statistikken indeholder ikke tal for feriehuse. De offentliggøres på
regionalt plan først i foråret 2018.

I forhold til resten af landet, er der især fald på vandrerhjem og det svenske
marked

I alt

• Sammenholdes udviklingen i Nordjylland med resten af landet, er det
i forhold til campingpladser og vandrerhjem, at regionen er bagud. En
af forklaringen på nedgangen i vandrerhjemsovernatninger er nogle
vandrerhjems statusskift til hotel, hvilket modsat bidrager til
stigningen for de nordjyske hoteller. Hvad angår turisternes
nationalitet, er der – modsat i Nordjylland – vækst i danske, svenske
og tyske overnatninger i resten af landet (Figur 19).

Kilde: Danmarks Statistik
Note: Uden feriehuse.
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