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Danmark havde den næstbedste sommer
Denne sommer har tiltrukket flere turister end den forrige og Danmark har oplevet en stigning i
især hollandske og tyske turister.
Gode tal for sommeren i

Danmark
Den danske sommer har medført
knap
4
%
flere
turister
sammenlignet med sommeren
2015 viser overnatningstal for
juni, juli og august måned.
Dermed klarer Danmark sig bedre
end lande som Finland og
Tyskland der har haft færre
turister denne sommer end sidste
år. Dog ligger Norge på en klar
førsteplads med godt 625.000
flere overnatninger i de tre
sommermåneder sammenlignet
med sidste år, hvilket svarer til en
stigning på 13 %.
Det danske turisterhverv har hen over sommermånederne i år haft næsten 500.000 flere
overnatninger end i samme periode sidste år. Omvendt har Tyskland haft omtrent samme antal færre
overnatninger, hvilket også har medvirket til at Danmark har tilbagevundet lidt markedsandele
denne sommer.

Hollænderne og tyskere skaber væksten
Væksten i overnatninger skyldes bl.a.
en vedvarende stigning af hollandske
turister i Danmark med 726.000
overnatninger i sommeren 2016,
hvilket er godt 100.000 flere end
samme
periode
sidste
år.
Derudover har der også været stigning
i Danmarks største marked nemlig
Tyskland, der er steget med 7 %. De
tyske
turister
har
i
sommermånederne i år haft knap
500.000 flere overnatninger i
Danmark i forhold til sidste år og har
i sommeren 2016 stået for hele 55 % af
alle overnatninger. Sverige og Norge

der i 2015 stod for hhv. 8 og 14 procent af overnatningerne har derimod haft ingen eller negativ vækst
denne sommer.
Udviklingen i top 5 vækstmarkeder
I juni, juli og august 2016 har Danmark haft størst vækst i store
europæiske lande som Spanien, Belgien, Italien og Frankrig. Fra
disse lande har der været omtrent 20 % flere overnatninger i
Danmark i denne sommer. For Spanien svarer dette til 16.000
flere overnatninger.
Bemærkelsesværdig er også væksten på det Indiske marked, hvor
der har været 17 % flere overnatninger i sommeren 2016
sammenlignet med sommeren 2015. Dette tyder på et stort
potentiale for det indiske marked.
Det bemærkes at ingen af Danmarks fem største markeder er
repræsenteret i top 5 over vækstmarkeder. Dog ligger Holland
med sine 16 % ikke langt nede på listen.

Fremgang i region Sjælland
Især region Sjælland har haft fremgang sammenlignet med sidste sommer og har haft 7,4 % flere
overnatninger i dette års sommermåneder. Dette skal dog ses i lyset af at regionen er Danmarks
mindste målt på antal overnatninger. Regionen havde i 2016 således 408.000 overnatninger i juni,
juli og august i år, svarende til 3,1 % af alle overnatninger i Danmark i perioden.
I region Sjælland er det især
været en stigning i turister fra
Storbritannien, Schweiz og
Finland. I region Hovedstaden
er top 5 vækstmarkeder stærkt
repræsenterede, men her
finder vi også en stigning i
oversøiske turister fra Kina og
USA.
Det giver god mening at
turister
der
kommer
langvejsfra, og måske er på
rundrejse i hele Europa,
hovedsageligt
går
på
opdagelse i hovedstaden, mens mere lokale turister som de engelske og finlandske bevæger sig
længere rundt i Danmark.

AJOUR om turisme udkommer op til 10 gange om året, og rapporten vil give en kort status på
udviklingen i dansk turisme.
Dansk Industri (DI) repræsenterer et bredt udsnit af virksomhederne inden for turisterhvervet. Både
de virksomheder, som er i direkte kontakt med turisterne og de forretningsrejsende, såsom
attraktioner, forlystelsesparker, flyselskaber, lufthavnene og konferencecentre. Og de virksomheder,
som leverer services og produkter til de førstnævnte.
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