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Tyskland sikrer augustrekord i feriehusene 

Der var i alt 4,1 mio. overnatninger i udlejede feriehuse i august 2020, hvilket er en 

stigning på 822.000 overnatninger eller 25 pct. i forhold til august 2019 og dermed 

rekord for flest feriehusovernatninger i august måned. Rekorden skyldes især, at 

tyskerne bidrog med 3,0 mio. overnatninger, hvilket en fremgang 660.000 over-

natninger eller 28 pct. Danskerne stod for 1,0 mio. overnatninger, hvilket er en 

fremgang på 432.000 overnatninger eller 79 pct.  

 
Overnatninger i udlejede feriehuse i august 

 
Kilde: www.statistikbanken.dk/ferieh1. 

 

Fremgangen i august var størst ved Vesterhavet og i Nordjylland 

Det er de traditionelt mest populære områder i Danmark, der har set den største 

fremgang i august 2020 i forhold til 2019. Landsdel Nordjylland er gået frem med 

210.400 overnatninger. Dernæst er Landsdel Sydjylland gået frem med 203.900 

overnatninger, og Landsdel Vestjylland er gået frem med 188.600 overnatninger.  

 

COVID-19 har kostet 1,2 mio. overnatninger i 2020 

I årets første otte måneder har COVID-19 og lukningen af de danske grænser kostet 

1,2 mio. feriehusovernatninger, hvilket svarer til en tilbagegang på 8 pct. i forhold 

til 2019. Hårdest ramt er de udenlandske overnatninger, som er gået tilbage med 

4,2 mio. overnatninger. Dette er til dels opvejet af danskerne, der har holdt ferie 

hjemme og er gået frem med 3,0 mio. overnatninger. 

 

Bookinger for resten af året er rekordstore 

Ved udgangen af august måned var der booket 183.200 husuger for resten af 2020. 

Det er en fremgang på 28 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Ser man på 

de enkelte markeder, er de danske bookinger steget med 50 pct, mens de tyske 

bookinger er steget med 28 pct. Stigningen i feriehusbookinger skal ses i lyset af, at 

mange danskere holder ferie i Danmark under COVID-19. For de udenlandske gæ-

ster kan der også være tale om rejser, der oprindeligt var booket i perioden, hvor 

grænserne var lukkede, og som derfor er blevet udskudt. Det kan ikke forventes, at 

de gode bookingtal for resten af året opvejer tabet af overnatninger under nedluk-

ningen.  
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Camping klarer sig også godt i august, mens hoteller har det svært 

Overnatningstal for hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbå-

dehavne kan ses i Nyt fra Danmarks Statistik 2020:375. Camping er gået frem 

med 14 pct. i august i forhold til august 2019, mens hoteller er gået tilbage med 39 

pct. Sammenlagt var der i august 4,4 mio. overnatninger på de øvrige overnat-

ningsformer, hvilket er en tilbagegang på 12 pct.i forhold til sidste år. 

Særlige forhold ved denne offentliggørelse 

Statistisk usikkerhed grundet COVID-19 

Denne statistik er baseret på indberetninger fra medlemmer af Feriehusudlejernes 

brancheforening. Disse stod i 2019 for 95 pct. af de samlede overnatningstal og 80 

pct. af de udlejede husuger. Under COVID-19 kan beregningen af den totale udlej-

ning ud fra disse indberetninger være mere usikker end normalt. I forhold til de 

registrerede udenlandske overnatninger kan dette dække over bookede ophold, der 

ikke er blevet aflyst 

 
Feriehusudlejning gennem danske udlejningsbureauer, faktiske tal 

 August Æn- 

dring 

Januar-august Æn- 

dring 

 2019 2020  2019 2020  

   1.000   pct.   1.000   pct. 

Udlejede hus-uger  115,5  141,5 22  497,0  443,9 -11 

Antal lejemål  83,5  106,8 28  399,2  381,3 -4 

Overnatninger i alt 3 321,6 4 143,4 25 15 139,3 13 917,4 -8 

Danske  547,2  979,2 79 4 038,5 7 020,2 74 

Udenlandske i alt 2 774,4 3 164,1 14 11 100,8 6 897,2 -38 

Svenske  36,9  5,0 -86  191,8  19,1 -90 

Norske  70,7  28,0 -60  669,7  161,4 -76 

Tyske 2 341,8 3 002,2 28 9 288,7 6 399,3 -31 

Nederlandske  176,5  63,2 -64  431,1  95,0 -78 

Andre lande  148,5  65,7 -56  519,4  222,4 -57 

   antal      antal    

Gns. personer pr. hus  4,1  4,2   4,4  4,5  

Gns. uger pr. lejemål  1,4  1,3   1,2  1,2  
 
Kilde: www.statistikbanken.dk/ferieh1. 

 
Bookede hus-uger for det kommende år ultimo august 2019 og 2020 fordelt på gæsternes nationalitet 

 I alt 

 

Danmark 

 

Sverige 

 

Norge 

 

Tyskland 

 

Neder- 

landene 

Andre 

 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

   1.000   

I alt  142,6  183,2  17,8  26,8  0,4  0,3  0,6  0,3  119,1  151,8  2,4  2,1  2,4  2,0 

September  70,6  93,3  9,1  14,5  0,2  0,1  0,4  0,2  58,0  76,1  1,5  1,3  1,4  1,1 

Oktober  51,1  63,9  5,9  8,5  0,1  0,1  0,2  0,1  43,7  54,1  0,7  0,6  0,5  0,5 

November  9,4  12,1  1,6  2,2  0,0  0,0  0,0  0,0  7,4  9,6  0,1  0,1  0,2  0,2 

December  11,5  13,9  1,2  1,6  0,0  0,0  0,0  0,0  10,0  12,1  0,1  0,1  0,2  0,2 
 
Kilde: www.statistikbanken.dk/ferieh2. 

 
 

 

Mere information: Statistikken offentliggøres månedsvis i mere detaljeret form i Statistikbanken på 
www.dst.dk/stattabel/600.  

Kilder og metoder: Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen og på emnesiden. 

Næste offentliggørelse: Feriehusudlejning september 2020 udkommer 9. november 2020. 

Henvendelse: Paul Lubson, tlf. 39 17 35 42, pal@dst.dk.  
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