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De fleste danskere holdt igen i 2021 deres sommerferie i Danmark. Markant 
flere danskere tog på sommerferie i udlandet, i alt 19 pct. mod 10 pct. forrige 
sommer. Rejsemønstrene har dog stadig ikke normaliseret sig, da det i 2019 
var 41 pct. som var på en sommerferie i udlandet. 

 
Udenlandsrejser er ikke vendt tilbage til 2019-niveau  

I 2019 holdt 41 pct. af danskerne en del af deres sommerferie i ud-

landet. Coronakrisen fik tallet til at falde til 10 pct. i 2020 og i 2021 

påvirkede krisen stadig danskerne rejsemønstre markant. Det var 

således kun 19 pct. af danskerne, som holdt sommerferie i udlan-

det i 2021. Det svarer ca. til, at 1,1 mio. danskere holdt sommerferie 

i udlandet i år mod hele 2,4 mio. danskere før corona i 2019. 

 

Sommerferie i Danmark hittede igen i år  

73 pct. af danskerne holdt en del af deres sommerferie i Danmark 

i år. Det svarer ca. til 4,3 mio. danskere. Det er et lille fald fra 82 

pct. i 2020. Sommeren 2020 var kraftigere præget af coronapan-

demien, hvor sommeren i år med EU-coronapas og bred vaccine-

udrulning gav nye rejsemuligheder og en anden rejsetryghed. 

 

2021-niveauet er kun en anelse højere end i 2019, hvor det var 69 

pct. af danskerne, som holdt en del af deres sommerferie i Dan-

mark. Denne forskel er dog ikke statistisk signifikant. Tal fra Dan-

marks Statistik viser, at der i de tre sommermåneder i 2021 var 17 

mio. danske overnatninger på de danske overnatningssteder, en 

stigning ift. samme periode i 2019 på 39 pct. Det er et udtryk for, 

at danskerne køber sig til flere overnatninger frem for at alene at 

tilbringe ferien hjemme i fx egen baghave eller i eget eller lånt som-

merhus. 

 

Sydeuropa er igen danskernes favoritdestination 

Danskerne vendte i høj grad tilbage til de velkendte sydeuropæi-

ske rejsedestinationer i sommeren 2021. 64 pct. holdt ferien i Syd-

europa, hvilket gjaldt 56 pct. af danskerne i 2019. I 2020, hvor 

mange lande kæmpede med coronapandemien, var tallet helt nede 

på 28 pct. 

 

I 2020 oplevede mellemeuropæiske rejsedestinationer en kortva-

rig opblomstring blandt danske sommerferieturister. Mere end 

hver anden dansker, der tog udenlands på sommerferie, besøgte 

en mellemeuropæiske sommerferiedestination i 2020. I 2021 er 

tallet tilbage på 25 pct., som er nogenlunde det samme niveau som 

før coronapandemien i sommeren 2019.  

 

Danskernes sommerferiedestinationer i 2021 indikerer dermed en 

tilbagevenden til de klassiske rejsedestinationer, som også var de 

mest populære før coronakrisen. 

 

 
      

   
      

 

 

Danskernes sommerferie 2021 

Andelen af danskerne, der har holdt en del af deres 

sommerferie i hhv. Danmark og udlandet 

 

 
Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, august 2019, 2020 og november 2021 
Note: n (2019) = 1.010, n (2020) = 1.000, n (2021) = 1.000. Figuren sum-
mer ikke til 100 pct., da det har været muligt at angive flere svar. 
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Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, august 2019, 2019 og november 2020 
Note: n (2019) = 411, n (2020) = 97, n (2021) = 185. 
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