
37 pct. af danskerne ønsker at rejse mere bæredygtigt i fremtiden – dels ved at flyve 
mindre, men også ved at bidrage til bl.a. økonomisk udvikling på destinationen 

Bæredygtige rejser

1 (n= 1020 / 379)

11%
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Ved ikke

Helt uenig

Delvist uenig

Hverken / eller

Delvist enig

Helt enig

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? ”Jeg vil 

forsøge at gøre mine fremtidige ferier mere bæredygtige”

Hvordan forventer du, at overvejelser omkring bæredygtighed vil ændre dine 

rejsevaner? Sæt gerne flere kryds.

Kun blandt dem, som er helt eller delvist enige i, at de vil forsøge at gøre deres fremtidige rejser mere bæredygtige

44%

38%

32%

29%

26%

20%

3%

10%

Jeg vil flyve mindre og i stedet vælge andre 
transportformer (f.eks. tog eller bus)

Jeg vil sikre, at mine ferierejser bidrager positivt 
til den lokale økonomiske udvikling (f.eks. ift. 

lokal handel, arbejdsforhold osv.)

Jeg vil vælge feriedestinationer, hvor jeg ved, at 
mit forbrug som turist bliver håndteret på en 

bæredygtig måde (f.eks. hvad angår vandforbrug, 
affaldshåndtering, brug af plastik osv.)

Jeg vil betale for, at der kompenseres for min 
rejses CO2-udledning (f.eks. gennem plantning af 

træer)

Jeg vil vælge feriedestinationer tættere på mit 
hjem

Jeg vil tage på færre udlandsrejser

Andet

Ved ikke



Mange danskere ønsker at vende tilbage til at rejse igen – relativt sætter det at rejse 
mere klimavenligt højest

Bæredygtige rejser

2 (n= 1020)

Hvilke af nedenstående udsagn passer bedst på dine tanker omkring, hvordan du forventer at holde ferie i de kommende år, når Corona-krisen er 

overstået? Vælg gerne flere svar.

35%

31%
28%

19%
17%

13%

46%

2%

6%

Jeg vil tage på flere 
udlandsrejser i de 

kommende år

Jeg vil tage på flere 
ferier i Danmark i de 

kommende år

Jeg vil i højere grad 
rejse uden for 

højsæsonen, så der 
er færre andre 

turister

Jeg vil tænke mere 
over at støtte den 

lokale økonomi på de 
steder, jeg besøger

Jeg vil tænke mere 
over at besøge 

steder med få turister

Jeg vil rejse mere 
klimavenligt i 

fremtiden

Jeg vil holde ferie på 
stort set samme 
måde som før 

Corona

Andet Ved ikke


