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Danskerne droppede sommerferien i udlandet i år som følge af coronakri-
sen. Kun 10 pct. holdt sommerferie i udlandet i år sammenlignet med 41 pct. 
sidste år. Mellemeuropæiske lande som fx Tyskland afløste de sydeuropæ-
iske som danskernes foretrukne feriedestination.  

 
Coronapandemien har siden marts ændret hverdagen for mange 

mennesker verden over. De danske grænser var lukkede i flere må-

neder henover foråret, og selvom ind- og udrejse af en lang række 

lande genåbnede henover sommerferien, viser danskernes som-

merferieadfærd, at rigtig mange alligevel valgte at blive hjemme. 

 

Stort fald i antallet af danskere, som har holdt ferie i udlandet 

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

landet. Coronakrisen har i år fået det tal til at falde til 10 pct. Det 

svarer i runde tal til, at små 600.000 danskere holdt sommerferie 

i udlandet i år mod hele 2,4 millioner danskere sidste sommer. 

 

Sommerferie i Danmark hittede stort i år  

I stedet for at tage til udlandet holdt flere danskere ferie i Dan-

mark. Især sommerhuse og campingpladser var udsolgt i skolernes 

sommerferie flere steder i landet. I år har 82 pct. af danskerne 

holdt sommerferie i Danmark mod 69 pct. sidste år. Det er vigtigt 

at understrege, at tallene ikke siger noget om hvor meget sommer-

ferie, danskerne har holdt i Danmark. De endelige tal for dansker-

nes sommerferieovernatninger kommer i oktober. De tal vil for-

mentlig vise, at danskere, der normalt kun tager et weekendophold 

eller en enkelt overnatning ude i det danske sommerland, i år har 

ændret adfærd, så flere har opholdt sig i længere tid på de danske 

overnatningssteder og destinationer. 

 

Mellemeuropa afløste Sydeuropa som danskernes favorit 

Danskerne plejer at flokkes om Sydeuropa i sommerperioden. Spa-

nien, Italien, Frankrig og Grækenland har i mange år været dan-

skernes foretrukne sommerferiedestinationer. Coronapandemiens 

indtog har dog betydet, at kun meget få danskere rejste til disse 

lande i løbet af sommeren. I stedet var de mellemeuropæiske lande 

som Tyskland, Østrig og Schweiz danskernes foretrukne destina-

tioner i år. 

 

Det skyldes formentlig både, at Sydeuropa (med undtagelse af 

Grækenland) har været hårdere ramt af corona, og at de mellem-

europæiske lande har været nemmere at nå i bil. For mange har det 

formentlig været tryggere at tage bilen frem for at skulle være af-

hængig af en flyrejse, hvor ændrede rejseplaner, nye coronare-

striktioner og frygt for en ny smittebølge har fyldt meget henover 

sommeren. 

 
      

   
      

 

 

Sommerferien i udlandet 
forsvandt i 2020 

Danskernes sommerferie fordelt på Danmark og ud-

landet 

 

 
Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, august 2019 og 2020. 
Note: n = 1.010/1.000. Figuren summer ikke til 100 pct., da det har været 
muligt at angive flere svar. 
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Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, august 2019 og 2020. 
Note: n = 411/97. 
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