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Indledning

• Denne rapport er en standard afrapportering af den månedlige kommunale overnatningsstatistik fra 
Danmarks Statistik. 

• Overnatningsstatistikken er frikøbt af VisitDenmark, således at den er offentligt tilgængelig for alle, og 
tallene er således tillige tilgængelige på VisitDenmarks hjemmeside for yderligere kryds og udtræk.

• Med henblik på at skabe et fælles udgangspunkt for at læse overnatningstallene har vi udarbejdet denne 
standard afrapportering med udtræk af overnatningstallene dels for et samlet Destination SydkystDanmark
og endvidere for de fire ejerkommuner isoleret set. 

• Overnatningstallene trækkes for den pågældende måned, år til dato, overnatningstype og nationalitet – og 
sammenlignes med samme periode året før.

• Standard afrapporteringen udkommer hver måned senest 48 timer efter, at tallene er offentliggjort på 
VisitDenmarks hjemmeside.
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Tolkning af tallene

• Det er vigtigt at være opmærksom på, at overnatningstallene skal tolkes med forsigtighed og tages med 
forbehold, da der kan være væsentlige usikkerheder forbundet med tallene.

• Det kan skifte fra måned til måned, hvilke overnatningssteder, der indberetter til Danmarks Statistik, 
opgørelsesmetoder på antal overnatninger kan skifte fra én periode til en anden, for nogle grupper er 
indberetningen frivillig, for nogle grupper er overnatningstallene estimater etc. Disse forbehold kan 
resultere i udsving fra periode til periode, der altså ikke nødvendigvis er en afspejling af det reelle billede. 

• Herudover er det vigtigt at være opmærksom på, at overnatningstallene ikke indeholder overnatningstal fra 
mindre overnatningssteder (10-40 senge) samt overnatninger foretaget via Airbnb og lignende platforme.  
Se mere om dette i afsnittet ”Bag om tallene” på næste slide. 

• Rapporten må derfor aldrig stå alene i forhold til tolkning på overnatningstallene og udviklingen i disse. 
Spørgsmål til afrapporteringen kan rettes til Heidi Larsen, hl@vism.dk eller 21 56 39 96.  

• Vi tager forbehold for tastefejl og fraskriver os ansvaret for evt. fejl i overnatningstallene fra Danmarks 
Statistik. 
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Bag om tallene (1/2) 

• Overnatningstallene i rapporten er hentet fra Danmarks Statistik (serien TURIST), der bygger på månedlige 
indberetninger fra overnatningssteder. Se specifikation af de enkelte overnatningstyper på slide 7.  

• Overnatningstallene er bagudrettede og offentliggøres på VisitDenmarks hjemmeside med ca. halvanden 
måneds forsinkelse. Tallene i februar afrapporteringen er trukket d. 13.4.2021. 

• Antallet af overnatninger er opgjort, som antal gæster (personer) ganget med længden på deres ophold. 
Fx. tæller to gæster, som tilbringer fem nætter for 10 overnatninger. 

• Overnatninger foretaget via Airbnb og lignende platforme hos private udlejere er ikke medtaget i 
overnatningsstatistikken.

• For at det ikke skal være muligt at identificere udviklingen for enkelte overnatningssteder kræves minimum 
3 overnatningssteder i den enkelte celle (type x periode x område). Er dette ikke tilfældet diskretioneres
overnatningstallet og observationen vises i tabellen som som ”—”. Observationen tæller dog stadig med i 
totalen, hvorfor de nedbrudte tal ikke altid summer til totalen. 
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Bag om tallene (2/2) 

• For nogle af overnatningstyperne er indberetning frivillig, fx lystbådehavne, hvorfor der kan være store 
udsving i overnatningstallene fra måned til måned eller år til år. 

• I 2020 har Danmarks Statistik startet en registrering af overnatninger hos overnatningssteder med 10-40 
senge. Disse indberettes og offentliggøres én gang om året og er således ikke med i den månedlige rapport. 
Disse tal opdateres næste gang for 2020 den 23. april 2021.  
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Overnatningstype Indhold
Hoteller og feriecentre Kategorien ”hotel” omfatter hoteller, lejlighedshoteller, moteller, kroer, strandhoteller og lignende med daglig 

sengeredning og rengøring af værelser. Kategorien feriecenter omfatter klynger af huse, lejligheder eller 
bungalows, der er indrettet som ferieboliger med køkkenfaciliteter. Inkluderer overnatningssteder med 
minimum 40 sengepladser. 

Feriehuse Statistikken offentliggøres ultimo april året efter tællingsåret. Den årlige opgørelse af feriehusudlejning dækker 
samtlige udlejningsfirmaer med over 25 huse. Den månedlige undersøgelse sker ved indberetning fra de 30 
største aktører på markedet, som tilsammen dækker ca. 80 pct. af det endelige resultat. Disse indberetninger 
opregnes til den fulde population hver måned. Månedstallene regnes som værende foreløbige og erstattes af 
årstællingens resultat ved udgangen af året. 

Camping Campingpladser med minimum 75 campingenheder deltager i statistikken. Antal overnatninger i statistikken kan 
derfor være underestimeret ifht. det reelle antal overnatninger på campingpladser i Danmark.

Lystbådehavne Statistikken for lystbådehavne er blevet frivillig fra 2004, hvilket kan influere på sammenligneligheden over tid 
samt dækningsgraden. Nogle indberetninger er baseret på skøn efter bedste evne, da lystbådehavnene ikke har 
bookingsystemer. Tallene opgøres sæsonvis maj-september. 

Vandrehjem Statistikken inkluderer vandrerhjem med mindst 40 sengepladser samt vandrerhjem med medlemskab af 
Danhostel. 

Kilde: Danmarks Statistik

Specifikation af overnatningstyper indeholdt i 
overnatningsstatistikken
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Opsummering af tallene

• I februar 2021 er det totale antal overnatninger i 
Destination SydkystDanmark steget med 13% 
sammenlignet med februar 2020. For perioden januar til 
februar (ÅTD) er der realiseret en samlet vækst i 
overnatningerne på 5%.   

• Stigningen i antal overnatninger ÅTD dækker over en 
stigning i danske overnatninger på 28% og et fald i de 
udenlandske overnatninger på 88%. Væksten er samtidig 
drevet af en vækst på 59% i Vordingborg Kommune. 

• På landsplan er antallet af overnatninger samlet faldet 
med 29% i februar.  Overnatningerne i hele landet er 
fortsat kraftigt påvirket af indrejserestriktionerne med et 
fald i de udenlandske overnatninger på hele 91% ÅTD. 
Men også de danske overnatninger er på landsplan faldet 
med 5% ÅTD.  

© Frame&Work / Destination SydkystDanmark
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SYDKYSTDANMARK TOTALT OPSUMMERET
- Februar 2021 & År til dato

Februar 2021 totalt Februar
2021

Februar
2020

Ændring
i antal

Ændring
i procent

Destination SydkystDanmark 30.676 27.045 3.631 13%

- Danskere 30.218 22.346 7.872 35%

- Udlandet 458 4.699 -4.241 -90%

Hele landet 1.523.073 2.150.087 -627.014 -29%

- Danskere 1.454.682 1.337.806 116.876 9%

- Udlandet 68.391 812.280 -743.889 -92%

ÅTD totalt Jan - Feb
2021

Jan - Feb
2020

Ændring
i antal

Ændring
i procent

Destination SydkystDanmark 51.925 49.480 2.445 5%

- Danskere 50.719 39.667 11.052 28%

- Udlandet 1.206 9.813 -8.607 -88%

Hele landet 2.307.898 3.942.957 -1.635.059 -41%

- Danskere 2.163.631 2.288.845 -125.214 -5%

- Udlandet 144.267 1.654.110 -1.509.843 -91%
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Februar totalt Februar
2021

Februar
2020

Ændring
i antal

Ændring
i procent

Destination SydkystDanmark 30.676 27.045 3.631 13%

- Vordingborg Kommune 13.964 7.328 6.636 91%

- Næstved Kommune 4.661 6.574 -1.913 -29%

- Stevns Kommune 5.460 6.077 -617 -10%

- Faxe Kommune 6.591 7.066 -475 -7%

Hele landet 1.523.073 2.150.087 -627.014 -29%

Danske overnatninger Februar
2021

Februar
2020

Ændring
i antal

Ændring
i procent

Destination SydkystDanmark 30.218 22.346 7.872 35%

- Vordingborg Kommune 13.743 5.754 7.989 139%

- Næstved Kommune 4.635 5.369 -734 -14%

- Stevns Kommune 5.359 4.753 606 13%

- Faxe Kommune 6.481 6.470 11 0%

Hele landet 1.454.682 1.337.806 116.876 9%

Udenlandske overnatninger Februar
2021

Februar
2020

Ændring
i antal

Ændring
i procent

Destination SydkystDanmark 458 4.699 -4.241 -90%

- Vordingborg Kommune 221 1.574 -1.353 -86%

- Næstved Kommune 26 1.205 -1.179 -98%

- Stevns Kommune 101 1.324 -1.223 -92%

- Faxe Kommune 110 596 -486 -82%

Hele landet 68.391 812.280 -743.889 -92%

SYDKYSTDANMARK TOTALT
- Februar 2021
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ÅTD totalt Jan - Feb
2021

Jan - Feb
2020

Ændring
i antal

Ændring
i procent

Destination SydkystDanmark 51.925 49.480 2.445 5%

- Vordingborg Kommune 22.169 13.969 8.200 59%

- Næstved Kommune 7.360 11.780 -4.420 -38%

- Stevns Kommune 10.424 11.019 -595 -5%

- Faxe Kommune 11.972 12.712 -740 -6%

Hele landet 2.307.898 3.942.957 -1.635.059 -41%

Danske overnatninger Jan - Feb
2021

Jan - Feb
2020

Ændring
i antal

Ændring
i procent

Destination SydkystDanmark 50.719 39.667 11.052 28%

- Vordingborg Kommune 21.558 9.529 12.029 126%

- Næstved Kommune 7.234 9.885 -2.651 -27%

- Stevns Kommune 10.221 8.690 1.531 18%

- Faxe Kommune 11.706 11.563 143 1%

Hele landet 2.163.631 2.288.845 -125.214 -5%

Udenlandske overnatninger Jan - Feb
2021

Jan - Feb
2020

Ændring
i antal

Ændring
i procent

Destination SydkystDanmark 1.206 9.813 -8.607 -88%

- Vordingborg Kommune 611 4.440 -3.829 -86%

- Næstved Kommune 126 1.895 -1.769 -93%

- Stevns Kommune 203 2.329 -2.126 -91%

- Faxe Kommune 266 1.149 -883 -77%

Hele landet 144.267 1.654.110 -1.509.843 -91%

SYDKYSTDANMARK TOTALT
- År til dato (ÅTD) 
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SYDKYSTDANMARK TOTALT
- Udviklingen 2021 vs. 2020 
(i 1000 overnatninger) 
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Februar totalt (type) Februar 2021 Februar 2020 Ændring i antal Ændring i procent

Total 30.676 27.045 3.631 13%

- Hoteller og Feriecentre 7.084 9.269 -2.185 -24%

- Feriehuse 17.106 9.432 7.674 81%

- Camping 4.500 4.499 1 0%

- Lystbådehavne* — — — —

- Vandrehjem** — — — —

ÅTD totalt (type) Jan - Feb 2021 Jan - Feb 2020 Ændring i antal Ændring i procent

Total 51.925 49.480 2.445 5%

- Hoteller og Feriecentre 10.769 16.783 -6.014 -36%

- Feriehuse 28.250 17.088 11.162 65%

- Camping 8.410 8.165 245 3%

- Lystbådehavne — — — —

- Vandrehjem** — — — —

SYDKYSTDANMARK TOTALT
- Fordelt på overnatningstype 

* Lystbådehavne 
indberetter kun i 
perioden maj til 
september. 

** Færre end 3 
vandrehjem i 
SydkystDanmark
indberetter tal 
til Danmarks 
Statistik. 

”–” angiver at 
observationen mangler, er 
diskretioneret eller er for 
usikker til at kunne 
angives. Observationen 
tæller dog stadig med i 
totalen, hvorfor de 
nedbrudte tal ikke altid 
summer til totalen. 

13



Februar (nationalitet) Februar 2021 Februar 2020 Ændring i antal Ændring i procent

Total 30.676 27.045 3.631 13%

- Danske 30.218 22.346 7.872 35%

- Tyske 188 1.871 -1.683 -90%

- Svenske 64 412 -348 -84%

- Norske — 106 -106 -100%

- Hollandske 73 350 -277 -79%

- Andre nationaliteter 133 1.960 -1.827 -93%

ÅTD (nationalitet) Jan - Feb 2021 Jan - Feb 2020 Ændring i antal Ændring i procent

Total 51.925 49.480 2.445 5%

- Danske 50.719 39.667 11.052 28%

- Tyske 364 4.920 -4.556 -93%

- Svenske 124 579 -455 -79%

- Norske 9 139 -130 -94%

- Hollandske 208 581 -373 -64%

- Andre nationaliteter 501 3.594 -3.093 -86%

SYDKYSTDANMARK TOTALT
- Fordelt på nationalitet 
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”–” angiver at 
observationen mangler, er 
diskretioneret eller er for 
usikker til at kunne 
angives. Observationen 
tæller dog stadig med i 
totalen, hvorfor de 
nedbrudte tal ikke altid 
summer til totalen. 



TYPE
Februar – Vordingborg Februar

2021
Februar

2020
Ændring
i antal

Ændring
i procent

Total 13.964 7.328 6.636 91%

- Hoteller og Feriecentre 2.832 1.531 1.301 85%

- Feriehuse 10.957 5.350 5.607 105%

- Camping* — — — —

- Lystbådehavne** — — — —

- Vandrehjem*** — — — —

NATIONALITET
Februar – Vordingborg Februar

2021
Februar

2020
Ændring
i antal

Ændring
i procent

Total 13.964 7.328 6.636 91%

- Danske 13.743 5.754 7.989 139%

- Tyske 154 1.056 -902 -85%

- Svenske 3 138 -135 -98%

- Norske — 18 -18 -100%

- Hollandske 36 118 -82 -69%

- Andre nationaliteter 28 244 -216 -89%* Observationen er diskretioneret, da færre end 3 campingpladser i Vordingborg kommune har indberettet tal i 
perioden. Det antages, at det skyldes, at flere campingpladser har lukket i perioden. 

** Lystbådehavne indberetter kun tal i perioden maj – september. 

*** Observationen er diskretioneret, da færre end 3 vandrehjem i Vordingborg kommune har 
indberettet tal til Danmarks Statistik. Dette antages, at det skyldes, at der kun er ét vandrehjem i kategorien.  

”–” angiver at 
observationen mangler, er 
diskretioneret eller er for 
usikker til at kunne 
angives. Observationen 
tæller dog stadig med i 
totalen, hvorfor de 
nedbrudte tal ikke altid 
summer til totalen. 

VORDINGBORG KOMMUNE
- Februar 2021 - type og nationalitet

15



ÅTD totalt – Vordingborg Jan - Feb
2021

Jan - Feb
2020

Ændring
i antal

Ændring
i procent

Total 22.169 13.969 8.200 59%

- Danske 21.558 9.529 12.029 126%

- Tyske 291 3.098 -2.807 -91%

- Svenske 12 193 -181 -94%

- Norske 3 35 -32 -91%

- Hollandske 154 264 -110 -42%

- Andre nationaliteter 151 850 -699 -82%

VORDINGBORG KOMMUNE
- År til dato - type og nationalitet

TYPE NATIONALITET

* Observationen er diskretioneret, da færre end 3 vandrehjem i Vordingborg kommune indberetter 
tal til Danmarks Statistik. Det antages, at det skyldes, at der kun er ét vandrehjem i kategorien.  

”–” angiver at 
observationen mangler, er 
diskretioneret eller er for 
usikker til at kunne 
angives. Observationen 
tæller dog stadig med i 
totalen, hvorfor de 
nedbrudte tal ikke altid 
summer til totalen. 
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ÅTD totalt – Vordingborg Jan - Feb
2021

Jan - Feb
2020

Ændring
i antal

Ændring
i procent

Total 22.169 13.969 8.200 59%

- Hoteller og Feriecentre 4.025 2.906 1.119 39%

- Feriehuse 17.808 10.213 7.595 74%

- Camping — — — —

- Lystbådehavne — — — —

- Vandrehjem* — — — —



VORDINGBORG KOMMUNE TOTALT
- Udviklingen 2021 vs. 2020 
(i 1000 overnatninger) 
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TYPE
Februar – Næstved Februar

2021
Februar

2020
Ændring
i antal

Ændring
i procent

Total 4.661 6.574 -1.913 -29%

- Hoteller og Feriecentre 2.740 5.444 -2.704 -50%

- Feriehuse 1.921 1.130 791 70%

- Camping* — — — —

- Lystbådehavne** — — — —

- Vandrehjem*** — — — —

NATIONALITET
Februar – Næstved Februar

2021
Februar

2020
Ændring
i antal

Ændring
i procent

Total 4.661 6.574 -1.913 -29%

- Danske 4.635 5.369 -734 -14%

- Tyske — 121 -121 -100%

- Svenske 9 236 -227 -96%

- Norske — 53 -53 -100%

- Hollandske — 106 -106 -100%

- Andre nationaliteter 17 689 -672 -98%

NÆSTVED KOMMUNE
- Februar 2021 - type og nationalitet

* Observationen er diskretioneret, da færre end 3 campingpladser i Næstved kommune har indberettet 
tal i perioden. Det antages, at det skyldes, at flere campingpladser har lukket i perioden. 

** Lystbådehavne indberetter kun tal i perioden maj – september. 

*** Der findes ingen vandrehjem i Næstved Kommune i kategorien. 

”–” angiver at 
observationen mangler, er 
diskretioneret eller er for 
usikker til at kunne 
angives. Observationen 
tæller dog stadig med i 
totalen, hvorfor de 
nedbrudte tal ikke altid 
summer til totalen. 
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ÅTD totalt – Næstved Jan - Feb
2021

Jan - Feb
2020

Ændring
i antal

Ændring
i procent

Total 7.360 11.780 -4.420 -38%

- Danske 7.234 9.885 -2.651 -27%

- Tyske 7 290 -283 -98%

- Svenske 12 312 -300 -96%

- Norske — 66 -66 -100%

- Hollandske — 168 -168 -100%

- Andre nationaliteter 107 1.059 -952 -90%

NÆSTVED KOMMUNE
- År til dato - type og nationalitet

TYPE NATIONALITET

* Der findes ingen vandrehjem i Næstved Kommune i kategorien. 

”–” angiver at 
observationen mangler, er 
diskretioneret eller er for 
usikker til at kunne 
angives. Observationen 
tæller dog stadig med i 
totalen, hvorfor de 
nedbrudte tal ikke altid 
summer til totalen. 

ÅTD totalt – Næstved Jan - Feb
2021

Jan - Feb
2020

Ændring
i antal

Ændring
i procent

Total 7.360 11.780 -4.420 -38%

- Hoteller og Feriecentre 4.064 9.803 -5.739 -59%

- Feriehuse 3.296 1.977 1.319 67%

- Camping — — — —

- Lystbådehavne — — — —

- Vandrehjem* — — — —
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NÆSTVED KOMMUNE TOTALT
- Udviklingen 2021 vs. 2020 
(i 1000 overnatninger) 
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TYPE
Februar totalt – Stevns Februar

2021
Februar

2020
Ændring
i antal

Ændring
i procent

Total 5.460 6.077 -617 -10%

- Hoteller og Feriecentre 1.512 2.294 -782 -34%

- Feriehuse 2.891 2.006 885 44%

- Camping* — — — —

- Lystbådehavne** — — — —

- Vandrehjem*** — — — —

NATIONALITET
Februar totalt – Stevns Februar

2021
Februar

2020
Ændring
i antal

Ændring
i procent

Total 5.460 6.077 -617 -10%

- Danske 5.359 4.753 606 13%

- Tyske 26 436 -410 -94%

- Svenske 4 10 -6 -60%

- Norske — 3 -3 -100%

- Hollandske 2 29 -27 -93%

- Andre nationaliteter 69 846 -777 -92%

STEVNS KOMMUNE
- Februar 2021 - type og nationalitet

* Observationen er diskretioneret, da færre end 3 campingpladser i Stevns kommune indberetter til Danmarks 
Statistik. Det antages, at det skyldes, at der kun findes to campingpladser i kategorien. 

** Lystbådehavne indberetter kun tal i perioden maj – september. 

*** Observationen er diskretioneret, da færre end 3 vandrehjem i Stevns kommune indberetter 
tal til Danmarks Statistik. Det antages, at det skyldes, at der kun findes ét vandrehjem i kategorien. 

”–” angiver at 
observationen mangler, er 
diskretioneret eller er for 
usikker til at kunne 
angives. Observationen 
tæller dog stadig med i 
totalen, hvorfor de 
nedbrudte tal ikke altid 
summer til totalen. 
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ÅTD totalt – Stevns Jan - Feb
2021

Jan - Feb
2020

Ændring
i antal

Ændring
i procent

Total 10.424 11.019 -595 -5%

- Danske 10.221 8.690 1.531 18%

- Tyske 56 1.017 -961 -94%

- Svenske 6 22 -16 -73%

- Norske 6 3 3 100%

- Hollandske 2 36 -34 -94%

- Andre nationaliteter 133 1.251 -1.118 -89%

STEVNS KOMMUNE
- År til dato - type og nationalitet

TYPE NATIONALITET

* Observationen er diskretioneret, da færre end 3 campingpladser i Stevns kommune indberetter til Danmarks 
Statistik. Det antages, at det skyldes, at der kun findes to campingpladser i kategorien. 

** Observationen er diskretioneret, da færre end 3 lystbådehavne i Stevns kommune indberetter tal til Danmarks Statistik. 
Det antages, at det skyldes, at der kun findes to lystbådehavne i kategorien. 

*** Observationen er diskretioneret, da færre end 3 vandrehjem i Stevns kommune indberetter tal til Danmarks Statistik. 
Det antages, at det skyldes, at der kun findes ét vandrehjem i kategorien. 

”–” angiver at 
observationen mangler, er 
diskretioneret eller er for 
usikker til at kunne 
angives. Observationen 
tæller dog stadig med i 
totalen, hvorfor de 
nedbrudte tal ikke altid 
summer til totalen. 

ÅTD totalt – Stevns Jan - Feb
2021

Jan - Feb
2020

Ændring
i antal

Ændring
i procent

Total 10.424 11.019 -595 -5%

- Hoteller og Feriecentre 2.680 4.074 -1.394 -34%

- Feriehuse 4.969 3.568 1.401 39%

- Camping* — — — —

- Lystbådehavne** — — — —

- Vandrehjem*** — — — —



STEVNS KOMMUNE TOTALT
- Udviklingen 2021 vs. 2020 
(i 1000 overnatninger) 
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TYPE
Februar totalt – Faxe Februar

2021
Februar

2020
Ændring
i antal

Ændring
i procent

Total 6.591 7.066 -475 -7%

- Hoteller og Feriecentre* — — — —

- Feriehuse 1.337 946 391 41%

- Camping 4.500 4.499 1 0%

- Lystbådehavne** — — — —

- Vandrehjem*** — — — —

NATIONALITET
Februar totalt – Faxe Februar

2021
Februar

2020
Ændring
i antal

Ændring
i procent

Total 6.591 7.066 -475 -7%

- Danske 6.481 6.470 11 0%

- Tyske 8 258 -250 -97%

- Svenske 48 28 20 71%

- Norske — 32 -32 -100%

- Hollandske 35 97 -62 -64%

- Andre nationaliteter 19 181 -162 -90%

FAXE KOMMUNE
- Februar 2021 - type og nationalitet

* Observationen er diskretioneret, da færre end 3 hoteller/feriecentre i Faxe kommune indberetter tal til Danmarks 
Statistik. Det antages, at det skyldes, at der kun findes to hoteller/feriecentre i kategorien.  

** Lystbådehavne indberetter kun tal i perioden maj – september. 

*** Observationen er diskretioneret, da færre end 3 vandrehjem i Faxe Kommune indberetter tal til Danmarks 
Statistik. Det antages, at det skyldes, at der kun findes ét vandrehjem i kategorien.  

”–” angiver at 
observationen mangler, er 
diskretioneret eller er for 
usikker til at kunne 
angives. Observationen 
tæller dog stadig med i 
totalen, hvorfor de 
nedbrudte tal ikke altid 
summer til totalen. 
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ÅTD totalt – Faxe Jan - Feb
2021

Jan - Feb
2020

Ændring
i antal

Ændring
i procent

Total 11.972 12.712 -740 -6%

- Danske 11.706 11.563 143 1%

- Tyske 10 515 -505 -98%

- Svenske 94 52 42 81%

- Norske — 35 -35 -100%

- Hollandske 52 113 -61 -54%

- Andre nationaliteter 110 434 -324 -75%

FAXE KOMMUNE
- År til dato - type og nationalitet

TYPE NATIONALITET

* Observationen er diskretioneret, da færre end 3 hoteller/feriecentre i Faxe kommune indberetter tal til Danmarks 
Statistik. Det antages, at det skyldes, at der kun findes to hoteller/feriecentre i kategorien. 

** Observationen er diskretioneret, da færre end 3 lystbådehavne i Faxe kommune indberetter tal til Danmarks Statistik. 
Det antages, at det skyldes, at der kun findes én lystbådehavn i kategorien. 

*** Observationen er diskretioneret, da færre end 3 vandrehjem i Faxe Kommune indberetter tal til Danmarks 
Statistik. Det antages, at det skyldes, at der kun findes ét vandrehjem i kategorien.

”–” angiver at 
observationen mangler, er 
diskretioneret eller er for 
usikker til at kunne 
angives. Observationen 
tæller dog stadig med i 
totalen, hvorfor de 
nedbrudte tal ikke altid 
summer til totalen. 

ÅTD totalt – Faxe Jan - Feb
2021

Jan - Feb
2020

Ændring
i antal

Ændring
i procent

Total 11.972 12.712 -740 -6%

- Hoteller og Feriecentre* — — — —

- Feriehuse 2.177 1.330 847 64%

- Camping 8.410 8.165 245 3%

- Lystbådehavne** — — — —

- Vandrehjem*** — — — —



FAXE KOMMUNE TOTALT
- Udviklingen 2021 vs. 2020 
(i 1000 overnatninger) 
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Rapporten er udarbejdet i projektet ”Datadrevet destinationsudvikling”. 

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Destination SydkystDanmark, 
Visit Lolland-Falster, Dansk Kyst- og Naturturisme og analysebureauet 
Inzights med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Spørgsmål? Kontakt Heidi Larsen på hl@vism.dk. 

Se mere om projektet på 
www.sydkystdanmark.dk/datadrevetdestinationsudvikling

Støttet af: 
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