Dansk turisme sætter rekord i september og varsler
post-corona boom
September-tal for dansk turisme viser, at turisterne i den grad er parat til at vende
tilbage. Det er mere usikkert, om mønsteret for den geografiske fordeling og
overnatningsformer også vender tilbage. Og København – og storbyturismen generelt –
forbliver ekstremt følsom overfor covid-19.
Af Søren Steen Olsen og Steen Svendsen, Public Futures
Hurra, vi er tilbage! Det var stemningen i den danske turistbranche i september, da
coronarestriktionerne blev ophævet. Nu er tallene kommet, og de viser ganske rigtigt, at
september 2021 var en historisk rekordmåned for overnatninger i Danmark. I forhold til
2020 steg tallet med knap 20% - og september 2020 viste faktisk også vækst i forhold til
2019, trods corona.

Også sidste år var september en måned med få restriktioner, men i år var noget ganske
særligt, for den 10. september udløb særloven, der erklærede covid-19 for en
samfundskritisk sygdom og alle restriktioner blev ophævet. Det gav et veritabelt boom.

Og det giver også en indikation på, at der kan være et opsparet behov for at rejse, som kan
komme til udløsning når og hvis pandemien endeligt overvindes.
For man må også sige, at træerne ikke er vokset ind i himlen. Den restriktionsfri tid
varede kun et par måneder, og netop restriktionerne vedbliver at være altafgørende, som
man kan se af, at de første ni måneder i år samlet kun har været marginalt bedre end
katastrofeåret 2020.

Når september blev så ekstraordinær, var det ikke kun normaliseringen i sig selv, men
også det forhold, at Danmark var tidligere ude og længere fremme end mange andre
lande. Det var nemt for udlændinge at være turist i Danmark, men ikke helt så nemt for
danskere at være det i udlandet. Det bevirkede, at der for første gang siden finanskrisen i
2009 var flere danskere end udlændinge blandt de overnattende turister i september.

Men hvor overnattede de så henne, alle disse turister? Svaret er: I sommerhuse. Brugen af
sommerhuse tog et dramatisk hop i 2020 i det store nedlukningsår, og i 2021 blev det høje
niveau fastholdt. Samtidig vendte antallet af overnatninger på hotel tilbage til 2019niveauet, og til sammen bragte det altså det samlede antal overnatninger op på det hidtil
usete rekordniveau. Camping og feriecentre ydede også hver deres pæne bidrag.

Hovedstaden er ekstremt corona-følsom
Skiftet fra hoteller over mod sommerhuse, camping og feriecentre indikerer det, som har
stået lysende klart for alle i branchen, og ikke mindst i København: Storbyturisme er i
særklasse mere sårbart overfor en pandemi end andre former for turisme – og viser sig
tilsvarende at blive den største vinder, når restriktionerne ophæves.
Turismen i Region Hovedstaden var før krisen landets suverænt største, men blev mere
end halveret i 2020, mens de øvrige regioner oplevede en mere marginal tilbagegang, og
Hovedstaden blev overgået af Region Syddanmark for første gang siden 2013. Grafen viser
år-til-dato udviklingen, dvs. årets første ni måneder til og med september.

Ser man kun på september, var billedet anderledes. Alle regioner oplevede et boost som
følge af ophævelsen af restriktioner, men Hovedstadens var det markant største og bragte
regionen tilbage i front. Også selvom den stadig mangler et stykke op til 2019-niveauet,
endsige det niveau, man ville have været på, hvis den daværende vækst-trend var fortsat.

Konklusion: Normalisering udskudt
Situationen er unægtelig usædvanlig. Som vi nu ved, viste septembers ophævelse af
restriktioner sig ikke holdbar. September-tallene giver umiddelbart anledning til følgende
konklusioner:
* Der må ventes fortsat ustabilitet i turisme-billedet fremover.
* Det gælder både den samlede aktivitet, hvad enten den måles på overnatninger eller
omsætning, og det gælder mønsteret i turismeadfærden.
* Det er tydeligt, at covid-19 betyder forskydninger i mønsteret i dansk turisme: Fra
udland mod indland. Fra storby til kyst og natur. Fra hotel til sommerhuse, camping og
feriecentre.
* Det er også tydeligt, at en stor del af markedet synes yderst parat til at skifte tilbage igen,
så snart det bliver muligt.
Hvornår det vil ske, er stadig for tidligt at sige. Pandemien har ikke sagt sit sidste ord. Det
er også for tidligt at sige, om mønsteret fuldt ud vil blive genoprettet, eller om
storbyturismens vækstkurve mere varigt har lidt overlast.

