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Ny brancheorganisation: Udenlandske gæster strømmer

til danske campingpladser

23.7.2018 09:48:21 CEST | Outdoor Camping Ferie Fritid

Del

En varm forsommer har blæst pessimismen fra 2016 og 2017 væk. De danske

campingpladser har haft 10 procent �ere overnatninger end i maj 2017. Det er tyskere,

hollændere, nordmænd og svenskerne, der strømmer til, oplyser OCFF.

Efter to elendige somre i henholdsvis 2016 og 2017 har mange været klar til at afsige

dødsdommen over begrebet campingferie i Danmark. Men den, der lyves død, lever længe.

Det fantastiske forsommervejr i Danmark har på nuværende tidspunkt skabt en fremgang i

antallet af overnatninger i maj på 10 procent. Stigningen er især drevet af udenlandske

Campingæsterne nyder solen og livet på Hedebo Camping i

Sæby, hvor overnatningstallet for 2018 på grund af det gode

vejr fra 6. maj til nu er 12 procent højere end i 2017. På

landsplan er maj 2018 10 procent bedre end maj 2017. Foto:

PR.
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gæster, men der har også været 6,1 procent �ere danskere. Og i cafeerne og butikkerne på

campingpladserne ses der omsætningsstigninger på 40 til 68 procent, oplyser den ny

brancheorganisation OCFF, hvilket står for Outdoor-Camping-Ferie-Fritid. Den samler alle

kommercielle aktører i branchen, heriblandt 450 campingpladser.

– Påsken var god, men pinsen blev ramt af snevejr, så mange i branchen havde bange

anelser for 2018. Men siden varmen kom den 6. maj, er folk strømmet ud på

campingpladserne, så vi er fortrøstningsfulde, siger Jens Brendstrup, direktør for OCFF.

Han forventer, at overnatningstallet stiger yderligere i løbet af sommeren. Tallene for juni

2018 foreligger ikke endnu, men fra alle OCFFs pladser lyder meldingen, at juni bliver bedre.

– Humørkurven vender nu. Tyskerne er begyndt at komme, de tiltrækkes stadig af naturen,

freden, rummeligheden og vores afslappethed. Og vi ser mange nye turister fra Tyskland, der

har hørt om begrebet hygge og nu vil opleve det selv, siger han.

Mange nordmænd i Nordjylland

Smilene er også vendt tilbage på Hedebo Camping i Sæby, der har været drevet af familien

Christensen i over 50 år. Den rummer godt 600 pladser og 16 hytter og drives nu af Eric

Christensen. Pladsen har oplevet en fremgang i overnatningerne på 12 procent i 2018 i

forhold til 2017. Her i Nordjylland er det især gæster fra Norge og Tyskland, der driver

fremgangen.

–  Der er kommet 80 procent �ere nordmænd end i samme periode i 2017, det er helt

fantastisk, fortæller Eric Christensen.

Noget nyt er, at de kommende gæster i højsæsonen kun har booket to til �re nætter, fordi de

med deres autocampere er blevet mere mobile, men han er optimist. Når de kommunale

pladser på de forskellige havne bliver fyldt op af autocampere, ringer de og skynder sig at få

en plads på campingpladsen. Og i cafeen og hos købmandsforretningen, der begge har

forpagtere, går det forrygende. Her er der omsætningsstigninger på henholdsvis 40 og 60

procent.

På landsplan fordeler de 1,3 millioner campingovernatninger i maj sig således efter

nationalitet, fortæller OCFF: 1.028.804 danskere, 206.358 tyskere, 23.288 hollændere, 15.559

nordmænd, 15.526 svenskere samt nogle få gæster fra øvrige lande.
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gode vejr fra 6. maj til nu er 12 procent

højere end i 2017. På landsplan er maj 2018

10 procent bedre end maj 2017. Foto: PR.
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en fremgang på 12 procent i 2018 i forhold
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De danske campister har svigtet lidt med en

tilbagegang på fem procent i år, men det

opvejes af �ere udenlandske gæster på

Hedebo Camping. Foto: PR.
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Sæby har bemærket, at �ere kun booker for

to til �re dage, fordi de har fået autocamper

og dermed er mere mobile. Foto: PR.

DOWNLOAD

Vedhæftede �ler

OCF-1801.docx

OCF-1801.pdf

Links

Link til foto 1 i høj opløsning

Link til foto 2 i høj opløsning

Link til foto 3 i høj opløsning

Link til foto 4 i høj opløsning

Information om Outdoor Camping Ferie Fritid

Outdoor Camping Ferie Fritid

Amagertorv 9, 5.

https://via.ritzau.dk/data/images/00262/332fcf94-add6-47e8-9ff5-4f98be59f063.jpg
https://via.ritzau.dk/data/images/00586/bd1b3b73-1611-4744-a00a-7a2ce06b97bd.jpg
https://via.ritzau.dk/data/attachments/00351/f6b79ee0-df00-482e-8ff1-1c5f7079d30a.docx
https://via.ritzau.dk/data/attachments/00581/9398514c-3b82-4e42-ae4b-121ef516c8f0.pdf
https://www.dropbox.com/s/9hpipfxsm0vig6s/OCF-1801-1.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dsgn8qbbwitq7aq/OCF-1801-2.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/76t3kvao2zdnrio/OCF-1801-3.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/58go960r77urxwh/OCF-1801-4.JPG?dl=0
https://via.ritzau.dk/nyhedsrum/outdoor-camping-ferie-fritid?publisherId=13220463


10/05/2020 Ny brancheorganisation: Udenlandske gæster strømmer til danske campingpladser | Outdoor Camping Ferie Fritid

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ny-brancheorganisation-udenlandske-gaester-strommer-til-danske-campingpladser?publisherId=13220463&releaseId=132… 5/6

1160 København K

(+45) 21 77 05 65

http://www.oc�.dk

Outdoor-Camping-Ferie-Fritid (OCFF) vil samle campingpladser, campingimportører,

campingforhandlere og campingproducenter om at løfte erhvervet. OCFF tilbyder

rådgivning om drift og udvikling, politisk arbejde, klassi�kation af pladserne, branding

og rådgivning, der giver medlemmerne en bedre bundlinje. Medlemskab er individuelt.

www.oc�.dk

Følg pressemeddelelser fra Outdoor Camping Ferie Fritid

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på

abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Outdoor Camping Ferie Fritid
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Fantastisk campingsommer forgylder Vandkantsdanmark

og skaber job

12.10.2018 05:50:00 CEST | Pressemeddelelse

Den gode sommer i 2018 har givet campingpladserne 9,9 millioner

overnatninger i år. Det har sendt en guldregn på cirka 6,4 milliarder

kroner ud over Vandkantsdanmark, påpeger brancheorganisationen

OCFF.

Forrygende sommer for campingpladserne: 3,9 millioner

gæster i juli

18.9.2018 05:50:00 CEST | Pressemeddelelse

Campingsæsonen 2018 bliver mindeværdig. I juli måned var der 3,9

millioner overnattende gæster på de danske campingpladser, knap

11 procent �ere end i juli 2017. Augusttallene bliver endnu bedre,

spår OCFF.
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I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af

billeder og dokumenter samt �nde vores kontaktoplysninger.
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