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En undersøgelse blandt 3.219 feriehusejere i Destination Sjælland

Introduktion

3

Den manglende overnatningskapacitet i højsæsonen er en velkendt problematik. Danske destinationer mangler sengepladser iht. at imødekomme 

andelen af turister, der ønsker at besøger områderne. Dette er bl.a. med til at hindre, at flere besøgende ferierer i Danmark, hvilket påvirker de 

små lokalsamfunds vækstmuligheder. Samtidig er feriehusejerne i sig selv vigtige både som ”besøgende”, der kommer til og bruger området, og 

som engagerede borgere, der er med til at udvikle lokalsamfundene. Der har indtil nu ikke været samlet viden om denne vigtige målgruppe for 

destinationen. 

Dataindsamlingen har forløbet fra d. 16. april til 27. maj 2021, og undersøgelsens indsamlingsgreb, der skulle sikre 

høje svarprocenter, har været udsendelsen af en e-Boksinvitation til et tilfældigt udvalg af feriehusejere på tværs af 

Destination Sjælland (Sorø Kommune indgår ikke i undersøgelsen). Undersøgelsen bygger helt konkret på 3.219 web-

interviews blandt feriehusejere i henholdsvis Odsherred (852 interviews), Holbæk (311 interviews), Kalundborg (1.146 

interviews) og Slagelse (910 interviews) Kommuner. Data er efterfølgende vægtet op mod antallet af feriehuse i 

kommunerne, for at repræsentere feriehuspopulationen i Destination Sjælland. Resultaterne skal derfor fortolkes som 

samlet for hele Destination Sjælland. 

Rapporten er bygget op således, der indledningsvist præsenteres de primære konklusioner. Herefter introduceres en 

række nøgletal pr. kommune, hvorefter de enkelte tematikker gennemgås. God læselyst!

Destinationen ønsker derfor et opdateret faktagrundlag, der kan skabe fundamentet for det fremadrettede 

arbejde med områdets feriehusejere. Indsigter, der bl.a. kan bruges i arbejdet med at øge udbuddet af 

overnatningskapacitet, men ligeledes giver udgangspunkt for i endnu højere grad at engagere feriehusejerne som 

aktive brugere af destinations tilbud og medudviklere af stærke lokalsamfund. 

Undersøgelsen fokuserer på flere centrale elementer: Undersøgelsen kortlægger feriehusejernes anvendelse af 

eget feriehus, udlejningsraten af de eksisterende feriehuse, barrierer og drivere i at udleje feriehuset fremadrettet, 

feriehusejernes lokale forbrug, feriehusejernes lokale engagement, betydningen af covid-19 og dets indvirkning på 

feriehusejernes adfærd samt fremtidige potentialer. 



Centrale konklusioner opdelt på de fem temaer i rapporten

Undersøgelsens primære konklusioner
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5% af destinationens samlede 

overnatningskapacitet udlejes

5% af Destination Sjællands 

samlede overnatningskapacitet på 

feriehusområde blev udlejet i løbet 

af 2020. Årsagen til den relativ lave 

andel af feriehusejere, der udlejer 

huset, er, at de i høj grad selv 

bruger huset på tværs af alle 

ferieperioder – særligt i 

højsæsonen. Hvorfor der også her 

kun blev udlejet 4% af områdets 

feriehuse. Omvendt er der også 

periode, hvor feriehusene står 

tomme. Dette ses særligt i vinter 

(26%)- og juleferien (32%). 

Dataene viser, at 25% af alle 

feriehuse på tværs af destinationen 

er købt inden for de seneste fem år. 

Hver 10. feriehusejer 

overvejer at udleje [mere] – og 

særligt Airbnb vinder indpas

11% af feriehusejerne overvejer at 

udleje deres feriehus [mere end de 

gør i dag], hvilket svarer til omtrent 

4.600 feriehuse i reelle tal. Den 

primære årsag til at fremme 

udlejningen af feriehuse ligger i 

ejernes egne brugsmønstre. Øvrige 

parametre som fx fleksibilitet, de 

økonomiske gevinster mv., har 

betydelig mindre betydning i det 

store billede. Ser feriehusejerne 

frem mod sæsonen 2022, kommer 

udlejningsniveauet til at ligne 2021.

Udlejningen er sket via forskellige 

kanaler – dog særligt Airbnb. 

Historisk ses der også en klar 

udvikling på dette område. Antallet 

af bookinger er steget markant 

siden 2016 – og ikke kun i 

højsæsonen. Også antallet af 

bookinger i skuldersæsonen er 

steget de sidste fem år. 

En del af feriehusejerne 

engagerer sig i 

lokalsamfundet og finder det 

vigtigt – men der er også en 

relativ stor andel, der har den 

modsatte holdning

43% af feriehusejerne mener, at et 

godt lokalt miljø er vigtigt. Modsat 

mener hver anden, at det er mindre 

eller slet ikke vigtigt. Lignende 

tendens ses for dem, der engagerer 

eller forventer at engagere sig. Hhv. 

34- og 45% mener, at de engagerer 

sig eller forventer at gøre det. Med 

andre ord er det ikke alle 

feriehusejere, som har et stort 

ønske om at engagere sig i deres 

lokalområde. 

Af de feriehusejere, der engagerer 

sig, sker det typisk ved at købe 

lokalt og støtte lokale virksomheder 

samt deltage aktivt i én eller flere 

sociale grupper på online medier.

Feriehusejernes samlede 

bidrag til lokalområderne på 

tværs af udvalgte kommuner i 

Destination Sjælland er 

omtrent 790 mio. kr. 

Med et gennemsnitlig årligt forbrug 

pr. feriehusejer på 18.900 kr. til 

inventar, køb af ydelser mv., 

bidrager feriehusejerne samlet med 

ca. 790 millioner kr. til Destination 

Sjælland. Det gennemsnitlige 

døgnforbrug pr. person under et 

ophold er 270 kr. I Odsherred 

Kommune ligger dette gennemsnit 

en anelse højere (290 kr.) 

Forbruget bruges typisk på 

dagligvarer og sekundært på 

spisesteder og shopping. De enkelte 

lokationer, der hyppigst besøges, 

centrere sig primært i Odsherred 

Kommune, hvilket er naturligt, da 

størstedelen af feriehusene er 

placeret i området. 

Covid-19 var en medvirkende 

årsag til købet af sommer-

huset – og krisen påvirkede 

ligeledes brugen af huset

31% tilkendegiver, at covid-19 var 

medvirkende til, at de købte 

feriehuset efter pandemiens udbrud. 

Feriehusejernes brugsmønster har 

været påvirket af pandemien. 62% 

har i højere grad gjort brug af huset 

– også på tidspunkter, de normalt 

ikke vil have brugt det. Og det er 

også blevet brugt i højere grad ifm. 

arbejde. 

Skuer man fremad, vurderer 59%, 

at de ikke vil skifte et feriehus-

ophold ud med en anden rejse i ind-

eller udland. Omvendt vurderer 41% 

det modsatte. Dataene viser også, 

at ens eget brug falder i takt med 

lempeligere restriktioner, hvorimod 

udlejningsraten er konstant. 



Brug og udlejning af 
feriehuset



Anskaffelsestidspunkt for feriehuset
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20% 21% 22% 25% 27%
30% 32% 34%

37%
40%

43%
46% 48% 50% 52%

55% 56%
59% 62%

65%
69%

73%
78%

84%

91%

100%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Næsten halvdelen af feriehusejere har købt deres feriehus inden for de 
seneste 10 år

Når der kigges på, hvornår feriehusejerne købte deres feriehus, er det særligt inden for det seneste årti, de har anskaffet sig huset. Cirka halvdelen er blevet feriehusejere 

inden for de sidste ti år, mens cirka en fjerdedel først er blevet feriehusejere inden for de seneste 5 år. 

Kun 20% har købt feriehuset for mere end 25 år siden. 2019 og 2020 er yderligere blandt topscorende ift. hvornår feriehuset er købt med hhv. 7% og 9%, som har købt 

feriehuset de pågældende år.

Hvornår købte du feriehuset? Kurven viser andelen, der købte feriehuset op til det pågældende årstal.

(n=3.219)



Anvendelse af feriehuset på tværs af årstider
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62%

7%
1%

37%

88%

11%

2%

9%

94%

16%

4% 4%

90%

11%

2%

12%

Brugte selv feriehuset Udlånte feriehuset Udlejede feriehuset Feriehuset stod tomt

I vinteren I foråret I sommeren I efteråret

Hvordan blev feriehuset anvendt i de forskellige perioder i 2020? 

Der er ikke betydelige kommunale forskelle i anvendelsen af 

feriehusene på tværs af kommunerne under Destination 

Sjælland. Ser man udelukkende på de andre perioder end 

sommeren, så bruger signifikant flere i Odsherred og Holbæk 

selv feriehuset i perioden uden om sommeren. (n=3.219)

Feriehusene anvendes meget af feriehusejerne selv, og få feriehuse står 
tomme henover foråret, sommeren og efteråret

Majoriteten anvendte selv feriehuset på tværs af alle sæsoner i 2020 – dog færre i vintersæsonen, hvor feriehuset 

også ofte står tomt. Udlejning foregår særligt henover sommeren, men generelt har meget få lejet deres feriehus ud i 

2020. Feriehusejerne har i højere grad i stedet udlånt huset.



Anvendelse af feriehuset i ferieperioder og weekender
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72%

90%
95%

81%

72%

96%

81%

8% 7%

18%

10%
6%

14%
11%

1% 1% 4% 1% 1% 2% 1%

26%

8%
3%

16%

32%

6%

28%

Vinterferien Påskeferien Sommerferien Efterårsferien Juleferien Weekend-/helligdagsophold i
sommerhalvåret

Weekend-/helligdagsophold i
vinterhalvåret

Brugte selv feriehuset Udlånte feriehuset Udlejede feriehuset Feriehuset stod tomt

Kun 4% af feriehusene var udlejet i sommerferien, og ganske få feriehuse 
står tomme i de store ferieperioder

Når man kigger på tværs er det tydeligt, at feriehuset ofte anvendes af feriehusejerne selv i de store ferier, med sommer- og påskeferien som de hyppigste og vinter- og 

juleferien som de mindst hyppige. De fleste weekender i sommerhalvåret er feriehuset også i brug, og kun få står tomme.

I sommerferien er der flest, som lejer ud, men det er alligevel kun 5% af feriehusene, som er udlejet. Det er samtidig ganske få feriehuse, som står tomme henover 

højsæsonen. Omvendt er der større potentialer for at øge udlejningskapaciteten i efterårs- og juleferien samt i vinterperioden, da der er relativ store andele af feriehuse, 

der her står tomme.  

Hvordan blev feriehuset anvendt i nedenstående ferier og weekendperioder i 2020? 
Ser man udelukkende på perioderne uden for sommeren, 

så bruger signifikant flere i Odsherred og Holbæk selv 

feriehuset i perioderne uden om sommeren. 
(n=3.219)



Brug af feriehuset
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86%

74%

35%

34%

18%

17%

14%

2%

Ægtefælle/partner

Mine børn

Venner/veninder

Mine børnebørn

Anden familie

Alene

Mine forældre

Andre

Hvem anvender du typiske dit feriehus sammen med? (Flere svar mulige)

Feriehusejerne i Holbæk bruger generelt feriehuset 

sjældnere med sine børnebørn end de øvrige kommuner. 

Det hænger fint sammen med, at ejerne i kommunen 

generelt er lidt yngre end i de andre kommuner.(n=3.219)

Majoriteten benytter feriehuset med familien, hvor mange også bruger 
det med andre bekendte

I feriehuset er familien i fokus. Her anvender feriehusejerne hovedsageligt huset med familien og særligt med ægtefællen (86%) og respektive børn (74%). 

Derudover bruger en tredjedel af feriehusejerne også feriehuset med børnebørn. 

Samtidig bruger feriehusejerne i udbredt grad også feriehuset med venner/veninder, og over en tredjedel bruger typisk feriehuset sammen med andre bekendte 

end blot familien. 



Udlejning
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Destination Sjællands udlejningskapacitet dækker omtrent 
5% af alle feriehuse i området

Dataene viser, at der er 5% af feriehusejerne, der udlejede deres feriehus ud i 2020. Fordelt 

på de respektive kommuner, Odsherred, Kalundborg, Slagelse og Holbæk er der enkelte 

variationer. Se nedenfor.

5%

Hvordan vurderer du samlet set, at udlejningsniveauet for dit feriehus vil se ud i 

2021 ift. 2020? 

(n=3.219)

3% 4% 5% 5%

97% 96% 95% 95%

Holbæk
Kommune

Odsherred
Kommune

Kalundborg
Kommune

Slagelse
Kommune

Udlejede i 2020 Udlejede ikke i 2020



Potentiel udlån og udlejning af feriehuset
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Udlejer eller udlåner du / Kunne du finde på at udleje eller udlåne 

feriehuset til … (Flere svar mulige)

(n=961), Feriehusejere, der udlejede eller udlånte feriehuset i en eller flere perioder i 

2020 (se side 12-13), og hvis huset ikke allerede er udlejet så meget, det er muligt. 

Folk er generelt ikke 
tilbageholdende med at ville låne 
feriehuset ud

Størstedelen af feriehusejerne er tilbøjelig til at ville udlåne sit feriehus. Og 

udlåning vil primært ske til familien. 

Til trods for at få udlejede feriehuset i 2020, angiver 16% af feriehusejerne, 

at de vil kunne finde på at udleje det til deres venner, og hele 24% vil 

overveje at udleje det til andre bekendte (venners venner eller kollegaer). 

Det tyder generelt på et uforløst udlejningspotentiale, hvor en større gruppe 

end de nuværende udlejere reelt kunne se sig selv leje feriehuset ud. Det 

understøttes yderligere af, at 17% allerede udlejer eller kunne finde på at 

leje feriehuset ud via et udlejningsbureau, Airbnb eller andet. 

8%

15%

32%

26%

23%

31%

95%

70%

20%

3%

4%

1%

Familiemedlemmer

Venner/veninder

Bekendte (fx kollegaer eller
venners venner)

Andre personer (fx gennem
udlejningsbureau, AirBnB e.l.)

Ved ikke

Ingen af de ovennævnte

Udleje

Udlåne

Signifikante forskelle på tværs af kommuner

Den tydeligste forskel mellem kommunerne findes i, at flest Odsherred ser positivt på 

tanken om, at udleje sit feriehus til mindst én af de nævnte grupper. I Odsherred er det 

således kun 23%, som angiver at ville udleje til ”ingen af ovennævnte”, mens lignende 

gør sig gældende for hhv. 43, 49 og 45% i hhv. Holbæk, Kalundborg og Slagelse. 



Driverer, barrierer og 
potentialer for at udleje 



Hver 10. feriehusejer kunne 
overveje at udleje deres feriehus 
[mere end de gør i dag]

Udlejning af feriehus

13 Note 1: Destination Sjælland har omtrent 42.000 feriehuse på tværs af de respektive kommuner. De faktuelle tal skal dog tages med visse forbehold. 

Kunne du overveje at udleje dit feriehus [mere end du gør i dag]?

(n=3.219)

Dataene viser, at 11% af feriehusejerne ikke er afvisende over for at 

udleje deres feriehus [mere end de gør i dag]. Omregnes dette til 

faktuelle tal kan det betyde en stigning i overnatningskapaciteten på 

omkring 4.600 feriehuse1. Omvendt er der næsten ni ud af 10 

feriehusejere, der som udgangspunkt ikke overvejer at udleje deres 

feriehus helt generelt eller mere end i dag.

Der er ingen betydelig forskel i besvarelserne af dette spørgsmål på 

tværs af de udvalgte kommuner under Destination Sjælland.

11%

88%

1%

Ja, jeg vil overveje det

Nej, jeg vil ikke overveje
at udleje mit feriehus
[mere end i dag]

Huset er allerede udlejet,
så meget det er muligt



Feriehusejernes eget brugsmønster har størst betydning for 
udlejningspotentialet

Drivere for udlejning af feriehuset
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Note 1: Tekster, der er indsat i spørgsmålsformuleringen: ”… ikke at udleje dit feriehus”, ”… at udleje dit feriehus”, ”… at udleje dit feriehus mere end du gør i dag” og ”… ikke at udleje dit feriehus mere end du gør 

i dag”.

Note 2: Procentsatser på 3 eller derunder, er ikke visualiseret i grafen.

Hvor stor betydning vurderer du at følgende faktorer har for din beslutning om [indsæt tekst1]? 

(Flere svar mulige)

(n=3.190), Feriehusejere, der ikke vurderer, at huset allerede er udlejet, så meget det er muligt

5%

5%

6%

6%

8%

13%

68%

6%

7%

8%

8%

9%

9%

5%

6%

7%

6%

6%

7%

6%

65%

71%

67%

66%

67%

61%

21%

18%

10%

13%

14%

9%

11%

4%

Bedre rammebetingelser ift. lovgivning

Mere viden om reglerne for udlejning

Nemmere kontakt til personer, der vil leje sommerhuset

Mere fleksibel udlejning (fx i forhold til udlejningsperiode, inventar etc.)

Bedre indtjening på at udleje

Lettere håndtering af rengøring, overdragelse af nøgler, administration, mv

Mit eget brugsmønster

Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning Ved ikke

73% af feriehusejerne vurderer, at deres eget brugsmønster har nogen eller stor betydning ift. [ikke] at udleje. Ved de 

øvrige parametre er der en mindre andel, hvor dette har nogen betydning. Fx vurderer omtrent hver femte, at de 

praktiske foranstaltninger, dvs. lettere håndtering af rengøring, overdragelse af nøgler, administration mv. har betydning. 

Omvendt vurderer cirka to tredjedele af feriehusejerne, at de øvrige parametre ingen betydning har.

Der er få betydelige forskelle på tværs af kommunerne 

under Destination Sjælland. Signifikant flere feriehusejere i 

Holbæk Kommune vurderer, at mere viden om reglerne for 

udlejning og bedre rammebetingelser ift. lovgivning har 

nogen betydning sammenlignet med feriehusejere fra de 

øvrige kommuner.  



Eksisterende udlejere gør 
brug af Airbnb og traditionelle 
bureauer, hvorimod der er 
andre tendenser blandt dem, 
der overvejer at udleje

Udlejningsmåde
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Hvordan lejer du dit feriehus ud? / Hvordan ville du overveje at leje dit feriehus ud? (Flere svar mulige)

(n=491), Feriehusejere, der udlejede eller udlånte feriehuset i en eller flere perioder i 2020 (se side 12-13), og som kunne overveje at leje deres feriehus ud [mere end i dag]

59% af dem, der i forvejen udlejer deres feriehus, sker privat via Airbnb. Bevæggrunde for at leje 

eller overveje at udleje feriehuset via Airbnb er, at det er nemt, fleksibelt, der er få formkrav, har selv 

den personlige kontakt med lejeren, det er trygt, en stor berøringsflade over potentielle lejere samt, 

at platformen er billigere end konventionelle udlejningsmåder. Derudover udlejer hver anden via 

traditionelle udlejningsbureauer. 

Omvendt ses det for de feriehusejere, der overvejer at leje huset ud. Her vil det umiddelbart ske 

privat til venner, familie og bekendte (61 %), privat via Airbnb (41%) eller gennem lokale eller 

landsdækkende udlejningsbureauer (38%). 

59%

49%

22%
13%

9% 7%
15%

41% 38%

61%

31%
38%

4% 4%

Privat via Airbnb Gennem et
landsdækkende

udlejningsbureau (fx
DanCenter, Novasol,

Feriepartner Danmark, Sol
og strand)

Privat til venner, familie og
bekendte

Privat via internettet fx
opslag på Facebook,

portaler for privat udlejning

Gennem et lokalt
udlejningsbureau

Privat gennem avis, lokale
opslag el.lign

Andet

Hvordan lejer du dit sommerhus ud? Hvordan ville du overveje at leje dit sommerhus ud?



Airbnb
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Total Odsherred Kalundborg Holbæk Slagelse

202120202019201820172016

Bookede overnatninger gennem Airbnb i de fire kommuner fra 2016 til 2021

Kilde: AirDNA, Booked Listing Nights

Airbnb har en stigende 
betydning som 
udlejningskanal – især 
i Odsherred kommune, 
som også har flest 
feriehuse

Siden 2016 har brugen af Airbnb til udlejning steget markant. Fx var der i alt booket 76.600 overnatninger gennem Airbnb mens

samme tal for 2019 var 180.600 overnatninger. Altså langt over en fordobling i antallet af overnatninger. Tendensen tog et dyk i

2020, hvilket både kan skyldes den lavere rejseaktivitet ifm. covid-19 og de nye skatteregler iht. privat udlejning.

En anden vigtig trend, er sæsontendensen, som er synlig hvert år. Interessant er, at ydersæsonerne (”halerne”) bliver bredere

over årene, hvilket tyder på at Airbnb oftere anvendes udenfor højsæsonen end tidligere.

Airbnb anvendes bredt som udlejningskanal af både privat personer, udlejningsbureauer, ferieparker og hoteller. Derfor følger

overnatninger booket via Airbnb også den generelle overnatningskapacitet. Dette gælder også for Destination Sjælland – særligt 

i Odsherred Kommune, hvilket er naturligt, eftersom det er kommunen med flest feriehuse i Danmark. 



Majoriteten af feriehusejerne 
ved ikke, hvordan 
udlejningsniveauet bliver i 
2021 sammenlignet med 2020

Forventeligt udlejningsniveau for 2022
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Hver anden feriehusejer ved ikke, hvordan deres udlejningsniveau for deres 

feriehus vil se ud i 2021 ift. 2020. Af dem, der vurderer en potentiel stigning eller et 

fald er billedet klart. Feriehusejerne vil udleje på samme niveau (36%). En marginal 

andel på 3% vil udleje lidt eller meget mere. 

Der er ingen betydelig forskel på tværs af de respektive kommuner ift. dette 

spørgsmål

1% 2%

36%

1%

8%

52%

Jeg vil udleje
meget mere

Jeg vil udleje lidt
mere

Jeg vil udleje på
samme niveau

Jeg vil udleje lidt
mindre

Jeg vil udleje
meget mindre

Ved ikke

Hvordan vurderer du samlet set, at udlejningsniveauet for dit feriehus vil se ud i 2021 ift. 2020? 

Hvis det for tidligt at sige noget om, kan du vælge ”Ved ikke”

(n=3.219)



De primære barrierer 
for ikke at udleje 
deres feriehus er 
eget brug, og at det 
ikke skal være til 
folk, de ikke kender

Barrierer for udlejning

18 Note 1: Procentsatser på 4 eller derunder, er ikke visualiseret i grafen.

Hvor enig eller uenig er du i følgende overvejelser om ikke at udleje dit feriehus?

(n=3.219)

7%

10%

12%

13%

14%

15%

17%

23%

37%

45%

50%

52%

54%

10%

10%

11%

11%

13%

11%

12%

19%

26%

25%

22%

22%

23%

39%

62%

51%

45%

57%

67%

31%

46%

31%

22%

23%

18%

14%

21%

12%

15%

18%

11%

4%

21%

7%

5%

4%

5%

7%

23%

6%

11%

13%

6%

18%

5%

Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig

Tre ud af fire feriehusejere er enig eller 

meget enig i, at de ikke udlejer deres 

feriehus pga. eget brug og, at de ikke føler 

sig tilpas i at udleje det til mennesker, de 

ikke kender. Ligeledes er der nogenlunde 

samme andel, der vurderer, at 

udlejningsmarkedet er for ufleksibelt og for 

besværligt (ift. rengøring, overdragelse af 

nøgler, administration mv.). 

I den modsatte ende er det ikke fordi, at 

feriehusejerne ikke har indblik i 

udlejningsmulighederne. Her er 44% 

decideret uenig eller meget uenig i dette 

udsagn. 

Jeg bruger selv feriehuset så meget, at det ikke kan lade sig gøre

Jeg føler mig ikke godt tilpas med at mennesker, jeg ikke kender, skal bo og være i mit hus og i 

mine ting

Jeg synes, at det for ufleksibelt at leje feriehuset ud (hvis jeg fx gerne selv vil bruge det spontant)

Det er for besværligt (fx i forhold til  rengøring, overdragelse af nøgler, administration, m.v.)

Jeg føler ikke, at jeg kan indrette feriehuset med personligt inventar, hvis det skal lejes ud

Det er for besværligt (fx i forhold til at rengøring, overdragelse af nøgler, administration, mv.)

Huset egner sig ikke til udlejning

Jeg synes, at udlejningsselskaber tjener for meget på at leje mit feriehus ud

Det er for risikabelt (fx i forhold til forsikring)

Det er for dyrt at indrette feriehuset med internet, opvaskemaskine og andet, som 

udlejningsbureauerne kræver

Ingen af mine naboer lejer ud, og det er ikke noget man gør i området

Jeg synes ikke, at jeg kan tjene nok på at udleje til, at det kan betale sig

Jeg kender ikke til mulighederne for at leje feriehuset ud



Lokal forankring og 
engagement



Feriehusejerne er splittet i vurderingen af, hvorvidt et godt lokalt miljø i 
området er vigtigt

Vigtigheden af et godt lokalt miljø

20

Hvor vigtigt er følgende for dig:

(n=3.219)

Det er signifikant flere feriehusejere, der udlejer 

deres feriehus (20%), der finder et godt lokalt 

miljø meget vigtigt kontra dem, der ikke udlejer 

huset ud (12%). 

Der er ingen betydelige forskelle på tværs af 

alderskategorier, feriehuskommuner samt 

børnefamilier og par uden børn.

At der er et godt lokalt miljø 

i området med fx aktiviteter, 

fællesskab og foreninger 

omkring feriehuset
12% 31% 43% 14%

Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt

43% af feriehusejerne mener, at det er vigtigt eller meget vigtigt med et godt lokalt miljø i området med aktiviteter, 

fællesskab, foreninger mv. 57% vurderer til gengæld, at det slet ikke er vigtigt. Med andre ord er feriehusejerne her 

meget splittede.  



Samme delte mening ses ift. feriehusejernes eksisterende eller 
forventelige engagement i lokalsamfundet

Engagement i lokalsamfundet

21 Note: Udsagn 1 er givet til de feriehusejere, der ejede huset inden 2020. Dem, der har arvet eller købt det i 2020, er tildelt udsagn 2 i undersøgelsen. 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:

Udsagn 1 (n=2.897), Udsagn 2 (n=322)

Signifikant flere mænd i alderen 51+ år er helt 

enig i udsagnet kontra øvrige målgrupper.

Der er ingen betydelige forskelle på tværs af 

feriehuskommune. 

#1

Jeg er engageret i lokalsamfundet 

omkring mit feriehus

10%

9%

35%

25%

35%

33%

13%

15%

8%

18%

Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig

#2

Jeg er engageret eller forventer at blive 

engageret i lokalsamfundet omkring mit 

feriehus

34% af feriehusejerne er helt eller delvist enige i, at de er engageret i lokalsamfundet omkring deres feriehus d.d. Knap hver 

anden forventer at blive det. Her er det omkring en tredjedel, der er helt eller delvist uenig i, at de er engagerede. Ift. dem, der 

forventer at blive det på længere sigt, er andelen af dem, der har svaret helt eller delvist uenige 21%.



Feriehusejernes lokale engagement ses i deres forbrug mod og støtte til 
lokale erhvervsdrivende

Hvordan engagerer du dit i lokalområdet

22 Note: De procentuelle forskelle på tværs af feriehuskommunerne er ikke nævneværdige, hvorfor resultaterne vises på tværs af alle feriehusejere.

69% engagerer sig i lokalområdet ved at købe lokalt og støtte de lokale virksomheder. En tredjedel er med 

i én eller flere grupper på de sociale medier vedr. området. Og lidt færre end hver femte er med til at 

gennemføre aktiviteter med andre beboere i området. I den modsatte ende af skalaen ses frivilligheden i 

foreningslivet. Det engagerer kun 3% af de adspurgte feriehusejere. 

69%

34%

16% 14% 11% 10%
3% 4%

19%

Jeg køber lokalt og
støtter de lokale
virksomheder (fx

attraktioner, deltager
i brugerbetalte
arrangementer,

handler lokalt osv.)

Jeg er med i én eller
flere grupper via

sociale medier vedr.
området (fx en

Facebook-gruppe)

Jeg er med til at
gennemføre

aktiviteter med andre
beboere

Jeg er aktiv i en
foreningsbestyrelse

(fx grundejer-
foreningen)

Jeg deltager i møder,
som vedrører

lokalsamfundet (fx
kommunale høringer)

Jeg engagerer mig i
naturbeskyttelses- og

fredningssager i
området

Jeg er frivillig i
foreningslivet (fx i
idrætsforeninger,

kulturelle foreninger
eller lignende)

Andet Jeg er ikke engageret
i lokalområdet

Engagerer du dig på nogen af følgende måder i lokalområdet ved dit feriehus? 

(Flere svar mulige)

(n=3.219)

Der er en lang række betydelige forskelle på tværs af køn, aldersgrupper og 

feriehuskommuner

Fx engagerer mænd sig signifikant mere i foreningslivet – hvad end det er som medlem i 

en bestyrelse eller frivillig til under sports- og kulturaktiviteter. De deltager i højere grad os 

til kommunale høringer. Lignende mønster ses for de 51+ årige. Kvinder samt 

feriehusejere i Kalundborg og Holbæk følger betydeligt mere med i grupper på de sociale 

medier. Kvinder handler i højere grad også lokalt, hvilket også ses for feriehusejere i 

Holbæk og Odsherred. Lignende tendenser ses også for feriehusejere under 50 år. I 

Slagelse engagerer ejerne betydeligt mere ift. at gennemføre aktiviteter for de andre 

beboere, og særligt ejere i Kalundborg Kommune engagerer sig i naturbeskyttelses- og 

fredningssager i området. 



Der er stor variation 
i hvorfor ejerne 
vælger sommer-
husområder – dog 
har naturen afgør-
ende betydning

Hvorfor et feriehus i dette område?

23

Hvad var de vigtigste årsager til, at du valgte et feriehus i netop dette område? (Flere svar mulige)

(n=3.219)

Total
(n=3.219)

Slagelse Kommune
(n=910)

Kalundborg Kommune
(n=1.146)

Odsherred Kommune
(n=852)

Holbæk Kommune
(n=311)

Naturen i området

Attraktive omgivelser (fx strande, skov, klitter eller andet)

Huset var det helt rigtige for os

Fornuftige priser på feriehuse

Har et tilhørsforhold til området

Har arvet eller købt feriehuset af familie

Tæt på min hjemmeadresse

Godt naboskab med eksisterende feriehusejere

Attraktive byer i tilknytning til feriehusområdet

Et godt lokalmiljø, hvor folk engagerer sig i aktiviteter/det lokale liv

Attraktioner og aktivitetsmuligheder i nærheden

Nemt at komme dertil med offentlig transport

Tæt på børnevenlige aktiviteter

Forventer fremtidige prisstigninger

Gode udlejningsmuligheder

0% 20% 40% 60% 80%

Generelt for alle feriehusejere er, at 

naturen og de attraktive omgivelser 

har betydning for valg af 

feriehusområde. 

Omvendt ses også en række 

betydelige forskelle på tværs af 

feriehusejere i de respektive 

kommuner. Fx er der signifikant 

færre feriehusejere i Slagelse 

Kommune, der har nævnt naturen 

som den vigtigste årsag. Fx er der 

betydelig flere feriehusejere i 

Holbæk, der nævner et godt 

lokalmiljø. Lignende ses vedr. 

prisniveauet for feriehusene. 

De betydelige forskelle visualiseres 

med følgende ikon til højre for 

grafen:  



Ro, strandture og socialt 
samvær er vigtigst, når de 
opholder sig i feriehuset

Vigtigheden af aktiviteter

24

Næsten alle feriehusejere vurderer, at fred, ro og afslapning i 

feriehuset og feriehusområdet er vigtigt eller meget vigtigt. Ni ud 

af 10 synes ture til stranden og sociale arrangementer med 

venner og familie er vigtige. 

Mere end tre ud af fire feriehusejere vurderer ligeledes, at 

aktiviteter i naturen, muligheden for at vedligeholde og forbedre 

feriehuset samt køb af lokale fødevarer er vigtigt eller meget 

vigtigt. 

11%

11%

13%

13%

19%

23%

33%

33%

36%

47%

53%

67%

78%

21%

30%

37%

34%

38%

25%

39%

45%

48%

36%

39%

26%

20%

32%

41%

50%

48%

57%

48%

72%

78%

83%

83%

92%

92%

99%

Mulighed for at dyrke særlige interesser/hobbyer

Deltagelse i lokale arrangementer og events (fx
loppemarkeder)

Besøge lokale attraktioner (fx museer, forlystelsesparker
eller naturparker)

At kunne besøge lokale butikker fx med kunsthåndværk

Restaurant- og cafebesøg og shopping

Arbejde/hjemmearbejde fra feriehuset

Fejring af højtider (fx påskefrokost, fødselsdage mv.)

Indkøb af lokale fødevarer

Vedligehold og forbedring af feriehuset (fx male- eller
havearbejde)

Aktiviteter i naturen (fx vandring, cykling eller sejlads)

Socialt samvær med familie og venner

Ture til stranden

Fred og ro/afslapning

Meget vigtigt

Vigtigt

Hvor vigtig er muligheden for følgende aktiviteter, når du opholder dig i dit feriehus 

og feriehusområdet?

(n=3.219)

Der er betydelig flere feriehusejere i Odsherred, Kalundborg 

og Slagelse Kommuner vurderer ture til stranden meget 

vigtigt ift. Holbæk Kommune. Omvendt mener feriehusejerne i 

Holbæk at deltagelse i lokale arrangementer og events at 

være vigtigt sammenlignet med de øvrige kommuner. Der ses 

ligeledes, at særligt feriehusejere i Odsherred Kommune 

vurderer følgende parametre vigtige end de øvrige 

kommuner; besøge lokale attraktioner, foretage 

restaurantbesøg, købe lokale fødevarer og besøge lokale 

butikker.



Lokale magasiner som fx Landliggeren er de mest 
populære informations- og inspirationskilder

Informations- og inspirationskilder

25

På hvilke platforme får du information og inspiration som feriehusejer ift. at finde nyheder, høre om aktiviteter, begivenheder mv. i lokalområdet? 

(Flere svar mulige)

Der er signifikant flere feriehusejere i Holbæk Kommune, der bruger 

fysiske opslag og opslag fra Facebook-grupper i lokalområdet. I Odsherred 

Kommune gør man i højere grad brug af lokale magasiner som fx 

Landliggeren, printet materiale fra destinationen og lokale 

udlejningsbureauer samt laver generelle internetsøgninger. Feriehusejere i 

Kalundborg Kommune minder lidt om vanerne set blandt feriehusejere i 

Holbæk Kommune. Her er det særligt Facebook opslag samt lokale 

magasiner. I Slagelse Kommune er der betydelig flere, der lader sig 

inspirere fra fysiske opslag ved omkringliggende feriecentre/resorts. 

64% af feriehusejerne får information og lader sig inspirere ift. nyheder, aktiviteter og begivenheder i 

lokalområdet ved brugen af lokale magasiner. Knap hver anden bruger Facebook-grupper for lokalområdet 

samt nyhedsbreve, skrivelser eller mails fra den lokale grundejerforening. I den modsatte ende af skalaen 

fremgår informations- og inspirationskilderne Instagram og fysiske opslag ved omkringliggende feriecentre. 

2%

5%

4%

4%

9%

34%

43%

46%

46%

64%

Ved ikke

Ingen af ovenstående

Andet

Instagram

Fysiske opslag ved omkringliggende
resorts/feriecentre

Printet materiale om området (fx
turistbrochurer, feriepartner, destinationer)

Generelle internetsøgninger

Nyhedsbreve, skrivelser eller mails fra den
lokale grundejerforening

Facebook-grupper for lokalområdet

Lokale magasiner eller aviser (fx Landliggeren,
Ugeavisen)

2%

5%

6%

4%

14%

25%

38%

46%

62%

41%

2%

6%

3%

3%

7%

31%

37%

46%

50%

54%

4%

9%

4%

2%

13%

22%

35%

46%

38%

45%

2%

4%

4%

5%

7%

38%

46%

45%

42%

75%

Total (n=3.219) Slagelse (n=910)Kalundborg (n=1.146)Holbæk (n=311) Odsherred (n=852)



Feriehusejernes forbrug



Feriehusejernes 
forbrug:

Operationalisering af 
beregning

Operationalisering af beregning

27

Hvor mange danske kroner brugte I samlet 

set på følgende ting i lokalområdet under 

opholdet?

Du bedes angive det samlede beløb for hele 

opholdet og for X personer, du havde fælles 

økonomi med, der var med i feriehuset. Du 

bedes kun medregne forbruget i feriehusets 

lokalområde (dvs. ikke f.eks. varer, du har 

medbragt hjemmefra eller entre til 

forlystelser, som ligger langt væk fra 

feriehuset).

1. Dagligvarer

2. Shopping (f.eks. tøj, sko, souvenirs mv.)

3. Café- og restaurantbesøg

4. Offentlig transport

5. Attraktioner, aktiviteter og events (f.eks. 

entre til museum, svømmehal, 

forlystelsespark, festival mv.)

6. Andet (fx frisør, reparation af cykel, bil 

eller grej)

Forbrug i lokalområdet

under opholdet (omregnet til døgnforbrug per person)

Vi vil nu spørge dig til nogle mere generelle 

forbrugsposter, der ikke knytter sig til det 

specifikke ophold.

Hvor mange penge har du i løbet af 2020 

brugt på følgende i lokalområdet, hvor 

feriehuset ligger? 

1. Håndværksydelser til fx istandsættelse af 

feriehuset

2. Inventar/anskaffelser (fx møbler, kunst, 

værktøj, elektronik, hårde hvidevarer o.l.) 

til feriehuset

3. Serviceydelser i tilknytning til feriehuset 

(fx vinduespudsning, græsslåning o.l.)

4. Jeg har ikke brugt penge på ovenstående 

i løbet af 2020 (udelukker andre svar)

Årligt forbrug på feriehuset

SPØRGSMÅLET SPØRGSMÅLET

Der distinkteres i undersøgelsen mellem to typer af forbrug:

1. Forbrug i lokalområdet under opholdet som omfatter forbruget i forbindelse 

med et ophold i feriehuset, fx Dagligvare, transport, shopping mv. I undersøgelsen 

er det opgjort som døgnforbruget per person.

2. Årligt forbrug på feriehuset som omfatter udgifter og investeringer i feriehuset. 

Fx en renovering af feriehuset, nyt inventar eller vinduespudsning. Dette er opgjort 

årligt per feriehus.

Feriehusejerne er i undersøgelsen blevet spurgt 

ind til deres forbrug i forbindelse med ophold og 

brug af deres feriehus. For at afdække 

feriehusejernes adfærd i løbet af et helt år, er 

respondenterne blevet bedt om at svare på 

spørgsmålene med udgangspunkt i et tilfældigt 

udvalgt ophold, som de har haft i deres feriehus i 

løbet af 2020. 



X

Slagelse

X

Kalundborg

X

Odsherred
X

Holbæk

Feriehusejerne i 
Destination Sjælland 
bruger i gennemsnit 
270 kr. per person 
under et ophold, og 
18.900 kr. årligt på 
feriehuset

Feriehusejernes forbrug i lokalområdet

28

16.600 kr.
Gns. årligt forbrug på 

feriehuset

240 kr.
Gns. døgnforbrug per person 

i lokalområdet under opholdet

X

270 kr.
Gns. døgnforbrug i 

lokalområdet under opholdet

18.900 kr.
Gns. årligt forbrug på 

feriehuset

Destination Sjælland

17.300 kr.
Gns. årligt forbrug på 

feriehuset

260 kr.
Gns. døgnforbrug per person 

i lokalområdet under opholdet

19.400 kr.
Gns. årligt forbrug på 

feriehuset

290 kr.
Gns. døgnforbrug per person 

i lokalområdet under opholdet
19.400 kr.
Gns. årligt forbrug på 

feriehuset

240 kr.
Gns. døgnforbrug per person 

i lokalområdet under opholdet

Feriehusejerne i Destination Sjælland bruger i gennemsnit 270 kr. per person per 

dag i lokalområdet under opholdet. Fx betyder dette at hvis en familie med 2 

voksne og 2 børn er afsted i en uge – 6 overnatninger – giver dette et lokalt bidrag 

på i alt 6.480 kr. (270 x 4 personer x 6 overnatninger).

Det højeste forbrug under opholdet er i Odsherred, hvor der bliver brugt 290 kr. per 

person og det laveste forbrug er i Slagelse og Holbæk, hvor der bliver brugt 240 kr. 

per person.

Feriehusejerne bruger i Destination Sjælland i gennemsnit 18.900 kr. om året på 

vedligehold, inventar, services mv. Med ~42.000 feriehuse1 bliver dette et årligt 

bidrag til lokalsamfundet på ~790 mio. kroner. Forbruget på feriehuset er højest i 

de nordligste kommuner, hvor der i gennemsnit bliver brugt 19.400 kr. om året, og 

lavest i Slagelse hvor der bliver brugt 16.600 kr. om året.

Samlet bliver bidraget fra forbruget på feriehuset i hver kommune2:

• Odsherred med 27.000 feriehuse giver et årligt bidrag på ~525 mio. kr. 

• Kalundborg med 8.000 feriehuse giver et årligt bidrag på ~135 mio. kr. 

• Slagelse med 4.500 feriehuse giver et årligt bidrag på ~70 mio. kr. 

• Holbæk med 2.500 feriehuse giver et årligt bidrag på ~50 mio. kr. 

1: Feriehuse der ikke bliver brugt som helårsboliger.

2: Afrundet til nærmeste multipel af 500 feriehuse og 5 millioner kroner.



Feriehusejernes gennemsnitlige forbrug

29 Noter: Procentsatser på 4 eller derunder, er ikke visualiseret i grafen. 

Hvor mange danske kroner brugte I samlet set på følgende ting i lokalområdet under opholdet?

(n=2.800), Feriehusejere med nul kroner i forbrug er ikke medtaget – 4% havde nul kroner i forbrug under opholdet.

77%

77%

80%

74%

80%

10%

10%

9%

15%

10%

8%

9%

6%

6%

6%

Total

Odsherred

Kalundborg

Slagelse

Holbæk

Dagligvarer Café- og restaurantbesøg

Shopping (fx tøj, sko, souvenirs mv.) Attraktioner, aktiviteter og events (fx entre til museum, svømmehal, forlystelsespark, festival mv.)

Offentlig transport Andet (fx frisør, reparation af cykel, bil eller grej)

Den gennemsnitlige 
feriehusejer bruger primært 
penge på dagligvarer under 
opholdet

Den gennemsnitlige feriehusejer bruger langt størstedelen af sit forbrug – hele 77% – på dagligvarer. 

Dette er efterfulgt af 10% på café- og restaurantbesøg og 8% på shopping (fx tøj, sko, souvenirs mv.) 

Attraktioner, offentlig transport og øvrigt forbrug deler de resterende 5% af det gennemsnitlige 

forbrug.

På tværs af kommuner er der generelt samme tendenser for den gennemsnitlige feriehusejer: 

Forbruget går primært til dagligvarer under opholdet. Procentsatserne er meget lig, men der er en 

mindre forskel i at lidt mere går til dagligvare i Holbæk og Kalundborg, mens et lidt mindre andel går 

dertil i Slagelse.



Feriehusejernes største handelsbyer er 
primært at finde i Odsherred kommune

Destinationen Sjællands handelsbyer

30

Odsherred

# Handelsby

1 Nykøbing sjælland

2 Rørvig

3 Asnæs

4 Højby

5 Vig

Feriehusejerne blev spurgt ind til hvilke byer de primært benytter til indkøb, shopping og tager til 

for at opleve, når de opholder sig i feriehuset. De største handelsbyer ligger i Odsherred, som 

også er den største feriehuskommune i Destinationen og i Danmark.

Den største by i kommunen, er typisk også den største handelsby for feriehusejerne. I 

Odsherred kommune er det Nykøbing Sjælland, i Holbæk kommune er det Holbæk, i 

Kalundborg Kommune er det Kalundborg og i Slagelse Kommune er det Slagelse.

De 4 største handelsbyer for feriehusejere i hver kommune

Kalundborg

# Handelsby

1 Kalundborg

2 Gørlev

3 Reersø

4 Nyrup

5 Høng

Holbæk

# Handelsby

1 Holbæk

2 Udby

3 Bybjerg

4 Jyderup

5 Svinninge

Slagelse

# Handelsby

1 Slagelse

2 Korsør

3 Kirke Stillinge

4 Skælskør

5 Stillinge Strand



Feriehusejernes gennemsnitlige forbrug

31 Noter: Procentsatser på 4 eller derunder, er ikke visualiseret i grafen. 

Hvor mange penge har du i løbet af 2020 brugt på følgende i lokalområdet, hvor feriehuset ligger? 

(n=2.394), Feriehusejere, med nul kroner i forbrug er ikke medtaget - 24% af feriehusejerne havde nul kroner i forbrug på feriehuset.

46%

46%

46%

45%

43%

44%

43%

43%

46%

46%

11%

11%

11%

9%

11%

Total

Odsherred

Kalundborg

Slagelse

Holbæk

Håndværksydelser til fx istandsættelse af feriehuset Inventar/anskaffelser (fx møbler, kunst, værktøj, elektronik, hårde hvidevarer o.l.) til feriehuset

Serviceydelser i tilknytning til feriehuset (fx vinduespudsning, græsslåning o.l.)

Den gennemsnitlige 
feriehusejer bruger lige 
mange penge på 
håndværkerydelser, som på 
inventar og anskaffelser

Den gennemsnitlige feriehusejer med forbrug på feriehuset, bruger lige meget på håndværkerydelser 

(46%), som på inventar og anskaffelser til feriehuset (44%) Det resterende bliver brugt på services 

på feriehuset, fx vinduespudsning og græsslåning. Samlet set er der dog én ud af fire feriehusejere, 

som ikke har haft et forbrug på feriehuset i 2020.

På tværs af kommuner er der ingen forskelle i hvordan feriehusejerne bruger pengene på feriehuset.



Corona-pandemiens 
indflydelse på brugen af 
danske feriehuse



Corona-pandemien var en 
medvirkende faktor for købet af 
nogle feriehuse i løbet af 2020 
og 2021

Købsindflydelse fra COVID-19
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Du angav, at du har købt feriehuset i [indsæt år]. Var Corona-pandemien en af 

årsagerne til, at du valgte at købe feriehuset?

(n=322), Feriehusejere der har købt feriehuset i år 2020 eller 2021

3%

28%

69%

Ja, det var den afgørende
faktor

Ja, det var en
medvirkende faktor

Nej, vi havde købt
feriehuset uanset

Omtrent hver tredje feriehusejer (31%), der købte deres feriehus i 

2020 eller 2021, blev bl.a. influeret af covid-19. 28% vurderer, at det 

var en medvirkende faktor, mens knap 3% vurderer, at det var den 

afgørende faktor for feriehuskøbet.

Modsat mener 69% at covid-19 ikke var en årsag til deres køb, men 

at de havde købt feriehuset uagtet af en pandemi eller ej. 



Covid-19 har påvirket feriehusejernes eget brugsmønster af feriehuset – det er 
brugt mere end normalt

Corona-pandemiens påvirkning på egen brug af feriehus
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62%

39%
36%

21%

6%
2% 4%

25%

Jeg har brugt mit feriehus
mere end normalt

Jeg har brugt feriehuset
på tidspunkter, jeg normalt

ikke ville

Jeg har arbejdet fra mit
feriehus

Jeg har brugt flere
ressourcer på

istandsættelse/vedligehold
o.l.

Jeg har brugt mit feriehus
mindre end normalt

Jeg har udlejet feriehuset
mere, end jeg ellers ville

have gjort

Andet Pandemien har ikke
påvirket anvendelsen af

huset

Hvilke måder har Corona-pandemien påvirket din egen brug af feriehuset i 2020?

(n=3.219)

Betydelig flere feriehusejere i Holbæk og 

Odsherred Kommuner har brugt feriehuset til at 

arbejde i, brugt det på tidspunkt, de normalt 

ikke plejer og brugt flere ressourcer på 

istandsættelse. Omvendt har pandemien i 

højere grad ikke påvirket anvendelsen af huset 

blandt feriehusejere i Kalundborg og Slagelse 

kontra de øvrige kommuner.   

62% af feriehusejerne vurderer, at pandemien har påvirket dem til at bruge deres feriehus mere end normalt i løbet af 2020. Og 39% 

vurderer ligeledes, at de har brugt huset på tidspunkter, de normalt ikke gør det. Det er omtrent samme andel, der har brugt feriehuset i 

erhvervsøjemed, da de har arbejdet fra huset. Hver femte har også brugt flere ressourcer på at vedligeholde og istandsætte feriehuset i 

2020. Færre end hver 10. har brugt det mindre end normalt. 



Størstedelen af 
feriehusejerne forventer 
ikke, at et eller flere 
ophold i feriehuset 
erstattet af andre ferier –
hverken i ind- eller udland

Forventninger til 2021
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Hvis vi står i en situation i 2021, hvor udlandsrejser igen er mulige, forventer du da, 

at en anden rejse vil erstatte et eller flere ophold i dit feriehus?

Det er muligt at angive flere svar.

(n=3.219)

11%
af feriehusejerne har svaret ‘Ja, et 

ferieophold i Danmark’

34%
af feriehusejerne har svaret ‘Ja, et 

udlandsophold’

59%
af feriehusejerne har svaret 

‘Nej’

59% af feriehusejerne vurderer ikke, at de vil tage på en 

anden rejse i 2021, hvis de står i en situation i 2021, hvor 

dette er muligt – og dermed erstattet et ophold i deres 

feriehus. Af dem, der vurderer, at et ophold kan blive 

erstattet af noget andet vælger et andet ferieophold i 

Danmark.

Omvendt vurderer en tredjedel af feriehusejerne, at et 

ophold i deres feriehus potentielt bliver erstattet med en 

udlandsrejse. Et valg, der i så fald potentielt frigiver 

feriehuse, der kan styrke overnatningskapaciteten i området. 

Blandt de feriehusejere der har svaret ‘Ja, et udlandsophold’, 

er der 15%, der angiveligt overvejer at udleje mere [end de 

gør i dag]. 



Eget brug falder i takt med 
lempeligere restriktioner, 
hvorimod udlejningsraten er 
konstant

Brug og udlejning ud fra tilfældige scenarier
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Ud fra det enkelte scenarie varierer feriehusejernes egen anvendelse af 

huset. Hvis der i 2021 fortsat er lukket ned, forventer 22% at bruge 

feriehuset lidt eller meget mere, hvorimod andelen falder til 13%, hvis 

der er fuld genåbning. Samtidig ses det, udlejningsraten er nogenlunde 

konstant uagtet af scenarie. Det er samme andel, der forventer at udleje 

lidt eller meget mere ud. Majoriteten heraf forventer det samme niveau 

som i 2020. 

Scenarie: 

Fuld genåbning

Ud fra dette scenarium, hvor meget vurderer du, at feriehuset i 2021 vil blive anvendt 

til eget brug og udlejning ift. 2020?

Fuld genåbning (n=1.093), Delvis genåbning (n=1.057) og Fortsat nedlukning (n=1.069). Valg af scenarie er sket 

tilfældigt for den enkelte feriehusejer.

Scenarie:

Delvis genåbning

Scenarie:

Fortsat nedlukning

13%

20%

22%

13% 12%
13%

28%

12%

4%
3% 3% 2%
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40%

Restriktionsniveau

Vil bruge feriehuset lidt
eller meget mere

Vil udleje feriehuset lidt
eller meget mere

Vil bruge feriehuset lidt
eller meget mindre

Vil udleje feriehuset lidt
eller meget mindre

Fuld genåbning:
Forestil dig, at vi i 2021 står i en situation hvor covid-19 har fortrukket sig og 

restriktionerne ophæves. Fx er nu muligt at rejse udenlands igen, forsamlingsforbuddet 

og krav om mundbind er ophævet. 

Delvis genåbning:
Forestil dig, at vi i 2021 står i en situation hvor covid-19 er ved at fortrække sig, men 

der fortsat er nogle restriktioner. Fx er der kun delvist åbent for udlandsrejser i Europa, 

forsamlingsforbuddet er lempet, men stadig i kraft, og på overfyldte steder såsom 

attraktioner, er der stadig krav om mundbind.

Fortsat nedlukning: 
Forestil dig, at vi i 2021 står i en situation hvor covid-19 pandemien fortsætter i 2021 

og restriktioner fortsætter. Fx er der fortsat store restriktioner på udlandsrejse og 

forsamlingsforbuddet og mundbindskrav fastholdes.

Note: Respondenter blev præsenteret for et tilfældigt scenarie. Grafen udelader kategorierne ”Samme niveau som i 2020” og ”Ved ikke”.



Generelle nøgletal og opdelt 
på kommuneniveau



12%

Ja, jeg vil overveje det

Nej, jeg vil ikke overveje
at udleje mit sommerhus
[mere end i dag]

Huset er allerede udlejet,
så meget det er muligt

Nøgletal for Holbæk Kommune
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2,6%
af feriehusejerne i Holbæk

Kommune udlejede i 2020 deres 

feriehus

Ca. 33 dage
udlejede feriehusejerne fra Holbæk 

Kommune i gennemsnit deres 

feriehus ud i 2020. Udlejningsraten 

er opgjort som andelen af dem, der 

udlejede i 2020. 

Det fremtidige udlejningspotentiale 

blandt feriehusejere i Holbæk 

Kommune

Primære faktorer til valg af feriehusområde i 

Holbæk Kommune: 

#1: Naturen i området (66%)

#2: Fornuftige priser på feriehuse (59%)

#3: Huset var det helt rigtige for os (58%)

Top 3 byer i kommunen ift. feriehusejernes 

shopping, indkøb og oplevelser: 

#1: Holbæk

#2: Udby

#3: Bybjerg, Orø

19.400 kr.
Gns. årligt forbrug på feriehuset, fx 

istandsættelse, inventar, 

vinduespudsning

240 kr.
Gns. døgnforbrug per person i 

lokalområdet under opholdet, fx 

dagligvare, restaurant, transport



11%

Ja, jeg vil overveje det

Nej, jeg vil ikke overveje
at udleje mit sommerhus
[mere end i dag]

Huset er allerede udlejet,
så meget det er muligt

Nøgletal for Odsherred Kommune
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4,1%
af feriehusejerne i Odsherred

Kommune udlejede i 2020 deres 

feriehus

Ca. 49 dage
udlejede feriehusejerne fra 

Odsherred Kommune i gennemsnit 

deres feriehus ud i 2020. 

Udlejningsraten er opgjort som 

andelen af dem, der udlejede i 

2020. 

Det fremtidige udlejningspotentiale 

blandt feriehusejere i Odsherred 

Kommune

Primære faktorer til valg af feriehusområde i 

Odsherred Kommune: 

#1: Naturen i området (76%)

#2: Attraktive omgivelser (74%)

#3: Huset var det helt rigtige for os (45%)

Top 3 byer i kommunen ift. feriehusejernes 

shopping, indkøb og oplevelser: 

#1: Nykøbing Sjælland

#2: Rørvig

#3: Asnæs

19.400 kr.
Gns. årligt forbrug på feriehuset, fx 

istandsættelse, inventar, 

vinduespudsning

290 kr.
Gns. døgnforbrug per person i 

lokalområdet under opholdet, fx 

dagligvare, restaurant, transport



13%

Ja, jeg vil overveje det

Nej, jeg vil ikke overveje
at udleje mit sommerhus
[mere end i dag]

Huset er allerede udlejet,
så meget det er muligt

Nøgletal for Kalundborg Kommune
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5,1%
af feriehusejerne i Kalundborg

Kommune udlejede i 2020 deres 

feriehus

Ca. 65 dage
udlejede feriehusejerne fra 

Kalundborg Kommune i gennemsnit 

deres feriehus ud i 2020. 

Udlejningsraten er opgjort som 

andelen af dem, der udlejede i 

2020. 

Det fremtidige udlejningspotentiale 

blandt feriehusejere i Kalundborg 

Kommune

Primære faktorer til valg af feriehusområde i 

Kalundborg Kommune: 

#1: Naturen i området (61%)

#2: Attraktive omgivelser (59%)

#3: Huset var det helt rigtige for os (42%)

Top 3 byer i kommunen ift. feriehusejernes 

shopping, indkøb og oplevelser: 

#1: Kalundborg

#2: Gørlev

#3: Reersø

17.300 kr.
Gns. årligt forbrug på feriehuset, fx 

istandsættelse, inventar, 

vinduespudsning

260 kr.
Gns. døgnforbrug per person i 

lokalområdet under opholdet, fx 

dagligvare, restaurant, transport



11%

Ja, jeg vil overveje det

Nej, jeg vil ikke overveje
at udleje mit sommerhus
[mere end i dag]

Huset er allerede udlejet,
så meget det er muligt

Nøgletal for Slagelse Kommune
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5,1%
af feriehusejerne i Slagelse

Kommune udlejede i 2020 deres 

feriehus

Ca. 66 dage
udlejede feriehusejerne fra 

Slagelse Kommune i gennemsnit 

deres feriehus ud i 2020. 

Udlejningsraten er opgjort som 

andelen af dem, der udlejede i 

2020. 

Det fremtidige udlejningspotentiale 

blandt feriehusejere i Slagelse 

Kommune

Primære faktorer til valg af feriehusområde i 

Slagelse Kommune: 

#1: Attraktive omgivelser (61%)

#2: Naturen i området (50%)

#3: Huset var det helt rigtige for os (42%)

Top 3 byer i kommunen ift. feriehusejernes 

shopping, indkøb og oplevelser: 

#1: Slagelse

#2: Korsør

#3: Kirke Stillinge

16.600 kr.
Gns. årligt forbrug på feriehuset, fx 

istandsættelse, inventar, 

vinduespudsning

240 kr.
Gns. døgnforbrug per person i 

lokalområdet under opholdet, fx 

dagligvare, restaurant, transport
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