
  

 

 

 

 

 

2017 et rekordår for turismen i 

Hedensted Kommune 

Danske campister og tyske feriehuslejere sørgede for overnat-

nings-boom på 33.000 flere end året før – en vækst på 10 pct. 

De tyske turister har for alvor fået øjnene op for feriehusene i især Ju-

elsmindeområdet. Stort set alle feriehuse var udlejet i højsæsonen, og 

det var stærkt medvirkende til, at antallet af overnattende turister satte 

rekord i 2017. 

Det blev i alt til 371.704 overnatninger – en vækst på 33.061 i forhold 

til året før. Heraf tegner feriehusene sig for de 188.358 og en vækst på 

21.000.  

Feriehusene er dermed den mest søgte ferieform, mens campingplad-

serne med 106.731 overnatninger også oplevede stor tilstrømning af 

især danske campister.  

Væksten i overnatninger i Hedensted Kommune blev væsentlig højere 

end i regionen og på landsplan. Antallet af hollandske og tyske turister, 

der valgte at overnatte i Hedensted Kommune steg med henholdsvis 18 

og 17 pct., mens antallet af norske turister til gengæld faldt med knap 

12 pct. 

”Generelt ligger vi super godt i forhold til både region og på landsplan. 

Feriehusene bærer endnu engang en stor del af vores vækst, og derfor 

er det så vigtigt, at vi får øget kapaciteten. En indsats, som vi arbejder 

på i samarbejde med vores udlejningsbureauer. Og så håber vi selvføl-

gelig på, at staten vil se velvilligt på vores ansøgning om at få udlagt 

ekstra sommerhusområder i kommunen,” siger turistchef Rikke Friis-

Nielsen. 

Hun har noteret sig tilbagegangen i norske turister, som udelukkende 

gælder feriehusudlejningen. 

”Det billede gør sig gældende i hele Østjylland, og det er især de syd-

ligste kommuner, der mærker tilbagegangen. Det bliver vi naturligvis 

nødt til at kigge nærmere på og forholde os aktivt til,” tilføjer Rikke Fri-

is-Nielsen, der glæder sig over en anslået øget turismeomsætning i 

2017 på knap 8,2 millioner kroner. 

 

For mere information:  

Rikke Friis-Nielsen, turistchef Hedensted Kommune, tlf.: 5171 8571 
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