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Danskenes ferievaner sett i lys av koronaepidemien

Denne rapporten gir et innblikk i danskenes planer til årets 
sommerferie og videre ut over året

• Resultater endrer seg ukentlig.

• Undersøkelsen er utarbeidet av Epinion i uke 24 og 25 blant et 
representativt utvalg på 1 000 dansker over 18 år. 

• Resultatene skal ses i lyset av at det i første del av datainnsamlingsperioden 
kun var mulig for dansker å reise til Norge, Tyskland og Island. Den 18. juni (da 
datainnsamlingen var stort sett gjennomført) åpnet den danske regjeringen 
for reiser til hele Europa (unntatt enkelte land/regioner) fra 27. juni. 



Danmark er tradisjonelt ikke et stort 
marked i sommersesongen
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61%

39%

25%
9%
9%
8%

6%
5%

4%
4%
4%
4%

3%
2%

11%
9%

Tyskland
Sverige

USA
Nederland

Frankrike
Danmark

Storbritannia
Spania

Sveits & Østerrike
Kina, Hong Kong & Taiwan

Italia
Belgia

Andre Europa
Andre utenfor Europa

NORSKE FERIEREISENDE

61%

UTENLANDSKE FERIEREISENDE

39%

Fordeling av de feriereisendes sommeren 2019

Kilde: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge



Assosiasjoner til Norge som ferieland

Kilde: Merkevaretrackeren, Innovasjon Norge
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Hovedfunn

Oppsummering av danskenes reiselyst sett i lys av koronaepidemien

Mange dansker utsetter ferien til 
utlandet og vil i stedet feriere 

hjemme i sommer.

Det er indikasjoner på at flere vil 
til Norge enn normalt, men 

danskene som vil til utlandet 
reiser primært til Tyskland.

Koronakrisen gjør mange dansker 
bekymret for å reise, men 

påvirker kun økonomien for en 
mindre del. 

Kun litt under hver tredje 
dansker føler de kjenner godt til 
hva man kan gjøre og oppleve på 

en norgesferie.
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Danskenes forventninger til årets sommerferie

Danskene avventer og vil vente med å 
reise til utlandet

Hvor godt stemmer følgende påstande med dine ferieplaner i sommer?
(n=1047)

• Få vil reise som de pleier i sommer

• Mange vil vente med å bestille noe, 
men se tiden an

• Mange synes det er vanskelig å 
planlegge noe når alt er usikkert og 
endrer seg 

64% 64%
54%

25%

18% 17%
28%

55%

18% 19% 18% 20%

Jeg vil ikke bestille noe på
forhånd, men se tiden an

Jeg synes det er vanskelig å
planlegge en ferie når alt er så

usikkert og endrer seg hele
tiden

Jeg venter med å reise på
ferie til jeg kan reise til

utlandet uten begrensninger
igjen

Jeg kommer til å reise på
sommerferie helt som jeg

pleier

Helt enig / Delvis enig Helt uenig / Delvis uenig Verken eller / Vet ikke
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Danskenes forventninger til årets sommerferie

Langt færre enn normalt vil reise 
ut av landet i sommer

Har du på nåværende tidspunkt planer eller overveielser om å feriere med 
overnattinger i sommeren 2020?
(n=1047)

• 15 prosent vil reise på en 
utenlandsferie. Normalt ligger denne 
andelen på ca. 40 prosent* av 
danskene. 

• Andelen som slett ikke vil reise på ferie 
i sommer er også høyere i sommer. 
Normalt er det rundt 20 prosent* av 
dansker som ikke reiser på ferie.  

49%

6%
9%

29%

7%

Ja, feriereiser i
Danmark

Ja, feriereiser i
utlandet

Ja, både feriereiser i
Danmark eller

utlandet

Nei, verken
feriereiser i Danmark

eller utlandet

Vet ikke

* Kilde: Epinions årlige reiseanalyse ”Sådan Rejser 
Danskerne”. Andel dansker 18+ som reiser til 
utlandet juni til august. 
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Danskenes forventninger til årets sommerferie

Indikasjoner på at flere dansker vil til 
Norge enn normalt

Hvilke land planlegger du eller overveier du å besøke på en ferie denne 
sommeren? (Top 10)

• Ca. 2,3 prosent vil reise til Norge i sommer. Den 
tilsvarende andelen var 1,8 prosent i 2019 og 1,9 
prosent i 2018*.  Forskjellen er ikke statistisk 
signifikant, men indikerer dog at flere vil velge 
Norge. 

0,6%

0,8%

0,9%

0,9%

1,0%

1,0%

2,0%

2,1%

6,4%

2,3%

Belgia

Italia

Tyrkia

Island

Hellas

Frankrike

Sverige

Spania

Tyskland

Norge

4%

5%

6%

6%

7%

7%

13%

14%

43%

16%

Andelen som har planer om å reise på ferie til 
utlandet Andel av hele befolkningen 

* Kilde: Epinions årlige reiseanalyse ”Sådan Rejser 
Danskerne”. Andel dansker 18+ som reiser til Norge 
juni til august. 
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Danskenes forventninger til årets sommerferie

Reiseråd fra myndigheter og 
muligheten for å reise på trygg og 
sikker måte er avgjørende

Hva blir mest avgjørende for om du velger å reise på ferie i utlandet i 
sommer?
(n=1047)

24%

6%

6%

7%

7%

11%

12%

12%

12%

16%

17%

30%

41%

Ingen av disse alternativene er avgjørende

Vet ikke

At jeg kan finne et reisemål som alle dem jeg vil reise
sammen med, synes er attraktivt

God informasjon om hva jeg kan oppleve og gjøre

At jeg kan ta på den reisen jeg har planlagt før grensene ble
steng

Gode tilbud på opplevelser og aktiviteter

At det er lett å reise til destinasjonen i egen bil

At det er mulig å ta ferien spontant

Det er enkelt å avbestille og få pengene igjen

At det igjen blir mulig å reise der hvor jeg gjerne vil

Husholdningens økonomiske situasjon

Det er mulig å reise på en trygg og sikker måte

Reiseråd fra myndighetene



• reiseråd fra myndighetene

• husholdningens økonomiske situasjon

• det er lett å reise rundt i egen bil

• ta ferien spontant

• det er enkelt å avbestille og få pengene igjen

Danskene som vil til Norge er mindre bekymret for smitte 
enn andre, men noen punker er viktigere for dem. Det 
er…



58%
42%

48% 52%

Menn Kvinner
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Innblikk i gruppen som vil reise til Norge i år 

De yngre forventer i større grad at reise til Norge i år, og flere av disse har 
vært i Norge tidligere

Karakteristika av gruppen som vil reise til Norge i år 
(n=128) (Andel som planlegger å reise til Norge i år, og andelen som svarer, at det er sannsynlig, at 
de vil reise til Norge på høst- eller vinterferie

36%
26%

17%
10% 11%

19%
13% 16%

26% 25%

18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-65 år 66 år og
over

70%
30%

75%
25%

Ingen
hjemmeboende
barn (0-18 år)

Barrnefamilie
(barn 0-18 år)

22%

14%

23%

23%

10%

14%

15%

14%

35%

31%

NORDJYLLAND

MIDTJYLLAND

SYDDANMARK

HOVEDSTADEN

SJÆLLAND

Gruppen som vil reise til Norge i år versus Øvrige dansker

65
%

52
%

Har reist til Norge tidligere
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Den potentielle norgesferie

Hvis danskene drar til Norge blir det 
særlig korte reiser opp til en uke

Hvilke type reiser forventer du å ta til Norge i sommer? / 
Forestill deg at du skal til Norge på sommerferie. Hvilke typer reiser ville det 
være mest sannsynlig at du ville velge til Norge i sommer? 
(n=1047)

• Generelt om dette og de neste to sidene: Kun ca. 
25 respondenter har svart at de vil til Norge. 
Resten har forholdt seg hypotetisk til 
spørsmålene.

6% 7%

26%

45%

17%

2%

13%

Dagstur(er) Kortere reiser
med 1

overnatting

Kortere reiser
med 2-3

overnattinger

Reiser opptil en
uke

Reiser 1-2 uker Reiser på mer
enn 2 uker

Vet ikke
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Den potentielle norgesferie

Flest vil med bil og ferge til Norge – og de vil overnatte på hotell eller hytte

Hvilke transportformer forventer du å bruke i Norge i sommer? / 
Forestill deg at du skal til Norge på sommerferie. Hvilke 
transportformer ville det så være mest sannsynlig at du ville bruke? 
(n=1047)

2%

8%

1%

1%

2%

3%

10%

12%

14%

27%

39%

54%

Ingen av disse

Vet ikke

Fritidsbåt

Motorsykkel

Sykkel

Bobil/bil med…

Buss

Tog

Hurtigruten

Fly

Ferge

Bil

Hvilke typer overnatting forventer du å bruke i Norge i sommer? / Forestill 
deg at du skal til Norge på sommerferie. Hvilke typer overnatting ville det 
så være mest sannsynlig at du ville bruke?
(n=1047)

8%

3%

1%

5%

5%

6%

7%

7%

11%

20%

50%

53%

Vet ikke

Ingen av disse

Fritidsbåt

Bobil eller campingvogn

Telt, hengekøye eller annet i naturen

Hos venner og familie

Særegne overnattingssteder…

Hurtigruten

Campingplass

Vandrerhjem/bed and breakfast

Hytte/feriehus/leilighet

Hotell



15

Den potentielle norgesferie

Danskene ønsker både fjord, fjell og byopplevelser

Hvilke av følgende aktiviteter/opplevelser ønsker du å oppsøke/foreta deg i Norge i sommer? / Forestill deg at du skal til Norge på 
sommerferie. Hvilke av følgende aktiviteter/opplevelser ønsker du å oppsøke/foreta deg i Norge i sommer?
(n=1047)

9%
4%

6%
10%

11%
12%
12%

28%
32%

36%
37%

39%
40%

47%
51%

Vet ikke

Ingen av disse

Delta i konserter, arrangementer

Besøke forlystelsesparker

Leie sykler, kano, kajakk eller tilsvarende

Delta i betalte aktiviteter (f.eks. rafting osv.)

Strand, sol og badning

Besøke museer, utstillinger, gallerier osv.

Oppsøke kjente naturattraksjoner

Naturaktiviteter (f.eks. vandreturer, sykling osv.)

Spise på restauranter og spisesteder

Sightseeing

Byopplevelser

Oppleve de norske fjell

Oppleve de norske fjorder



16

Barrierer for å reise på ferie i Norge 

De viktigste barrierene for ikke å reise til Norge i sommer er at man heller vil  holde ferie i 
Danmark, at man synes Norge er dyrt, man vil heller til andre land eller har slett ikke 
overveiet det

Hva er de viktigste grunnene til at du ikke vil reise til Norge i sommer? Du kan velge opp til tre alternativer
(n=1047)

32%
25%

18% 17%
13% 11% 10% 8% 8% 7% 7% 7%

3%
8%

Jeg vil heller
holde ferie
hjemme i
Danmark

Jeg synes det er
for dyrt i Norge

Jeg vil heller til
andre land i

stedet

Jeg har ikke
overveiet det

Jeg synes ikke
Norge er et

egnet reisemål
for meg

Jeg vil slett ikke
på ferie i
sommer

Jeg er nervøs for
å skulle i

karantene eller å
strande i et
annet land

Jeg er nervøs for
at bli smittet,
hvis jeg reiser

Jeg er usikker på
reglene ifm. å

reise under
Coronakrisen

Jeg kjenner ikke
nok til

mulighetene for
å holde ferie i

Norge

Jeg har ikke råd
til å reise på

ferie i sommer i
det hele tatt

Jeg synes ikke
Norge er et
interessant

ferieland

Jeg vil unngå å
kjøre i bil
igjennom
Sverige

Annet
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Danskenes oppfattelse av å feriere i Norge 

Kun 31 prosent av danskene er helt eller delvis enige i at de kjenner godt til hva man kan 
oppleve på norgesferie

Hvor godt passer påstandene under om å planlegge og reise på sommerferie i Norge?
(n=1047)

66%
43% 43% 42%

31%

7%

6% 11% 15% 35%

27%
51% 46% 43% 34%

Det er lett å komme til Norge Det er lett å planlegge en
feriereise i Norge

Det er mulig å komme til Norge
uten å utsette seg for smittefare

Det er attraktivt å feriere i Norge Jeg kjenner godt til hva man kan
gjøre og oppleve på en

norgesferie

Helt enig / Delvis enig Helt uenig / Delvis uenig Verken eller / Vet ikke



TEMA 3: 
Hvilke konkrete Covid-19 
bekymringer har danskene og 
hvordan påvirker krisen 
feriebudsjettet?

Hvilke bekymringer har danskene i 
forhold til å reise etter Covid-19? 
Hvordan påvirker krisen deres 
økonomisk situasjon og feriebudsjett?

© VisitOSLO/Tord Baklund
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Covid-19 bekymringer

Mange danskere er bekymret for å bli 
smittet på en feriereise

Hvor enig/uenig er du i påstandene under om frykt for smitte i forbindelse med en feriereise i sommer?
(n=1047)

• Danskene vil unngå steder med mange mennesker og mange er 
bekymret for å fly.

• Færre er bekymret for å reise med ferge eller bo på hotell.

56% 45% 43% 43% 42% 42% 40% 30% 25% 20%

Jeg vil unngå
attraksjoner og

severdigheter der
det er mange
mennesker

Jeg er bekymret for
å reise med fly pga.

smittefaren

Jeg vil ikke reise på
ferie før jeg er helt
sikker på at jeg ikke

blir smittet av
korona på reisen

Jeg er bekymret for
å bli smittet ifm. en

feriereise

Jeg er bekymret for
å reise med buss

og tog pga.
smittefaren

Jeg er vil unngå
større byer

Jeg er bekymret for
å reise til/igjennom

Sverige

Jeg er bekymret for
å reise med ferge
pga. smittefaren

Jeg er bekymret for
å overnatte på

hotell pga.
smittefaren

Jeg er bekymret for
å leie

hytte/feriehus pga.
smittefaren

Helt enig / Delvis enig
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Covid-19 bekymringer for de personer, der vil reise til Norge i år

Danskere som vil reise til Norge, er i 
mindre grad bekymret for å bli smittet 
på en feriereise

Hvor enig/uenig er du i påstandene under om frykt for smitte i forbindelse med en feriereise i sommer?
(n=128) (Her vises kun andelen, der har svaret ‘Helt enig og Delvis enig’)

50%

34% 34%

45%
38%

24% 20%

32%
26%

31%

57%

42% 44% 45% 42%

25%
20%

45%

30%

41%

Jeg vil unngå
attraksjoner og

severdigheter der
det er mange
mennesker

Jeg er vil unngå
større byer

Jeg er bekymret for
å bli smittet ifm. en

feriereise

Jeg er bekymret for
å reise med fly pga.

smittefaren

Jeg er bekymret for
å reise med buss og
tog pga. smittefaren

Jeg er bekymret for
å overnatte på

hotell pga.
smittefaren

Jeg er bekymret for
å leie hytte/feriehus

pga. smittefaren

Jeg vil ikke reise på
ferie før jeg er helt
sikker på at jeg ikke

blir smittet av
korona på reisen

Jeg er bekymret for
å reise med ferge
pga. smittefaren

Jeg er bekymret for
å reise til/igjennom

Sverige

Vil reise til Norge Vil ikke reise til Norge



21

Økonomisk påvirkning 

En relativt liten del av danskene forventer at koronakrisen vil påvirke dem negativt 
økonomisk

Hvordan forventer du at koronakrisen vil påvirke din husstands økonomi de neste månedene sammenlignet med før koronakrisen?
(n=1047)

11% 13% 15%

70% 68% 67%

12% 11% 10%
7% 7% 7%

Jeg forventer at husholdningens økonomi de neste 2
månedene blir?

Jeg forventer at husholdningens økonomi de neste 6
månedene blir?

Jeg forventer at husholdningens økonomi de neste 12
månedene blir?

Betydelig bedre / Bedre Som før Korona Betydelig verre / Verre Verken eller / Vet ikke
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Økonomisk påvirkning 

Samlet vil danskene bruke 
mindre penger enn normalt 
på ferie i sommer

Hvilke av følgende alternativer beskriver bedst hvor mange penger din husstand vil 
bruke på ferier i sommer?
(n=1047)

• 27 prosent vil bruke mindre penger på 
ferier enn normalt.

• Flertallet har dog ikke kuttet ned på 
feriebudsjettet.

3%

56%

27%

14%

Jeg vil bruke mer penger
på ferier enn før

koronakrisen

Jeg vil bruke like mye
penger på ferier som før

koronakrisen

Jeg vil bruke mindre
penger på ferier enn før

koronakrisen

Vet ikke



TEMA 4: 
Hvordan ser danskenes ferieplaner 
ut på lengre sikt?

Vil danskenes reiselyst forandres den kommende tiden? Hvilke forventninger kan Norge 
ha til danskenes ferieplaner i høst og vinter?

© Bergen Reiselivslag / Robin Strand - visitBergen.com
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Koronaens påvirkning av danskenes ferievaner

Mange forventer at komme til å reise 
slik som før, men en stor del vil reise 
mindre til utlandet og mindre med fly

Hvor enig/uenig er du i påstandene under om hvordan du vil endre dine 
ferievaner de kommende år? 
(n=1047)

• 44 prosent er enige i at de kommer 
å reise igjen akkurat som før 
koronakrisen, men en stor del 
forventer at de vil reise mindre til 
utlandet og unngå fly i større grad

• 9 prosent sier at de vil reise mer til 
Norge – se mer om dem på neste 
side. 

44%

9%

31% 29%

30%

45%

31% 40%

26%

46%
38%

31%

Jeg vil reise presis som
jeg gjorde før Korona

Jeg vil reise mer til
Norge

Jeg vil reise mindre til
utlandet

Jeg vil unngå fly når jeg
skal reise

Helt enig / Delvis enig Helt uenig / Delvis uenig Verken eller / Vet ikke



56%
44%49% 51%

Menn Kvinner
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Innblikk i gruppen som vil reise mere til Norge 

De yngre forventer i større grad å reise til Norge de kommende år – formentlig både påvirket 
av skiferie- og sommerferieplaner

Karakteristika av gruppen som vil reise mer til Norge
(n=90) (Andel som er helt/delvis enige i ‘Jeg vil reise mer til Norge’)

30%

15%
19%

14%
22%20%

15% 16%

25% 24%

18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-65 år 66 år og over

70%
30%

75%
25%

Ingen
hjemmeboende
barn (0-18 år)

Barrnefamilie (barn
0-18 år)

21%

20%

22%

26%

10%
11%

15%

14%

32%

30%

NORDJYLLAND

MIDTJYLLAND

SYDDANMARK

HOVEDSTADEN

SJÆLLAND

Gruppen som vil reise mer til Norge versus Øvrige dansker
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Danskernes ferielyst til høst og vinter

En del dansker forventer å ha 
høstferie eller skiferie i Norge

Nå vil vi gjerne spørre ind til dine ferieplaner for resten av året og i løpet av 
vinteren. Hvor sannsynlig er det at du vil reise på nedenstående ferier?
(n=1047)

• Norges markedsandel for skiferie i 
Danmark er normalt ca. 30 prosent (på 
nivå med Østerrike)*.

• Her er kun spurt til Norge og «annet 
land», hvilket kan øke andelen som 
svarer Norge, men det peker på at 
Norges markedsandel kan økes til 50 
prosent den kommende vinteren da 
like mange svarer Norge og «annet 
land».

6% 6% 6%
19%

83% 83%
74% 54%

12% 11%
19%

27%

Skiferie i Norge Skiferie i et annet land Høstferie i Norge Høstferie i et annet
land

Svært sannsynlig / Sannsynlig Svært usannsynlig / Usannsynlig
Verken eller / Vet ikke

* Kilde: Epinion for Innovasjon Norge ”Skiturismen 
Vinteren 2019”

https://assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/v1/clients/norway/NY_Epinion_Innovasjon_Norge_Turistunders_kelsen_2019_Skiturisme_251019_2e7af4f5-0ddc-4710-9ae5-23c8e42a3054.pdf


• Resultater fra en lignende undersøkelse i Tyskland
• Oppdaterte resultater fra Norge

27

Neste uke (28)



Status dansk reisebransje



Værste økonomiske krise siden 2. verdenskrig! 

Økt arbejdsløshet, og det kommer helt sikkert at bli værre

Oppsigelser og permitteringer



Hva sier danske
reiseoperatører?



Generelt

2020 skulle bli “all time high” – men nå ser det ut til 
at opp til 90% kanselleres

I Danmark: 

Ingen krav om avstand i kollektiv transport, kun at alle sitter 
samme vei (ikke på seter vendt mot hverandre).  Derfor forståelig 
at mange finner det vanskelig å forholde seg til de norske reglene 
om 50% av kapasitet.
Lønnskompensasjonsordning 09.03. -08.06.20 er forlenget til 
08.07.20, og deretter til 29.08.20.
•Dekker opp til 30.000/måned pr. ansatt, men max. 75% av lønn
Nasjonale kampanjer: 
•Genstart Danmark 
•Visit Denmark From Home 
•Meget Mere end Bare Danmark



• Etter beskjed om åpne grenser mellom Norge og Danmark 15/6: 
• Opplever god etterspørsel i forespørsler om reiser til Norge
• Gruppereiser og de som selger til individuelle

• Annulleringer for perioden mai –juni 2020, de kundene vil komme tilbake neste 
år 

• Største utfordringer: å overbevise gjester at de skal reise til Norge i år
• Forsøker med sensommer og høst sesong – og noen har også fremdeles

pending bestillinger her, men usikkerheten om Norge åpner grensen til
Tyskland og Nederland, gjør det vanskelig

Signaler fra turoperatører i Danmark



Signaler fra incoming operatører i Danmark

Nødt til å tilpasse kapasiteten til et år, hvor man kanskje kun kommer opp i 10% av forventet 
omsetning pr. 01.03.20! I begynnelsen arbeidsfordeling, deretter lønnskompensasjon (permittering) 
og dessverre noen oppsigelser

Prioriterer mer arbeidskraft mot det danske markedet, mens man venter på at resten av EU får reise 
til Norge.

Etter 3 måneder er det stadig ingen statlige hjelpepakker til Incoming operatører i Danmark, til tross 
for at de med lukkede grenser enda er de facto tvangslukket. Reisebyrå, flyselskap, 
charteroperatører, feriehus utleiere har fått hjelp. ”Incoming er en oversett bransje, som ingen 
politikere verdsetter (til tross for bidraget til statskassen).”

https://www.travelnews.dk/nyheter/turisme/incoming-bureauer-paa-vej-mod-afgrunden/

https://www.travelnews.dk/nyheter/turisme/incoming-bureauer-paa-vej-mod-afgrunden/


• De som utelukkende jobber med sommersesong, forventer ikke trafikk før vår/sommer 2021
• Usikkert hva som vil skje når de danske myndigheter stanser finansiell støtte til bedrifter ved

utgangen av august, om det resulterer i oppsigelser og konkurser
• Nye gruppereiseprogram til Norge for det danske markedet lanseres, og selges med kort frist.           

-> Stor utfordring å finne åpne hoteller, og spesielt hoteller som vil servere middag/kvelds for 
grupper! 

• Forsøker å skyve flere gruppereiser til august-september, men gjestene vil ikke reise til Nordkapp 
da… (Midnattsolen er et stort trekkplaster)

• Lager ekstra mailing kampanjer for høst-turer – dessverre uten stor suksess.
• Ettersom det er lang workflow i incoming er det utfordrende å sette mye i gang. De fleste 

turoperatører har for lengst booket for 2021 og vil heller fokusere på å gi full gass på salget for 2021 
allerede nå.

Signaler fra incoming operatører i Danmark - utfordringer



• Mange grupper – både danske og utenlandske – holder bookingene lengst mulig, og er klar til å 
reise så snart den norske grensen åpnes. De første danske grupper kommer til Norge i slutten av 
juni! 

• Håper å kunne sende grupper fra resten av Norden og EU til Norge fra ca. 01.08. Har stadig mange 
grupper til august, og en del i september.

• Oversjøiske grupper håper å kunne reise fra ca. 01.11.20 (vinter)
• Noen få har gjort endringer til å kunne selge til dansker vs sine egentlige markeder
• Inngår samarbeid med danske reisebyrå for å selge på det danske markedet
• Mange etterspør mer informasjon om nye destinasjoner i Norge, bruker tiden på opplæring, 

planlegge nye reiseruter etc.

Signaler fra incoming operatører i Danmark - muligheter



• Innreisereglene, som er forskellige fra land til land, og ofte ikke gjensidige 
(grensen åpen den ene veien, men ikke den andre). At Sverige er ”no-go”, at 
Finland og Norge ikke har åpnet opp for turister fra EU generelt, at Danmark 
krever 6 overnattinger osv. osv.

• Forskjellige innreiseforbud i DK / SE / FI / NO
• At reise-regulativer endres med kort frist og at Skandinavia nærmest er lukket 

til 20.08. – hele sommeren er tapt.
• Vanskelig at få tak i på kontaktpersoner hos leverandørerne. Nærmest alle er 

permitterte. Mange leisure ansvarlige er oppsagt, noe som gir lang ventetid på 
svar.

Generelle utfordringer



Lys i tunnellen?



Optimisme å spore..

Bussreisearrangørerne på de nære markeder i EU har heldigvis 
stor tiltro til, at gjestene er klare til å reise i 2021.

Til tross for at gjesterne ofte er seniorer, er de ikke redde for 
å reise. Spesielt danske gjester ”tar det oven fra og ned”.

Det gjør oss optimistiske for 2021.



Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no



Markedsprofil
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