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Aarhus sætter national turismerekord 

 
Aarhus svæver langt over landsgennemsnittet, når det gælder overnattende gæster. Tal for første 
halvår af 2017 viser både regional og national turismerekord til den jyske hovedstad.  
 
Et halvt år inde i 2017 har Aarhus lagt betragtelig afstand til resten af landet, hvad angår overnattende 
turister. I løbet af årets første seks måneder har Aarhus redt op til over en halv million danske og 
internationale gæster, hvilket giver en fremgang på 12 procent i forhold til første halvår af 2016. Det 
viser nye tal fra Danmarks Statistik.  
 
Til sammenligning har Danmark som helhed set en vækst i gæstenætter på 3 procent i samme periode.  
 
”Den enorme vækst og interesse for Aarhus, som vi har oplevet siden 2012, holder ved, og halvt inde i 
kulturhovedstadsåret, ser det meget lovende ud for 2017. Udviklingen hviler i høj grad på et stærkt 
line-up af innovative attraktioner, anerkendt gastronomi og unikke, bynære kyst- og naturoplevelser, 
der har fået hele verdens medier til at blåstemple Aarhus som attraktiv second city,” siger direktør i 
VisitAarhus, Peer H. Kristensen. 
 
Han er især tilfreds med tallene for de udenlandske overnatninger, der i forhold til 2016 opnår en 
fremgang på 14 procent. Dermed er den procentvise vækst dobbelt så stor som i København, 7 
procentpoint større end i Region Midtjylland og 8 procentpoint over den samlede danske fremgang. 
Men det er nu ikke dét, der begejstrer VisitAarhus-direktøren. 
 
”Vi er ikke interesseret i at tage turister fra hverken København eller nogen anden dansk by, for det 
gavner ikke den nationale vækst. Derimod ønsker vi i at gøre kagen større for alle, og den vokser kun, 
hvis vi kan hente flere udenlandske gæster til Danmark. Derfor er det tilfredsstillende at se, at vores 
indsats for at øge fremgangen i internationale overnatninger har givet pænt afkast,” siger Peer H. 
Kristensen.  
 
På nær Sverige har Aarhus oplevet et fremgang på samtlige prioriterede udenlandske markeder – 
herunder Storbritannien og Norge, hvor Danmark ellers generelt har set en tilbagegang. De 
udenlandske gæstenætter tegner sig for knapt 27 procent af det samlede antal aarhusianske 
overnatninger.  
 
Det er sjette år i træk, at Aarhus sætter turismerekord.    
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Billedtekst: Aarhus hæver sig højt over landsgennemsnittet, når det gælder vækst i turismen. Det viser 
netop opgjorte overnatningstal.  
 
 
 

For yderligere information kontakt venligst: 

VisitAarhus’ direktør, Peer Heldgaard Kristensen, på telefon 87 31 50 10 eller mail 

phk@visitaarhus.com  

 

For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsmål kontakt venligst Tina Baungaard-Jensen hos 

VisitAarhus’ kommunikationsbureau, EHRENBERG Kommunikation, på telefon 41 28 10 01 eller mail 

tbj@ehrenberg-kommunikation.com 

 

 
Om VisitAarhus 
VisitAarhus er Aarhus’ officielle turistorganisation, der har til formål at medvirke til at udvikle 

turismen i Aarhus og at markedsføre Aarhus som ferie- og rejsemål. VisitAarhus er en erhvervsdrivende 

fond, hvis mission er at bidrage til, at turismen i Aarhus skaber resultater for byen, regionen og hele 

Danmark ved at positionere og udvikle Aarhus som en passioneret viden- og oplevelsesby med 

kvalitetsoplevelser for borgere, virksomheder og gæster.  Turismen i Aarhus har oplevet en flot vækst 

i de seneste år. De kommercielle overnatninger tæller i dag over en million, og således er der sket en 

stigning på over 41 procent i perioden fra 2011 til 2015. Turister spenderer godt 3,65 milliarder 

kroner årligt på overnatninger og oplevelser i Aarhus, heraf står erhvervsturismen for 2 milliarder 

kroner af forbruget. 

 


