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Aarhus, den 10. februar 2016 

 

Ny turismerekord i Aarhus 
 
Det går dobbelt så godt i Aarhus som i resten af landet, når det gælder hotelovernattende 
turister. Det viser nye tal, der samtidig betoner byens betydning for væksten i Region 
Midtjylland. 
 
Turismerekorderne ruller i den midtjyske hovedstad, og endnu engang hæver Aarhus sig højt over 
landsgennemsnittet, når det gælder overnattende gæster. Mens Danmark samlet set har lagt hotel til 
8,5 procent flere turister i løbet af de seneste 12 måneder, er tallet for Aarhus dobbelt så højt – 
nemlig 17,2 procent. Det viser en spritny måling fra Danmarks Statistik. 
 
”Aarhus er en destination i konstant udvikling, og med ARoS, Moesgaard Museum og Den Gamle By i 
spidsen står vi for innovative og stærke attraktioner. Samtidig udgør foreningen af by- og 
vandmiljøet et spændende turistprodukt, der med Djursland som byens grønne baghave, udgør en 
meget attraktivt vare”, siger Peer H. Kristensen, der er direktør i VisitAarhus.  
 
Aarhus er den kommune i landet, der klarer sig ubetinget bedst i målingen, der både dækker over 
danske og internationale hotelgæstenætter. Til sammenligning lyder fremgangen i København på 
10,1 procent, og i Odense når tallet op på 6,8.  
 
Midtjysk vækstmaskine 
opgørelsen fra Danmarks Statistik slår fast, at Aarhus står for størstedelen af Region Midtjyllands 
samlede fremgang. Ud af væksten på 168.272 overnattende hotelgæster i regionen leverer Aarhus 
Kommune således de 113.813.  
 
”Vi har satset stort på international markedsføring og har formået at slå Aarhus fast som second city. 
Med Michelin-restauranterne og vores øvrige livsstilsprodukter er Aarhus oplagt mål for storbyferien, 
og de fleste turister i byen tilhører feriesegmentet,” siger Peer H. Kristensen. 
 
Internationale gæster   
De netop opgjorte tal fra Danmarks Statistik gemmer på endnu en Aarhus-rekord. Andelen af 
internationale turister er nemlig langt større i Aarhus end i nogen anden dansk kommune. På 
landsplan går hotelovernattende turister fra udlandet frem med 6,1 procent – i Aarhus lyder tallet på 
13,9 procent.  

 
 
 
 
Billedtekst: Aarhus ligger forrest i feltet, når det gælder overnattende hotelgæster. Det seneste år 
har byen haft en fremgang på 17,2 procent, hvilket er dobbelt så højt som landsgennemsnittet.  
 
For yderligere information kontakt venligst VisitAarhus’ direktør, Peer H. Kristensen, på telefon 87 

31 50 10 eller mail phk@visitaarhus.com  

 



 
PRESSEMEDDELELSE 

	  
	  
	  
	  	  

21

 

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 er således steget med over 32 

procent i perioden fra 2010 til 2014. Turister spenderer godt 3 milliarder kroner årligt på 

overnatninger og oplevelser i Aarhus, heraf står erhvervsturismen for 1,97 milliarder kr. af 

forbruget. 

 

 


