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Danmark havde sidste år over 400.000 færre tyske overnatninger i lejede feriehuse. Ifølge de endelige 
tal fra Danmarks Statistik, der udkom den 23. april 2014, 
overnatninger i lejede feriehuse i 2013 i forhold til 10.135.100 i 2012.

En væsentlig del af faldet i tyske overnatninger skyldes ifølge medlemmer af Feriehusudlejernes 
Brancheforening, at der var et tysk forbrugerboyko

Udlejningsbureauerne oplevede en storm af henvendelser og også deciderede aflysninger. Hertil kommer 
de mange tyskere, der blot undlod at holde ferie i Danmark. 

Tyskere der holder ferie i Danmark, 
tredje feriehus, der lejes af tyske gæster, hvor der er et kæledyr med, langt fortrinsvist hunde, se 
vedlagte undersøgelse fra Atraveo. I gennemsnit er det kun 15 procent af alle tyske turis
verden, der har kæledyr med på ferie, så feriehusferie i Danmark er tyskernes fortrukne destination med 
knap 30% med hund. Derfor ramte hundeloven også særligt hårdt den danske turisme.

Ferie med hund i Danmark for tyskere har lidt et knæk på g
med den nye hundelov givetvis blusse op igen i Tyskland og skade turismen yderligere. Derfor er der 
behov for en grundig kampagne, ikke så meget for at forklare reglerne, men for at informere om, at 
tyskere, der holder ferie i Danmark med hund, kan gøre det trygt, og at de er meget velkomne. 
VisitDenmark bør derfor få de nødvendige ekstra ressourcer, der kan matche et land med over 80 
millioner indbyggere, til at gennemføre en sådan kampagne. 

Hvis der ønskes yderligere uddybning af ovenstående, står vi meget
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Danmark havde sidste år over 400.000 færre tyske overnatninger i lejede feriehuse. Ifølge de endelige 
tal fra Danmarks Statistik, der udkom den 23. april 2014, vedlagt, så var der 9.731.200 tyske 
overnatninger i lejede feriehuse i 2013 i forhold til 10.135.100 i 2012.

En væsentlig del af faldet i tyske overnatninger skyldes ifølge medlemmer af Feriehusudlejernes 
Brancheforening, at der var et tysk forbrugerboykot af ferie i Danmark på grund af den danske hundesag.

Udlejningsbureauerne oplevede en storm af henvendelser og også deciderede aflysninger. Hertil kommer 
de mange tyskere, der blot undlod at holde ferie i Danmark.   

Tyskere der holder ferie i Danmark, har i meget høj grad hund med på ferie. Det er således knap hvert 
tredje feriehus, der lejes af tyske gæster, hvor der er et kæledyr med, langt fortrinsvist hunde, se 
vedlagte undersøgelse fra Atraveo. I gennemsnit er det kun 15 procent af alle tyske turis
verden, der har kæledyr med på ferie, så feriehusferie i Danmark er tyskernes fortrukne destination med 
knap 30% med hund. Derfor ramte hundeloven også særligt hårdt den danske turisme.

Ferie med hund i Danmark for tyskere har lidt et knæk på grund af hundeloven. Debatten vil i forbindelse 
med den nye hundelov givetvis blusse op igen i Tyskland og skade turismen yderligere. Derfor er der 
behov for en grundig kampagne, ikke så meget for at forklare reglerne, men for at informere om, at 

er holder ferie i Danmark med hund, kan gøre det trygt, og at de er meget velkomne. 
VisitDenmark bør derfor få de nødvendige ekstra ressourcer, der kan matche et land med over 80 
millioner indbyggere, til at gennemføre en sådan kampagne.   
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En væsentlig del af faldet i tyske overnatninger skyldes ifølge medlemmer af Feriehusudlejernes 
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tredje feriehus, der lejes af tyske gæster, hvor der er et kæledyr med, langt fortrinsvist hunde, se 
vedlagte undersøgelse fra Atraveo. I gennemsnit er det kun 15 procent af alle tyske turister i hele 
verden, der har kæledyr med på ferie, så feriehusferie i Danmark er tyskernes fortrukne destination med 
knap 30% med hund. Derfor ramte hundeloven også særligt hårdt den danske turisme.
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