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VisitVesthimmerland vil gøre billedet af antal overnatninger i
Vesthimmerland mere retvisende
VisitVesthimmerland lancerer en online platform, hvor overnatningerne under 40 senge og
under 75 campingenheder i Vesthimmerland kan registreres.
Det er et langt og besværligt ord - overnatningsregistreringssystem - men ikke desto mindre kan
værktøjet give indsigt i, hvor mange overnatninger Vesthimmerland reelt har og dermed supplere
statistikken fra Danmarks Statistik.
På nuværende tidspunkt berører Danmarks Statistiks optælling af antal overnatninger i
Vesthimmerland kun overnatningssteder med 40+ sengepladser og campingpladser med 75+
enheder. Dette betyder, at tallene fra Danmarks Statistik ikke viser et retvisende billede af antal
overnatninger i Vesthimmerland, da en stor del af overnatningerne i Vesthimmerland ikke bliver
registreret. Med andre ord, er det statistik fra større overnatningssteder, som alene giver det fulde
billede af antal overnatninger i Vesthimmerland.
Overnatningstal i turismebranchen bliver brugt til at måle en destinations succes og attraktivitet.
Derfor er det vigtigt, at få det fulde billede af, hvor mange overnatninger der reelt er i
Vesthimmerland.
Antal overnatninger i Vesthimmerland stiger
Ud fra de nuværende statistikker er tendensen, at overnatningerne i Vesthimmerland stiger. Dette
er en endnu større motivation for, at få et endnu bedre indblik i overnatningstallene ved at få det
mere retvisende billede af statistikkerne. Derudover vil registreringen af overnatninger give et
større indblik i, hvilke turistgrupper Vesthimmerland har. Dette kan være med til tilpasse udbuddet
af oplevelser og markedsføringsindsatser.
Jimmi Petersen, Turistdirektør i Vesthimmerland, udtaler “For at gøre dette billede mere retvisende
håber VisitVesthimmerland, at overnatningsstederne i Vesthimmerland med under 40 senge og
under 75 campingenheder, vil støtte op om dette nye tiltag - et online system til at registrere
overnatninger. Vi ved godt, at det er meget at kræve af vores aktører, men det er en vigtig
problematik, som vi ønsker at løse.”
Udfordringen er ikke kun i Vesthimmerland
På trods af, at Vesthimmerland har mange overnatningssteder, er der på nuværende tidspunkt 10
overnatningssteder 40+ senge og 75+ campingenheder i Vesthimmerland, som har pligt til
indberette overnatningsstatistik til Danmarks Statistik. Denne udfordring ses i mange andre
destinationer i Danmark, som også mangler supplerende statistik i forhold til antal overnatninger.
Ved spørgsmål, kontakt venligst Turistdirektør Jimmi Petersen på jimmi@visitvesthimmerland.dk
eller 20 26 46 64.
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