
 Alternative overnatningsformer som turismefremme i Nordsjælland 
 
 
Formålet med notatet er at give inspiration og kaste lys over overvejelser om, hvordan man kan vækste turismen i 
Nordsjælland ved at skabe flere alternative overnatningsformer. 
 
Alternative overnatningsformer er en oplevelse i sig selv, noget der tiltaler barnet i mennesket – det legende – og 
som giver mulighed for at få bedre indblik i det lokale miljø, både naturen og menneskerne ved stedet og 
nærområdet.  Derfor er der villighed til at betale lidt ekstra for alternative overnatninger. Som beskrevet senere i 
notatet er samarbejde mellem virksomhed og kommune essentielt, da især planloven kan være en svær udfordring.  
Samspil mellem virksomheden og andre lokale aktører åbner op for flere muligheder for oplevelser for turisterne og 
tilknytning til de lokale – overnatningsstedet kan således bidrage til en styrket destination. 
 
Efterspørgsel efter det unikke og lokale 
Vi lever i en tidsalder med mere velstand, både i Danmark og på vores 
primære markeder. Det gælder for den populære målgruppe ’voksne 
med børn’ (de 30-50 årige) men også for de yngre turister og ældre 
generationer, der er mere sunde og aktive. Turisterne bruger en del af 
denne velstand på oplevelser, herunder rejser. Ifølge VIsitDenmark står 
turismen i Danmark nu for 3,5% af den danske eksport. Ferie bruges ikke 
kun på én aktivitet, men der veksles mellem afslapning i hængekøjen og 
ud-og-se aktiviteter så som en mountainbike tur i Store Dyrehave eller 
besøg på Kronborg. Dertil er der en stigende vækst i mini-ferier, og det 
er ikke kun i storbyerne. 
 
Disse tendenser spiller godt sammen med efterspørgslen for alternativ 
overnatning.  En seng er ikke bare en seng.  Turisterne efterspørger i 
stigende grad det lokale og det unikke.  Med Internettet og øget 
kommunikation på tværs af grænser kan det meste kopieres. Derfor 
bliver værdien af oplevelsen mere vigtig end selve aktiviteten, dvs. en 
seng at sove i.  
 
Troværdighed og følelsesmæssige bånd giver konkurrencefordel; hvor 
rådgivere og ledere før i tiden havde fokus på Key Selling Points 
(styrkerne og fordelene ved præcis et produkt eller en service), bliver 
virksomhedens og destinationens værdier og ”personligheden” mere 
vigtig. I dag handler det i høj grad om at vise de Emotional Selling Points, 
der taler til gæsten som individ.  
 
Emotional Selling Points kan med fordel tappe ind på det barnlige i 
mennesket, når der tales om alternative overnatning.  Ofte er denne 
form for overnatning finurlig i sit udtryk – om det er en ’hule’ tæt på 
jord, en hytte oppe i trætoppene eller om arkitekturen er legende og 
trækker naturen og omgivelserne ind i overnatningen.   
 
Turisterne søger efter at opleve destinationens stedsans, dvs. områdets 
fysiske udtryk og natur, mødet med de lokale, oplevelser i området og 
de fortællinger, der er knyttet dertil.  Alternative overnatningsformer 
tager udgangspunkt i de lokale og lokalområdet, og er ofte placeret 
steder, hvor man er tæt på natur eller på anden vis et specielt område, 
for eksempel på en ø, i en skov eller som i New York på toppen af en 
industribygning med kig ud over byens sky-line. 
 
 
  

Løvtag Treetop Hotel 
 

 
 
I dette notat benyttes projektet 
Løvtag Treetop Hotel løbende til at 
eksemplificere muligheder og 
udfordringer forbundet med 
alternative overnatningsformer. 
 
Løvtag er en virksomhed i 
Mariagerfjord Kommune, der arbejder 
for at etablere 9 trætop hytter, der 
fungerer som et boutique hotel midt i 
skoven.  Der er mindre end 200m 
både til fjorden og den jyske østkyst.   
 
Destinationen er præget af sommer-
husområder samt feriecenter og 
overnatningsfaciliteter i 3-stjerne 
klassen.  Der er flere købssteder i 
nærheden samt kommunens største 
kystby, Øster Hurup.  
 
Løvtag bidrager til at skabe alsidighed 
i destinationens overnatningstilbud, 
og da overnatning i trætop hytter er 
relativt begrænset i Danmark, bliver 
det reason-to-go til denne mindre 
kendte destination. 



Betalingsvillighed 
En af hovedårsagerne til at besøge Danmark – og for danskere at holde 
ferie i eget land – er kysten og naturen, hvilket Nordsjælland er rig på. 
Ifølge rapporten Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk bruger 
danskere ca. DKK 29 milliarder årligt på friluftsaktiviteter. En del af dette 
er et årligt forbrug på over DKK 2,7 milliarder på overnatninger og DKK 
1,75 milliarder på restaurantbesøg i forbindelse med en friluftsaktivitet. 
Hertil kommer hvad udenlandske turister forbruger. 
 
Jo mere differentieret produkt er, jo højere pris kan man tage. 
Alternative overnatningsformer adskiller sig ofte fra normen i sit udtryk 
og beliggenhed. Værelsesprisen ligger således i den lidt højere ende.  
Trætophytter i Norge og Sverige sælges i gennemsnit for DKK 4.000 per 
overnatning for 2-4 personer, men kan løbe op til mere end det 
dobbelte i ferier og på helligdage.  Prisen for lidt mere primitiv 
overnatning, fx Kolarbyn i Sverige, ligger på DKK 1.500 for 2 personer – 
og så skal man selv have mad og sovepose med.   
 
Der er kun få trætop overnatningsmuligheder i Danmark og her ligger 
prisen fra DKK 3.000-5.000 for 2-4 personer.  Overnatning i hængekøje 
ved Lillebælt koster DKK 1.400 per person.   
 
Det tyske og engelske marked ligger lidt under de nordiske priser med 
en gennemsnitspris på DKK 2.000 per overnatning for 4 personer.   
 
Alternative overnatningsformer er ofte, hvad der betegnes som ’den lille 
turisme’.  Her er der tale om mindre tiltag så som B&B, bondegårds-
ferier, mindre campingpladser osv.  Derfor ses denne overnatningsform 
som et supplement til andre indkomstkilder, fx skov- og landbrug. 
 
Den digitale tidsalder 
Ifølge VisitDenmark fungerer internettet, sociale medier og videoer som 
en vigtig inspirationskilde, guide og planlægger på rejsen, og det 
skønnes at 57% af alle søgninger begynder på en mobil 
enhed. Derudover spiller anbefalinger fra familie og venner – også de 
mere perifere på sociale medier – stadigvæk en vigtig rolle.   
 
Turister bruger tid på at finde frem til præcis det, de vil have via mobil, 
tablet og computer.  Ergo bliver billeder og fortællende beskrivelser alfa 
omega i at fange deres interesse.  Spændende billeder bliver delt med 
stor hast, hvilket igen er med til at tiltrække nye turister til mindre 
kendte områder.  Alternative overnatningsformer er i sin kerne 
anderledes og pirrer nysgerrigheden, og de digitale tendenser spiller 
således godt i tråd med udvikling gennem alternative 
overnatningsformer. 
 
Samspil mellem kommune og virksomhed 
Uanset om alternativ overnatning etableres som hoved- eller som side 
geschäft, kommer man ikke uden om planloven.  Som virksomhed, der 
ønsker at etablere alternativ overnatning, kan love og fortolkninger af 
lovene imidlertid være en jungle at arbejde sig igennem.  Som 
myndighed kan det også være en udfordring, da 
koncepterne/ansøgningerne ofte går ud over det gense, så der skal en 
stor grad af fortolkning af love og regulativer.   
 
Der kan være tale om: 

 Kystbeskyttelseslinjen og kystnær zone 

Om konceptet 
Hver hytte er indrettet med et 
fællesrum med flere karnapper som 
soveværelse, stue, køkken og 
badeværelse, inklusiv et svævende 
udendørs brusebad. Det centrale 
element er træet, der vokser frit op 
gennem hytten op til tagterrassen. 
 

 
 
Løvtag konceptet blev udviklet i 2012 
af Rasmus Lybæk, hvis familie ejer 
gården, hvorpå hytterne bygges.  
Nanna Balsby/NB Tourism var med til 
at videreudvikle forretningsideen og 
blev medejer i 2016. Senere samme år 
blev teamet forstærket af arkitekt 
Sigurd Larsen og Lasse Lybæk, bror til 
Rasmus og skovingeniør med speciale 
i bæredygtig skovdrift. 
 
Det forventes, at Løvtag Treetop Hotel 
åbner for gæsterne til foråret 2019. En 
overnatning kommer til at koste  
DKK 1.500-3.000 per nat for maks 4 
personer inklusiv morgenmad 
afhængig af sæsonen.  Løvtag kommer 
til at være åbent fra påske til 
efterårsferien. 
 
Samarbejde med kommunen 
Der er ikke præcedens i Danmark for 
overnatning i trætop hytter og derved 
er det en langvarig proces at opnå 
tilladelse.   
 
Projektet om overnatning i 
trætoppene fik første gang afslag i 
2012 med henvisning til den 
daværende Planlov.  I 2015 valgte 
Mariagerfjord Kommune selv at tage 
projektet op igen under 
forsøgsordning for kyst- og 
naturturisme, men fik desværre afslag 
grundet projektets beskedne størrelse 
(ansøgningen var for kun 1 hytte). 
 
 
 
 



 Campingreglementet 

 Sommerhusloven 

 Fredskovsloven 

 Naturbeskyttelsesloven osv. 
 
Derudover er der relevante krav i forhold til: 

 Bygningsreglementet (ny BR18 fra den 1/7-2018) herunder om 
energi og brandforhold, ikke mindst for overnatningssteder 
klassificeret som hotel og anden overnatning 

 Benyttelse og beskyttelse af natur-, miljø- og landskabsværdier 
 
Kommune har en essentiel rolle som rådgiver gennem denne skov af 
love og reglementer.  Planafdelingen har en dybdegående viden om 
selve lovgivningen men ligeledes en forståelse for de politiske processer 
og hvor kommunen ønsker at bevæge sig hen.  Gennem et samarbejde 
mellem virksomhed og myndighederne især tidligt i udviklingsforløbet, 
har virksomheden mulighed for at tilpasse koncept og forretningsplan, 
således at deres ide til alternative overnatningsform bliver realiserbar.   
 
Erfaringer fra Løvtag Treetop Hotel viser, at en mindre samling af hytter 
til udlejning (i dette tilfælde i alt 9) kan opnå tilladelse af 
Erhvervsstyrelsen til at drive overnatning såfremt: 

 Der ansøges til hoteldrift 

 At hytterne maksimalt bygges 5 meter fra hinanden 

 At der er et måltid inkluderet i prisen 

 At der er udpeget et receptionsområde.  
Såfremt disse krav imødekommes, anser Erhvervsstyrelsen ansøgningen 
som værende ikke i modstrid med sommerhusloven, og der kan derfor 
gives tilladelse til hoteldrift. 
 
Det ikke-permanente 
Der ligger nogle fordele ved at etablere ikke-permanente overnatningsløsninger.  I tilfælde af enkeltstående 
arrangementer eller pop-up events (med en maks. varighed på 6 uger), kan der søges om tilladelse til midlertidige 
campingområder.  Såfremt flere end 150 personer samles, og campingområdet er fra 1000 m² til 3000 m², skal det 
meldes til kommunen via www.bygogmiljo.dk senest 30 dage før arrangementets afholdelse. Informationer der skal 
indberettes til portalen gælder for eksempel varighed, brandhensyn og sikkerhed. 
 
Ved mere permanente overnatningstiltag, er det som udgangspunkt mere fleksibelt at søge tilladelse til et hotel 
(efter ovenstående krav) frem for campingplads med hytter, da campingpladser per definition skal have en kapacitet 
på mindst 100 enheder.  Alternative overnatningsformer er ofte væsentligt mindre.  
 
En anden fordel, der er kommet frem i lyset i forbindelse med Løvtag projektet, er at ikke-permanente løsninger kan 
tiltrække flere investorer, da man kan få pant i individuelle huler, hytter, osv.  Ikke faste installationer kan flyttes 
andet steds, såfremt investeringen ikke går som forventet.  I tilfælde af Løvtag er det ikke så lige til at flytte en 
trætop hytte, men såfremt det er et kloakrør som værelse eller en mindre bygning på stolper, kan investoren ’tage 
den under armen’.  Denne sikkerhed i investeringen har vist sig overraskende attraktiv.  
 
Som nævnt tidligere er alternative overnatningsformer ofte placeret i naturskønne omgivelser, og hensyn til 
beskyttelse af naturen er derfor en vigtig faktor.  Små enheder, der etableres som ikke-permanente løsninger, 
efterlader et mere skånsomt fodspor, da området der påvirkes er mindre og naturen får mulighed for at genetablere 
sig efter at enhederne er fjernet.  Naturbeskyttelsesloven, byggelinjer og andre restriktioner skal overholdes, men 
ikke-permanente løsninger giver flere muligheder for at virksomheden og kommunen sammen kan finde frem til den 
mest optimale balance mellem benyttelse og beskyttelse.  
 
 
 

Denne ansøgning var imidlertid 
startskuddet til et varigt samarbejde 
mellem ejerne bag Løvtag og 
Mariagerfjord Kommune om udvikling 
af et større overnatningskoncept.  
Kommunen har banet vejen for den 
nødvendige lokalplansændring ved 
møder direkte med Erhvervsstyrelsen, 
som er øverste myndighed på 
Planloven.  Således var det muligt 
tidligt i udviklingsforløbet at tilpasse 
konceptet til Styrelsens krav. 
 
Byggeansøgningen, som pt. ligger til 
behandling hos kommunen, er 
ligeledes et resultat af en løbende 
dialog om ønsker fra ejernes side og 
krav fra myndighedernes. 
 
Den endelige godkendelse af 
lokalplansændringen til etablering af 
hotel i skoven faldt på plads den 4. juli 
2018, og byggeansøgningen er nu i 
gang.  Byggeri af første pilothytte 
forventes igangsat til efteråret 2018. 
 
Mere information om Løvtag Treetop 
Hotel findes på www.lovtag.dk.  

http://www.lovtag.dk/


Driver for udvikling i nærområdet 
Alternative overnatningsformer drejer sig ikke kun om at sælge 
overnatninger men bygger i høj grad også at skabe oplevelser.  Det er 
ikke nødvendigvis virksomheden, der selv skal stå for alle oplevelserne.  
Tvært imod kan det være en fordel at inddrage andre aktører for at 
skabe en palet af muligheder at tilbyde gæsten.  Så kan virksomheden 
fokuserer på det, de er gode til – nemlig at skabe den bedste 
overnatningsoplevelse. 
 
At samarbejde med andre lokale virksomheder og foreninger, samt at 
inddrage borgere og sommerhusejere, kan være med til at skabe en 
stærkere forståelse for, hvordan overnatningsstedet kan virke som 
driver for hele området og ikke kun for virksomheden selv.  Det handler 
om at skabe en relation med de lokale aktører: hvad rør sig lokalt?  Hvad 
er de stolte af?  Hvilke fortællinger kan de lokale bidrage med for at 
skabe en større ’sense of place’ for turisten?  Påvirkes deres hverdag af 
overnatningsstedet?  Anses det nye overnatningssted som øget 
(uønsket) konkurrence for de øvrige virksomheder?   
 
Det handler ofte om at mødes i øjenhøjde, og præsentere koncept og 
det faktuelle.  Ud over at mane misforståelser til jorden og skabe et 
konstruktivt samarbejdsklima, kan dialog og inddragelse resultere i, at 
lokale aktører tager initiativet til sig og bliver ambassadører for deres 
destination såvel som overnatningsstedet. 
 
Et koncept, der bygger på udvidet samarbejde på tværs af aktører, er 
diffuse hoteller.  Det første af sin slags er Købstadshotellet i Rødby.  Som 
mange andre mindre byer i landdistrikterne har Rødby været igennem 
en afviklingsperiode med lukkede butikker og tomme bygninger i 
bymiljøet.  Lokale kræfter i samarbejde med bl.a. forskere fra Roskilde 
Universitet arbejder på at etablere Købstadshotellet, hvor det gamle 
rådhus fungerer som reception og ’værelserne’ ligger rundt omkring i 
tidligere forladte byhuse. Borgerne – selv eleverne fra de større 
klassetrin i folkeskolen – er inddraget i konceptudviklingen, og der er et 
stærkt fokus på de lokale fortællinger og oplevelser.  Projektet med 
forventet start i 2018 bliver et eksempel på, hvordan alternative 
overnatningsformer kan være drivkraft for udvikling ikke kun for 
virksomheden men også for hele destinationen.    
 
Eksempler til inspiration 
På de efterfølgende sider vises flere eksempler på alternative 
overnatningsformer fra ind- og udland.  Billederne er ment til 
inspiration.  Mange er imidlertid også en indikation af mulighederne ved 
ikke-permanente enheder.  Da der sammenlignelige restriktioner og 
muligheder hos vores nordiske nabolande, er eksemplerne primært 
taget fra Danmark, Norge og Sverige. 
 
 
         
 
 
 
 
 
  

 Samspil med andre aktører 
Løvtag Treetop Hotel er placeret i skov 
med alle de oplevelser, det medfører: 
klatre i træer, bygge huler, gå en tur 
under løvtaget eller finde et nedlagt 
træstamme og nyde skovens stille ro.  
Placeringen af Løvtag er også en, der 
tilbyder sol-og-strand på Jyllands 
østkyst kun 200 meter fra skoven.  
Mariager Fjord tilbyder tilmed et væld 
af friluftsoplevelser: kano/kajak, 
lystfiskeri, sejlads, ture med 
naturvejleder, osv.   
 
Fokus for ejerne bag Løvtag er 
imidlertid at skabe den bedste 
overnatningsoplevelse i skoven, og 
det er derfor deres strategi at indgå 
samarbejde med udbydere af ture og 
udlejere af udstyr frem for selv at stå 
for denne del.  Lige som det er 
strategien at indgå samarbejde med 
de lokale fødevareproducenter, 
bageren, supermarkedet, caféer og 
kroen omkring forplejning.  Således 
spredes ringe i vandet fra Løvtag til 
andre aktører i destinationen. 
 
For nyligt kom det frem, at flere 
borgere og sommerhusejere frygter, 
at skoven lukkes af, nu hvor der skal 
drives hotel.  Skoven benyttes flittigt 
til at lufte hunde eller tage en kort 
gåtur på de mange stier gennem 
skoven.  Det har aldrig været en del af 
Løvtag konceptet at skabe et lukket 
’resort’, men ejerne havde ikke tænkt 
nærmere over at kommunikere dette 
ud.   
 
Situationen har givet anledning til, at 
ejerne overvejer at holde info-møde 
efter sommeren for at italesætte 
eventuelle misforståelser og skabe 
bedre kendskab til projektet og dets 
muligheder.  
 



Glamping Svendborgsund Camping (DK) 

 
 
Hængekøjer ved Lillebælt (DK) 

 
 
Shelter ved Trente Mølle (DK) 

 
 
Bådhus hostel i København (DK) 

 
 
CanSleep Skanderborg (DK) 

 
 

Tipi i Legoland (DK) 

 
 
Stedsans (SE men dansk ejet) 

   
 
Kolarbyn (SE) 

 
 
Øen Ramoa (SE) 

 
 
Flotellet (SE) 

 
 
  



Treehotel (SE) 

 
 
Treetop Friddan på egen ø (NO) 

 
 
Trætop hytte ved Preikestolen (NO)  

 
 
Tog som værelser og restaurant (UK) 

 
 
Gamle skurvogne (UK) 

 
 

Kloakrør som værelser (GE) 

 
 
Hytter/ campingvogne i nedlagt varehus (GE) 

 
 
Geodætiske kupler af nylon (Costa Rica) 

 
 
Fly som restaurant og suite (Costa Rica) 

 
 
Dog Bark Inn (USA) 

 
 
 

 
Notatet er udarbejdet af Nanna Balsby/ NB Tourism i samarbejde med VisitNordsjælland. 
Juni 2018 


