
 

– Ålands officiella statistik – 

Gerd Lindqvist, statistiker   

Tel. 018-25582 

Turism 2020:10 

26.10.2020 

 

 

  Statistik över gästhamnarna 2020  
 

Båtnätterna minskade med 26 procent 

 

Beläggningen i de åländska gästhamnarna uppgick i maj–september 2020 till 10 

procent, vilket kan jämföras med 14 procent under samma period 2019. Det är främst 

beläggningen under juli månad som har sjunkit, från 49 till 32 procent, medan 

övriga månader visade i stort sett samma beläggningsgrad båda åren. Drygt 1 300 

båtplatser i sammanlagt 20 gästhamnar ingår i statistiken. 

 

Båtnätterna uppgick till drygt 21 000, en minskning med 26 procent jämfört med 

2019. Besöken i gästhamnarna på fasta Åland står för den största delen av 

nedgången då båtnätterna där minskade med 36 procent, medan båtnätterna i 

skärgårdshamnarna gick ned med 10 procent. Över hälften, eller 54 procent, av 

båtnätterna noterades dock på fasta Åland och 46 procent i skärgården.  

 

Drygt tre femtedelar av båtnätterna skedde i juli och en femtedel i augusti. Till 

antalet var de närmare 13 500 i juli, varav 7 300 på fasta Åland och 6 200 i 

skärgården. I juni var båtnätterna 3 300 och i augusti 4 000. Maj och september hade 

några hundra båtnätter vardera. Båtnätternas fördelning över månaderna var i stort 

sett densamma som 2019, med undantaget att juli i år hade en något mindre andel 

av båtnätterna än i fjol och augusti en lite större andel. 

 

Antalet båtnätter efter gästernas hemland visar en ökning av finländska gäster 

jämfört med 2019. De finländska besökarna stod för 20 200 båtnätter i år och 19 300 i 

fjol. Besökare från Sverige hade endast 700 båtnätter denna sommar, medan 

motsvarande siffra var 5 900 förra sommaren. Båtnätter av gäster från Tyskland 

minskade från 1 700 till 180 och övriga länders båtnätter gick ner från totalt 2 000 till 

200. Ser man på fördelningen mellan länderna stod Finland för 67 procent av 

båtnätterna 2019 och för 95 procent 2020, medan Sverige noterades för 20 procent i 

fjol och endast 4 procent i år. Förutom de nordiska länderna och Tyskland, hade 

gästhamnarna också besökare från bland annat Estland, Polen och Frankrike.  

 

Det genomsnittliga antalet personer per gästande båt var liksom i fjol ungefär tre 

personer och övernattningarna kan på basen av medeltalet uppskattas till drygt 

64 400, vilket kan jämföras med 91 800 år 2019. 

 
Beskrivning av statistiken 

Statistiken över småbåtshamnarna omfattar 20 gäst- och besökshamnar där 

betalning har uppburits. Besöken i hamnarna räknas i båtnätter, eftersom 

avgifterna betalas per båt och natt. Om t.ex. fem båtar stannar två nätter redovisas 

det som tio båtnätter. Uppgifterna om hemland är delvis uppskattade.  
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Figur 1. Beläggningsgrad i gästhamnarna maj-september 2019-2020

Källa: ÅSUB Turism
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Tabell 1. Båtnätter i gästhamnarna maj till september 2020 efter region och månad

Region Totalt

Maj Juni Jul i Augusti September

Antal

Totalt 21 358 155 3 270 13 483 4 069 381

Fasta  Åland 11 583 95 1 502 7 326 2 344 316

Skärgården 9 775 60 1 768 6 157 1 725 65

Andel, procent

Totalt 100,0 0,7 15,3 63,1 19,1 1,8

Fasta  Åland 100,0 0,8 13,0 63,2 20,2 2,7
Skärgården 100,0 0,6 18,1 63,0 17,6 0,7

Källa: ÅSUB Turism

Månad

Tabell 2. Båtnätter i gästhamnarna maj till september 2018-2020 efter region

Region 2018 2019 2020

2018-2019 2019-2020

Antal

Totalt 29 600 28 987 21 358 -2,1 -26,3

Fasta  Åland 18 749 18 136 11 583 -3,3 -36,1

Skärgården 10 851 10 851 9 775 - -9,9

Andel, procent

Totalt 100,0 100,0 100,0

Fasta  Åland 63,3 62,6 54,2
Skärgården 36,7 37,4 45,8

Not: Korrigerade siffror gällande fördelningen mellan fasta Åland och skärgården 2018 och 2019.

Källa: ÅSUB Turism

Förändring i  procent

Tabell 3. Båtnätter i gästhamnarna maj till september 2019-2020 efter gästernas hemland och år

År Totalt

Finland Sverige Norge o. Tyskland Övriga

Danmark

Antal

2019 28 987 19 324 5 903 543 1 716 1 501

2020 21 358 20 226 743 44 179 166

Andel, procent

2019 100,0 66,7 20,4 1,9 5,9 5,2

2020 100,0 94,7 3,5 0,2 0,8 0,8

Källa: ÅSUB Turism

Gästernas  hemland
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