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1 Baggrund 

• 2014 Maritim fysisk planlægning – en ny (EU-dir.) 
planudfordring i DK – færdig i 2021, opdat. hver 10. år 

• Friluftslivet kun et ‘kan’ område i danske havplanlov 
(2016) 

• Landfokus i eks. nationale friluftsundersøgelser (1970 ->)  

• Ingen kortlægning af havfriluftsliv (nødvendig i planer) 
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Havterritoriet 

Havterritoriet 
ca. 103.000 
km2 

7.300 km kyster 

 

 



Formålet med kortlægning af havfriluftsliv 

• Øget viden om friluftslivet også på havet (tradition 
for nationale friluftsundersøgelser tilbage fra 
1970erne i Danmark) 

 

• Kortlægning og dokumentation, så friluftslivet 
kan vise sine interesseområder i den 
kommende havplanlægning (maritim fysisk 
planlægning) + marine beskyttelsesområder 

 

• Metodeudvikling og modellering i forhold til 
løbende opdateringer (hvert 10. år) og i forhold til 
andre sektorer (fx økosystem-baserede tjenester). 
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2 metoder til kortlægning og 
dokumentation af det blå friluftsliv i 
Danmark: 

 

1) En bruger-baseret kortlægning af havorienterede 
friluftsliv i Danmark vha. online kortlægningsredskab 
Crowd-sourcing baseret og spredt via www.havfriluftsliv.dk 
samt Facebook m.m.  

 

2) En repræsentativ panelundersøgelse af den voksne 
danske befolkning 18-80 år. Koblet med en bruger-
kortlægning på samme måde som projekt 1. 

 I alt 10.291 besvarelser. Giver stor viden om friluftslivet 
tilknyttet vand (herunder havet) og bl.a. hvor stor 
deltagelse der er i befolkningen i 92 forskellige 
vandorienterede aktiviteter.  
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http://www.havfriluftsliv.dk/


Havfriluftsliv og vandorienterede 
aktiviteter i DK 

 

 

IGN 

Sted og dato 

Karakteriseret ved: 

• Høj diversitet 

• Innovation 

• Signifikant forskellige aktivitetsrum  

kortlægningsudfordring, fx sejlads vs. kystfiskeri 
 

 

Serier af kontinuums: 
 

Organiserede/klub Private (ikke-org.) 

 Sport   Friluftsliv 

 Gruppe   Ensomhed  

 Turist  Lokal 



Kortlægningsværktøj (begge undersøgelser): 
 

Info-vindue med stedsspecifikke 
undersøgelses spørgsmål 



Overskrift her 
 
 
 
 
Navn på 
oplægsholder 
 
Navn på KU-
enhed 
 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Sted og dato 

Dias 8 

  

 

3. Uddrag af resultater af 
undersøgelser af Blåt friluftsliv i 
Danmark  



Deltagelse i vandorienteret friluftliv 
(% af voksne befolkning 18-80 år)  

9 

77,6 

10,0 
12,4 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Vandfriluftsliv Kun landfriluftsliv Ingen friluftsliv



Hovedaktiviteter - panelundersøgelsen 
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Motiver for vandfriluftsliv 
(% af vandfriluftslivsudøvere) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Møde andre mennesker

At opleve dyrelivet

Knytte familiebånd

At motionere

At få fred og ro

At opleve naturen/landskabet

Særdeles vigtig Vigtig Hverken/eller Ikke vigtig Absolut ikke vigtig

Vigtigheden af 6 motivet for deltagelse i vandfriluftslivsaktiviteter 
(n = 5951) 



Vigtigste motiv for vandfriluftsliv 
(% af vandfriluftslivsudøvere) 
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% af vandfriluftlivsudøvere, der har besøgt 
disse vandområder på seneste tur 
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Brugsfrekvens for vand- og havorienteret 
friluftsliv 
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Panel 

Crowd-
sourced 



Eksempel lokalt niveau: Punkter 
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Se vores hjemmeside 
www.havfriluftsliv.dk 

Panel 

Crowd-
sourced 

http://www.havfriluftsliv.dk/


Eksempel lokalt niveau: Brugsfrekvens 
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Panel 

Crowd-
sourced 
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Panel 

Crowd-
sourced 

Eksempel lokalt niveau: Aktiviteter 
 



Kortlægning af turister + lokale i Panel undersøgelsen 
(vand-orienteret) + Heat Map 
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Kortlægning af punkter fra turister i Panel 
undersøgelse (vand-orienteret) + Heat Map 



4. Konklusioner med relevans for 
Vadehavsforskningen 

• Vi har udviklet en metode og lavet den første store 
nationale undersøgelse og kortlægning af Blåt 
Friluftsliv i Danmark  => Ny og detaljeret viden 
 

• Viden om friluftslivets adfærdsmønstre og kortlægning af 
arealanvendelsen er vigtig for planlægning og 
forvaltning i Vadehavet. 

 

• Der bør tilføjes viden om turisternes adfærd og 
arealanvendelse – udgør en stor gruppe i Vadehavet. 
 

• Detailstudier af sammenhænge med andre sektorer fx. 
friluftsliv og fugle kunne ønskes (nationale niveau ikke 
præcist nok til at afdække problemstillingerne).  
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Link: 
 
http://ign.ku.dk/formidling
/publikationer/rapporter/ 

 
 
 

02/05/2018 

21 

Læs mere om  
vores 
undersøgelse 

http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/
http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/


Tak for 
opmærksomheden 
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KONTAKT:  
bck@ign.ku.dk 
asol@ign.ku.dk 


