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Formålet med INUT-projektet 
 
 
 

Projektets overordnede formål er innovation og udvikling af bæredygtig 
bynær økoturisme med udgangspunkt i 2 konkrete parker. 
 

- Tilpasse økoturisme til danske forhold (kulturlandskab/bynært) 

- Analysere parkernes identitet/narrativer, og skabe design der understøtter 
disse på en bæredygtig måde 

- Udvikle læring/guidede økoturismeture for især udenlandske turister 

- Opsamle erfaringer og udvikle en model og redskabskasse som kan hjælpe 
andre parker i gang med guidede økoturismeture. 

- Konferenceindlæg, internationale publikationer m.m. 
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Hvad er økoturisme? 

• Økoturisme kom for alvor frem efter Brundtlandrapporten (1987) og RIO konferencen i 1992.  

• The (International) Ecotourism Society blev stiftet i 1990.  

• Økoturisme anvendes bl.a. også af FNs verdensturismeorganisation (UNWTO) som redskab 
til bl.a. udvikling. Skift i fokus inden for turisme fra beskyttelse til bæredygtig udvikling. 

• 2002 var Internationalt Økoturismeår, 2017 er Internationalt Bæredygtig Turismeår.   

 

Revideret definition af økoturisme I 2015 med øget fokus på uddannelse og 
formidling:  
 

• "responsible travel to natural areas that conserves the environment, sustains 
the well-being of the local people and involves interpretation and 
education" with the specification that education is to staff and guests. 

                                                           The International Ecotourism Society 2015 
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Hvad er (bynær) økoturisme 
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Bæredygtig turisme 
- miljømæssig, socio-

kulturel, lokal-
økonomisk balance 

Naturturisme - 
fokus på natur-

oplevelser i 
naturområder 

Educational 
tourism  

fokus på 
formidling og 

læring 

Økoturisme + bynær  
Bæredytig turisme i 
bynære naturområder 
med formidling og 
læring 

Konventionel  
Turisme  
– alle typer og 
alle steder  



INUT-projektets caseområder  
 
 
 

Udviklingen af bynære økoturisme-ture foregår i to parker: 

National Park Skjoldungernes Land omkring Roskilde og Naturpark Amager 
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INUT-projektets hovedindhold  
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År 1 

Etablere en fælles definitions-
ramme for bynær økoturisme 
(RUC og KU). 

Udforske og udvikle parkernes 
narrativer, identitet og turisme -
potentiale i samspil med lokale 
aktører og interessenter  

(Norrøn Arkitekter og 
Københavns Universitet)  

År 2 

Uddanne økoturismeguider: 
studerende & entreprenører 

Guider skal udvikle innovative 
turismeprodukter og udbyde 
disse guidede bynære 
økoturismeture til turister  

Øge turisternes forståelse af 
bæredygtighed  

(Turistføreruddannelsen RUC og 
Skovskolen - KU) 

År 3 (igang) 

Opsamle erfaringer fra hele 
projektet og evaluere. 

Skabe en model for udvikling af 
bynær naturturisme  

Udvikle en redskabskasse med 
erfaringer og gode råd  

Overføre koncept til andre 
parker. 

(Københavns Universitet og RUC) 



INUT-projektets metoder og resultater  
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År 1 

1) Definitionsramme for bynær 
økoturisme (litteraturstudie) 

2) Analyser af områderne 

3) Identitetsudvikling  

4) Forslag til fysiske attraktioner 
(design) 

5) PP-GIS analyser af brugen af 
områderne, ønsker, problemer, 
behov m.m. (besøgende) 

År 2 

1) Kursus i bæredygtig turisme til 
guider og studerende 

2) Konkrete turprodukter er 
udviklet og igangsat af guider 

3) Netværk af guider etableret 
og fået nye midler til et forløb 

4) Evaluering af kursus og 
resultater samt guiders brug af 
området (PPGIS) 

År 3 (igang) 

1) Interviews og spørgeunder-
søgelser til opsamling af 
erfaringer og gode eksempler  

2) Undersøgelse af danske 
parkers formidling og guidede 
ture for udenlandske turister + 
behov for viden m.m. 

3) Dialog med potentielle parker 
og overføre konceptet 



Forventede Internationale papers & konferencepræsentationer : 
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Narrativet for Nationalpark  
     Skjoldungernes Land  
        ’Et sagn i live’ 

Resultater omkring narrativer og identitet (WP1) 



Narrativet for Naturpark Amager – ‘Det menneskeskabte land’ 
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Identitetsskabende design Amager Naturpark (WP1) 
• ‘Klimabarometer’ med trappe som reflekterer havspejlsstigninger 

• Overnatningsanlæg og oplevelser i missilbatterierne 
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• Amager Naturpark 
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Resultater af PP-GIS analyse med besøgende 
i de to parker (WP1)  

 
Hvad gør dette sted specielt Hvorfor er det dit favoritsted? 

 



Resultater af PP-GIS analyse med besøgende i de to parker 
 
 
 

• Skjoldungelandet NP 
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Hvorfor er det dit favoritsted? 
 

Hvad gør dette sted specielt 



Resultater: VGI crowdsourcing of recreational use patterns and experiential place 
values for national park planning in Denmark 

 
Sammenspillet mellem INUT data (narrativer) og høstet Flickr billeder (images) 
komplementerer hinanden og giver et godt indblik i stedsværdier og oplevelsespotentialer: 
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Resultater omkring guidede ture (WP2) 
• 10-ugers kursusforløb udviklet og gennemført i foråret 2018 med 

studerende fra RUC og Skovskolen samt 22 selvstændige guider 

• 34 studerende har gennemført kurset og bestået eksamen 

• Der er p.t. udviklet ca. 15 guidede økoturismeture i de to parker og en del 
er blevet gennemført i 2018. 

• Endnu flere af turene bliver nu udbudt i 2019 (markedsføring foregår i 
vinterens løb) 

• RUC indarbejder nu bæredygtighed i hele guideuddannelsen 

• RUC tilbyder fremadrettet kurser til guider, der gerne vil starte økoturisme 
op i nye parker (efter aftale).  

• Der er etableret et netværk for økoturismeguider i regi af Invio – kan være 
relevant for guider i andre parker http://invio-net.dk/event/innovative-
stedsfort%C3%A6llinger-nye-trends-i-turismen 
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Workshops & ture i  
2018 

17-03-2019 15 

 

 



Eksempel: Spørgeundersøgelse af kursusforløb og turudviklingen 
inkl. PP-GIS analyse med INUT kursister/guider i de to parker 
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Evaluering af erfaringer og resultater er igang 

Steder der 
anvendes i de 
udviklede 
guidede 
økoturismeture 



Relevans af INUT for Vadehavsforskningen m.fl. (I)  

Identitet og design 

• Vadehavet og andre parker kan have gavn af at skabe et tydeligt narrativ/ 
fortælling som er unik for deres område og fremhæver særlige kvaliteter/ 
identitet. Udefrakommende kan nogle gange bedre se det unikke og ‘tænke ud 
af boksen’.  

• Etablering af mere tydelig identitet kan gavne de mange nye parker, der 
kommer i disse år i Danmark (fx naturparker, geoparker, UNESCO, biosfære-
reservater m.m.). 

• PPGIS-analyser kan give rumlig forståelse af, hvad parkernes besøgende mener 
er unikt, hvor der ligger skjulte historier, hvordan de bruger parken, hvad de 
oplever som udfordringer og potentialer m.m.  

• Design kan godt provokere, men måske også flytte traditionelle tænkemåder. 
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Relevans af INUT for Vadehavsforskningen m.fl. (II)  
Guidede økoturisme-ture for turister 

• Det 10-ugers kursusforløb om bynære økoturismeguidning var en succes med mange 
deltagere og udvikling af mange spændende ture. Bæredygtighed inddrages nu i hele 
guideuddannelsen på RUC. 

• Udvikling af turene tager tid og god markedsføring – en del af INUT-turene kommer 
først i gang i 2019. Nogle ture er mere populære end andre, men flere er allerede en 
‘kommerciel succes.’  

• Forankring - Vigtigt at skabe et godt samarbejde med parkerne omkring udvikling af 
guidede ture til turister. Del af naturvejledning eller supplement med private udbydere? 
Hvad er erfaringerne fra Vadehavet, hvor begge dele findes? 

• Netværket af økoturismeguider i INUT er åbent for nye guider i andre parker rundt i 
landet og har fået midler i Invio-regi til at fortsætte med 3-4 årlige netværks-møder. 
Kontakt Jane Meged på RUC for mere information (mail: janewm@ruc.dk 

• Mulighed for kurser for økoturismeguider efter aftale (kontakt Jane Meged) - på RUC 
eller evt. i jeres park. 
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Relevans af INUT for Vadehavsforskningen m.fl. (III)  
‘Håndbog’ med model og værktøjer til udvikling af guidede økoturisme-ture for 
turister kommer i slut 2019 

• De kommende INUT-analyser af ‘status på formidling til udenlandske turister’ i 
de forskellige parker kan afklare hvad der p.t. udbydes og skærpe 
opmærksomheden på denne målgruppe, som vi tror overses en del steder.  

• Nationalpark Vadehavet har mange år haft en omfattende formidling til 
udenlandske turister – et godt eksempel på formidling til udenlandske turister, 
som andre parker kan lære af.  Kender du/I andre gode eksempler på formidling 
til udenlandske turister, som vi kan lære af og udbrede kendskabet til? 

• Vi vil gerne besøge særligt interesserede parker for at høre om, hvordan 
konceptet bedst kan overføres til jer – hvad har I brug for af viden og hvilke 
emner skal med i håndbogen? Kontakt Berit Kaae for nærmere aftale om besøg i 
jeres park (bck@ign.ku.dk) 
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Vi ser frem til videre dialog 
og samarbejde med 
Vadehavet og andre parker!  
 
Afslutningskonference  
28. november på RUC 
 
Tak for opmærksomheden! 
 
bck@ign.ku.dk 


