Partnerundersøgelse
20. august 2017

Tilfredshedsundersøgelse af partnere i
Nationalpark Vadehavets
partnerprogram.

Af Jannik Lorenzen for Nationalpark
Vadehavet
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Forord
En af Nationalpark Vadehavets primære opgaver er, at nationalparken skal bidrage til udviklingen af partnerskaber med lokale
institutioner, virksomheder og aktører. Dette mål skal sikre en lokal forankring og bred formidling af natur- og kulturværdierne i

nationalparken. Medio 2017 har Nationalpark Vadehavet 142 partnere i forskellige sektorer, der alle er medlem af
nationalparkens partnerprogram. Partnerprogrammets omfatter Nationalpark Ambasssadører, Nationalpark Partnere,
Verdensarvspartnere, Food- og Non-food-produkter og Uddannelses- og forskningspartnere. De mange partnere fordeler sig på
en række brancheområder indenfor events, formidling, friluftsliv, fødevarer, kunst og kultur, kunsthåndværk, non-food,
overnatning, uddannelse, forskning og andre.
Partnerprogrammet blev revideret i 2016, hvor der også blev fortaget en lignende spørgeskemaundersøgelse, der havde til
formål at hjælpe med evalueringen af det hidtidige partnerprogram samt udviklingen af nye kriterier. Siden er det nye

partnerprogram implementeret og der er kommet nye partnere til, mens andre er faldet fra.
Denne partnerundersøgelse skal være med til at evaluere på det nye partnerprogram, således Nationalpark Vadehavet kan
bedømme om partnerprogrammet bevæger sig i den rigtige retning. Partnerundersøgelsen skal også anvendes i forbindelse
med nationalparkens evaluering i 2017 af nationalparkens første planperiode 2013-2018.
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Metode
Der er i tæt samarbejde med nationalparksekretariatet blevet udarbejdet et spørgeskema med spørgsmål, der blev sendt via
mail til samtlige partnere. Spørgeskemaet består af 21 spørgsmål. Spørgeskemaet er næsten identisk med spørgeskemaet, der

blev sendt ud i år 2016, dog med enkelte justeringer efter erfaringerne med undersøgelsen og spørgeskemaet i 2016.

Spørgeskemaet blev sendt ud via mail første gang mandag den 10. juli 2017. For at få indsamlet så mange svar som mulig,
blev der blev udsendt to venlige remindere til samtlige partnere. Første reminder blev sendt mandag den 24. juli 2017 og den
anden mandag den 07. august. Spørgeskemaet blev lukket for besvarelser fredag den 07. august 2017, hvorefter
undersøgelsen blev udarbejdet af Jannik Lorentzen.

Ud af 142 adspurgte partnere svarede 65, svarerende til en svarprocent på knap 46% hvilket er en tilfredsstillende svarrate.
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Opbygning
Spørgeskemaet består af 21 spørgsmål. De fleste er ”multiple choice” spørgsmål hvor der i visse tilfælde kun måtte sættes ét
enkelt kryds og i andre tilfælde måtte man sætte flere kryds. Mange af spørgsmålene er suppleret med mulighed for at skrive

kommentarer til spørgsmålet. Enkelte spørgsmål kan kun besvares kvalitativt, dvs. kun som kommentarer.

Det første spørgsmål lyder på hvilken partnersektor den respektive partner hører til. På denne måde kan man i de efterfølgende
spørgsmål se nærmere på hvordan de enkelte partnersektorer har svaret hver især. Der vil kun blive krydset med
partnersektorer, hvor det vurderes relevant, samt hvis der er et repræsentativt antal, der har svaret indenfor de respektive
kategorier.

Besvarelsen af spørgeskemaet er anonymt, dvs. at kun Jannik Lorentzen har kendskab til hvilke virksomheder der har svaret i
undersøgelsen og hvad der er svaret. Undersøgelsen er foretaget online og indtastningen af svar kan ikke lede frem til hvem
der har svaret hvad.
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65
Besvarelser i alt
Oprettelsesdato: 22. juni 2017
Første udsendelse: 10. juli 2017
Anden udsendelse: 24. juni 2017
Tredje udsendelse: 07. juni 2017
Lukket: 11. august 2017

Fuldførte besvarelser: 65
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Q1: Hvilken partnersektor hører du/I til?
Besvaret: 65

Sprunget over: 0

Her ses fordelingen af svar hos de forskellige
partnersektorer. Nogle sektorer har væsentlig flere
partnere end andre, hvilket også ses her her.
Formålet med dette spørgsmål er at gøre det muligt at
krydse relevante spørgsmål med den enkelte
partnersektor, for at se om nogle sektorer viser særlig
tendenser.
Det fremgår, at der er flest besvarelser fra formidling og
overnatning, hvilket relativt set svarer til antallet af
partnere.
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Q2: Hvor længe har du/I været partnere?
Besvaret: 65

Sprunget over: 0

81% af partnerne har været medlem i over 2 år.
12% har været partner i 1-2 år
Kun 6% har været partner under 1 år.
Det nyreviderede partnerprogram skulle genansøges af
samtlige partnere, hvis de fortsat ønskede at være
partner med Nationalparken. Det tyder her på, at en
stor del af de oprindelige partnere har valgt at ansøge
igen.
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Q3: Hvad var dit/jeres motiv for at blive partner? Sæt gerne flere kryds.
Besvaret: 65

Sprunget over: 0

Motiverne for at blive partner er især:
63% ville gerne være en del af
partnerfællesskabet.
61% ville gerne repræsentere Vadehavet
via partnerprogrammet.
58% ønskede at blive mere blive mere
synlige.
Halvdelen ville gerne hjælpe
nationalparken.
9 % har haft intentioner om at tjene
penge på partnerprogrammet.
Det er altså andre værdier, der vægter
klart højere her i stedet. Det primære er
ikke at tjene penge, men det at være en
del af nationalparken
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For at få økonomisk gevinst
For at bliver mere synlige
For at hjælpe nationalparken
For at få flere kunder
For at blive en del af partnerfællesskabet
For at finde nye samarbejdspartnere
For at repræsentere Vadehavet
For at lære mere om Vadehavet
For at værne om Vadehavet

Ved ikke
Andet (angiv venligst)

Q3: Hvad var dit/jeres motiv for at blive partner? Sæt gerne flere kryds.
Besvaret: 65

Sprunget over: 0

Der blev skrevet 4 kommentarerer til dette
spørgsmål, som alle fortalte hver deres
motiv for at blive partner. Herunder ses én
af dem:

”I håbet om at partnerskabs-

symbolet markerede en form
for certificering og
kvalitetssikring.”
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Q4: På en skala fra 1-5, hvor 5 er meget tilfreds, hvor tilfreds har du/I
været med partnerprogrammet indtil nu?
Besvaret: 65

Sprunget over: 0

Knap 22% er tilfredse med
partnerprogrammet og 42% er meget
tilfredse.
Dernæst er 27% neutrale og 9% er generelt
set mindre tilfredse.
Samlet set indikerer dette en god overordnet
tilfredshed, men også plads til forbedring.
Der er her potentiale for at rykke de 27%, der
er neutrale op til den tilfredse ende af
skalaen.
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Q5: Har du/I haft gavn af at være partner?
Besvaret: 65

Sprunget over: 0

Knap 57% svarer at de har haft gavn af
at være med i partnerprogrammet,
32% ved ikke, mens knap 11%
vurderer, at de ikke har haft gavn af
partnerprogrammet.
Det er stort set det samme antal, som
har svaret, at de ingen gavn har haft,
som har svaret ikke tilfreds i forrige
spørgsmål.
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Q5: Har du/I haft gavn af at være partner?
Besvaret: 65

Sprunget over: 0

”Har fået større viden om

Vadehavet og nyder godt
af samarbejdet med andre
partnere.”

Der er i alt blevet suppleret med 17 kommentarer
til dette spørgsmål. Overordnet set indikerer disse
kommentarer, at partnerne har haft godt gavn af
partnerskabet. Flere nævner at de har fået et større
netværk, fået mere viden og det at de er blevet en
del af et fællesskab. Samtidigt tilføjer flere dog også
at det kan være svært at måle. Her er der blevet
udvalgt tre kommentarer, hvor to af dem fint
repræsenterer den overordnede stemning i
kommentarerne, og en enkelt, der fortæller at der
er plads til forbedringer.

”At være registreret Partner er et
synligt bevis (symbol) på såvel
personlig viden, som en kvalitativ
formidling af Nationalpark
Vadehavets mangfoldige,
overdådige og særegne natur.”
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”Er skuffet over, at vi ikke
kan bruge Nationalparken
som støtte til nye projekter
- støtteerklæringer f.eks.”

Q5: Har du/I haft gavn af at være partner?
Besvaret: 65

Sprunget over: 0

Går man ned i besvarelserne, viser det sig at det
primært er fødevarepartnerne, der vurderer at de
er mindre sikre på, at de har haft gavn af
partnerprogrammet i forhold til de øvrige
partnere. Her ses de sammenlignet med de to
største partnersektorer, nemlig formidling og
overnatning, som begge viser at ca. 70% af disse
har haft gavn af at være partner.
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Q6: Har du/I Nationalpark Vadehavets logo på din/jeres hjemmeside?
Besvaret: 63

Sprunget over: 2

76% af partnere benytter sig af
nationalparklogoet. Knap 24 % benytter
sig ikke af logoet.
At benytte Nationalpark Vadehavets logo
på de respektive partneres hjemmesider
er et af kriterierne for at være partner.
Som tabellen viser er det altså ca. tre ud
af fire partnere som lever op til dette,
mens en fjerdedel ikke udlever dette
kriterie for at være partner.

Det skal dog nævnes, at enkelte partnere
ikke har deres egen hjemmeside.
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Q6: Har du/I Nationalpark Vadehavets logo på din/jeres hjemmeside?
Besvaret: 63

Sprunget over: 2

Krydset med fødevarepartnerne kan
man se, at 56% af disse ikke benytter sig
af logoet på deres hjemmesider. Igen
sammenlignet med formidlings- og
fødevarepartnerne kan man se ,at hele
90% af formidlingspartnerne og 87% af
overnatningspartnerne benytter sig af
logoet.

Powered by

Q7: Hvis ja, hvor ofte bruger du/I derudover nationalparkens logo eller
lignende til markedsføring af din/jeres virksomhed?
Besvaret: 57

Sprunget over: 8

Som det fremgår af denne graf, er mange partnere
gode til at benytte sig af Nationalpark Vadehavets
logo til markedsføring. 33% benytter sig dagligt af
logoet, 16% ugentligt, 14% månedligt og 25%
benytter sig årligt af det. 12% benytter sig aldrig.

Mange af de supplerende kommentarer forklarer
hvor og hvordan de forskellige partnere benytter sig
af logoet. Her er udvalgt en kommentar fra en
partner, som mener at kunne benytte logoet bedre.

”Vi har det ikke på

andre steder end på
vores hjemmeside. Det
burde vi selvfølgelig!”
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Q8: Er partnerne synlige nok på Nationalparkens
Vadehavets hjemmeside, udgivelser, nyhedsbreve osv.?
Besvaret: 55

Sprunget over: 10

Godt 73% synes, at partnerne er synlige
nok på nationalparkens hjemmeside,
udgivelser, nyhedsbreve osv., mens 27%
ikke mener, at partnerne er synlige nok.
Der er blevet suppleret med 8
kommentarer, der kommer med diverse
input angående synligheden. Her er der
udvalgt en, som forklarer at
nationalparken er på rette spor, men at
der stadig er plads til forbedring:

”Der er sket forbedringer, men der er
lang vej endnu(…)Folk gider ikke klikke
for meget rundt for at få informationer,
og hjemmesiden mangler STADIG en
eventkalender. (…)”
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Q8: Er partnerne synlige nok på Nationalparkens
Vadehavets hjemmeside, udgivelser, nyhedsbreve osv.?
Besvaret: 55

Sprunget over: 10

Som grafen viser, mener især
formidlingspartnerne, at de generelt er
mindre synlige end den gennemsnitlige
holdning. Her er de bl.a. sammenlignet med
overnatningspartnerne, som til gengæld
viser at 100% mener de er synlige nok.

Udvalgt kommentar, der beskriver at det
også er op til partnerne selv at skabe
synlighed:

”Vi vil altid gerne have mere
synlighed, men det er
vanskeligt, når vi er så mange
partnere. Synligheden skal nok
opnås gennem partnernes
egen indsats”
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Q9: Hvad skal Nationalpark Vadehavet bidrage med i partnerprogrammet?
Besvaret: 34

Sprunget over: 31

Udvalgte kommentarer:

”Inddrage partnerne
i udviklingen af
nationalparken”

Ser man samlet på alle de
kommentarer, der er blevet skrevet,
ser man, at der er mange forskellige
ønsker fra partnerne. Dog er der tre
ting, som går igen hvilket er
synliggørelse, information og
netværksdannelse.
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”Kvalitetsudvikling og synlighed.
Man skal turde sortere dem fra der
ikke "Aktiv" deltager i jeres tiltag.
De, der sender en stråmand for at
det ser pænt ud, bør ikke være
medlem. De pynter sig med "lånte"
fjer.”

”Den bagvedliggende
organisering af f.eks. partnerdag
og støtte til evt. projekter, der
ønskes gennemført. Støtte her er
også rådgivning og
vejledning/sparring”

”Workshops, formidling af
samarbejde og meget gerne
også en sikring af
formidlingskvalitet (evt. som
videre "uddannelses"
arrangementer)”

”Aktivt synliggøre
partnere (..). Deltage i
begivenheder hvis muligt.
Orientere om muligheder”

Q10: Hvad skal du/I og de andre partnere bidrage med til
partnerprogrammet og Nationalpark Vadehavet?
Besvaret: 34

Sprunget over: 31

Udvalgte kommentarer:
”Uddybende viden om
hinanden. Vi skal også
blive bedre til at bruge
logo og navnet mere, så vi
skaber større synlighed.”

Mange af partnerne er enige om at de
skal være med til at synliggøre
nationalparken, ligesom
nationalparken er med til at synliggøre
dem. Ligeledes er der mange, der er
enige om at partnerne skal benytte
hinanden til alt fra, erfaringsdeling til
henvisning til hinanden.
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”Udveksle erfaring og
udvikle oplevelsesturismen.
Vi skal tage os pænt af vore
gæster så de kan opleve en
levende lokalbefolkning der
lever med og i naturen”
”Vi skal mere omkring hos
hinanden, så man ved hvad man
kan henvise til. Nationalparken
kunne evt. tilbyde at være
behjælpelige med "åbent hus" for
de, der ønsker at være med til
det.”

”Synlighed og omtale.
Alle bør bidrage til en
bæredygtig udvikling
og tilgang til
nationalparken.”

”Gøre opmærksom på
øvrige partnere og
være ambassadør for
Nationalparken.”

Q11: Føler du/I, at det at være partner giver et ejerskab af Nationalpark
Vadehavet?
Besvaret: 64

Sprunget over: 1

69% af partnerne føler et ejerskab af Nationalpark Vadehavet via
det at være partner.
23% føler ikke et større ejerskab af den grund, og 8% ved det
ikke.
Ser man nærmere på de enkelte sektorer, viser det sig, at 36% af
formidlingspartnerne i mindre grad føler at det at være partner
giver ejerskab af Nationalpark Vadehavet.
Ud af de 4 supplerende kommenterer er der her udvalgt en lidt
skæv kommentar, der viser at der er flere måder at tolke
ejerskab på:

”Rent sprogligt mener jeg ikke man kan benytte
ordet "ejerskab" om den daglige brug af
Nationalpark Vadehavet, men derimod vil jeg
hellere benytte ordet "brugsret" til Nationalpark
Vadehavet”
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Q12: Hvor ofte samarbejder du/I med andre partnere?
Besvaret: 62

Sprunget over: 3

Som det fremgår er det meget forskelligt hvor ofte
partnerne arbejder sammen. Ser man på de enkelte
sektorer er det ligeledes meget spredt hvor ofte der
samarbejdes, men Overnatnings-, Fødevare- og Andre
partnere har tendens til at sjældnere med andre partnere
end de øvrige partnersektorer.
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Q12: Hvor ofte samarbejder du/I med andre partnere?
Besvaret: 62

Sprunget over: 3

Der er blevet suppleret med 8 kommentarer til spørgsmål.
Mange af disse forklare hvordan de forskellige partnere
samarbejder med andre partnere, hvilket i mange tilfælde
forgår i form af henvisninger til hinanden. Her er udvalgt en
kommentar, som forklarer at det ikke nødvendigvis er på grund
af partnerprogrammet der samarbejdes.

” Nogle af partnerne samarbejder vi næsten

dagligt med, men vi tænker ikke på, at det er
som partnere i Nationalparken, men som
ganske almindelige samarbejdspartnere”
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Q13: Hvor ofte deltager du/I i Nationalpark Vadehavets arrangementer
(f.eks. Partnerdagen, Temadage, Nationalparkdagen)?
Besvaret: 65

Sprunget over: 0

Det er kun 12% af partnerne, som deltager hver gang der
afholdes arrangementer. 52% deltager næsten hver gang.
25% deltager indimellem og 11% deltager kun sjældent eller
aldrig.
Det forventes af partnerne, at de deltager i de partnerdage,
aktiviteter og tilbud nationalparken stiller til rådighed for
dem.
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Q14: Får du/I information nok omkring hvad, der forgår i Nationalpark
Vadehavet?
Besvaret: 65

Sprunget over: 0

83% af partnerne mener de får nok information om hvad der
forgår i Nationalpark Vadehavet. 11% mener ikke at der er
information nok og 6% ved ikke.
Krydset med fødevarepartnerne kan man dog se at 29% af
disse ikke mener at der kommer information nok og 14% har
svaret ”ved ikke”, hvilket er flere end de øvrige
partnersektorer.
Kommentarerne roser især nyhedsbrevet, som det også
fremgår herunder:

” I er MEGET gode til at

sende nyhedsmail ud og
information.”
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Q15: Hvad synes du/I om de forventninger og krav, som Nationalpark
Vadehavet stiller til partnerne?
Besvaret: 63

Sprunget over: 2

81% af partnerne er enige om at
forventningerne og kravene er
passende.

Der er for mange krav og
forventninger
De er passende

Blot 2% af partnerne kender ikke til
kravene, hvilket tyder på at partnerne
har sat sig ind i tingene inden
ansøgning.
Som det ses herunder, er det især
formidlingspartnerne (29%) der synes
der er for få krav og forventninger.
Det er også nævneværdigt, at med
11% er der flere der ønsker, at der
kommer flere krav, fremfor de 6%,
som ønsker færre krav.
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Der er for få krav og
forventninger

Jeg/vi kender ikke
forventningerne

Q15: Hvad synes du/I om de forventninger og krav, som Nationalpark
Vadehavet stiller til partnerne?
Besvaret: 63

Sprunget over: 2

Der er blevet suppleret med 6 kommentarer til dette spørgsmål. Øverst her ses to, der
begge er tilbøjelige til at der kan stilles flere krav til partnerne. Udover disse viser
kommentarerne også stemning for at nationalparken selv kan stilles for nogle krav, som det
kan ses nederst.

”De er passende, men på den
lange bane, bør bæredygtig
turisme være stærkere inde i
koncept udviklingen, da NP
vil være mere troværdig
udadtil og vi arbejder i DK’s
største naturreservat”

Powered by

”Omvendt - nationalparken er til
for befolkningen og gæster og
skal bare opfylde de krav vi
stiller til dem. De kan faktisk
ikke stille krav - ledelsen er en
serviceorgan for befolkningen
ellers er der noget som er
misforstået”

”Jeg synes sagtens I
kan stille større krav
til partnere. En slags
godkendelse for at
kunne blive partner.”

Q16: Hvordan opfatter du/I Nationalparks Vadehavets sekretariat? Sæt
gerne flere kryds.
Besvaret: 65

Sprunget over: 0

Overordnet set er klart den største del af
partnerne godt tilfredse med sekretariatet.
75% mener at sekretariatet er
imødekommende og 65% mener at de er
kompetente.
28% mener at sekretariatet er visionære, 26%
handlekraftige og 22% synlige, hvilket indikerer
at der især på disse 3 punkter er plads til
forbedring.
Ganske få procent har markeret at der enten
sker for lidt, eller at sekretariatet er tillukkede
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Q16: Hvordan opfatter du/I Nationalparks Vadehavets sekretariat? Sæt
gerne flere kryds.
Besvaret: 65

Sprunget over: 0

Der er blevet suppleret med 6 kommentarer til dette
spørgsmål. Kommentarerne bevæger sig i mange forskellige
retninger, men som de to nedstående, tegner de fleste af
dem et billede af at der er plads til forbedring.

”Kompetente, men for
selvoptaget. Der går
administration i tingene.”
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”I modsætning til de første 4 år er i
slet ikke så synlige og kommer ikke
ud blandt os, andet end hvis der
skal holdes taler. Mere medlevende
vil også give bedre føling med,
hvad der sker. (…)”

Q17: Har du/I hørt om Nationalpark Vadehavets 12 målsætninger?
Besvaret: 63

Sprunget over: 2

65% kender til nationalparkens 12 målsætninger,
hvor 22% af partnerne ikke kender til disse. De
resterende 13% ved ikke.
Med 95%, der har svaret ”Ja”, er det
formidlingspartnerne, der har bedst styr på
målsætningerne. I den anden ende ligger
fødevarepartnerne, hvor 0% har svaret at de
kender til de 12 målsætninger. De øvrige
partnersektorer ligner gennemsnittet.
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Q18: Hvilke af målsætningerne synes du/I er vigtigst for nationalparken?
Sæt gerne flere kryds.
Besvaret: 62

Sprunget over: 3
Beskyttelse af naturens frie dynamikker
Beskyttelse af kultur- og menneskeskabte naturlige områder

Beskyttelse af karakteristiske landskaber og geologiske formationer
Bevaring af kultur og historiske steder

Udvikle friluftslivs-, natur- og kultur oplevelser.
Bæredygtig turisme og friluftslivsudvikling

Beskyttelse af meget sårbar natur gennem zoner, formidling og vejledning, skiltning og
kommunikation
Styrkelse af naturformidling og kommunikation
Styrke forskning og undervisning relateret til Vadehavet

Udvikling af partnerskaber med de omgivende samfund og udvikling af bosætning
Verdensarven og det Trilaterale Vadehavssamarbejde skal udvikles af
Nationalparken
Evaluering og monitering
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Q18: Hvilke af målsætningerne synes du/I er vigtigst for nationalparken?
Sæt gerne flere kryds.
Besvaret: 62

Sprunget over: 3

Med 69% er ”Udvikle friluftslivs-, natur- og kultur oplevelser” den målsætning partnerne vægter
højst. Dernæst kommer ”Bæredygtig turisme og friluftslivsudvikling” hvilket 68% har valgt,
efterfuldt af ”Bevaring af kultur og historiske steder” som 63% har valgt.
”Beskyttelse af naturens frie dynamikker”, ”Styrkelse af naturformidling og kommunikation”,
”Beskyttelse af karakteristiske landskaber og geologiske formationer” samt ”Beskyttelse af meget
sårbar natur gennem zoner, formidling og vejledning, skiltning og kommunikation” synes mange
også er vigtigt.
Med 11% er ”Evaluering og monitering” den målsætning partnerne vægter mindst.
Det er også nævneværdigt at ”Udvikling af partnerskaber med de omgivende samfund og
udvikling af bosætning”, som partnerprogrammet hører ind under, kun er blevet set som værende
vigtig af 23%, hvilket gør denne målsætning til den anden mindst vigtige ifølge partnerne.
Samlet set er det altså udviklingen af turisme og oplevelser i området partnerne har i højsæde.
Der er altså her tale om målsætninger, der understøtter mange partneres forretning. Dog vægter
de også højt at dette skal ske på en bæredygtigmåde, samt at naturen og kulturen skal beskyttes.

Powered by

Q19:Hvad kunne du/I tænke jer, der skulle ske med partnerprogrammet i
fremtiden?
Besvaret: 23

Sprunget over: 42

”Mere kommunikation og

Udvalgte kommentarer:
”Der skal stilles

bæredygtige krav til
partnerne på den
lange bane.”

information mellem
partnere og
nationalparken.”

Skal man samle kommentarerne op, så er det svært at gøre det
fuldstændig entydigt. Der vises dog tendens til at mange
partnere ønsker mere samarbejde partnerne imellem, samt en
stærkere markedsføring af nationalparken. Det skal også nævnes
at flere er godt tilfredse med nationalparkens arbejde indtil nu,
og der ønskes at de fortsætter i samme spor.
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”Information så vi kan fungere
som et rådgivende udvalg - så
kan i nedlægge det nuværende Det kan give mere
medejerfølelse for ordet
nationalpark.”

”At partnerne lærer der ikke
kommer noget af ingenting.
NPV er ikke en gavebod, men
en idebooster. Vi skal selv
arbejde for at ting kan lykkes!”

”Mere fokus på
markedsføring af
nationalparken
nationalt og ikke
mindst
internationalt”

Q20: På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er meget sandsynligt, hvor sandsynligt ville det
være at du/I ville anbefale partnerprogrammet til eventuelle nye partnere?
Besvaret: 63

Sprunget over: 2

51% ville meget sandsynligt anbefale
partnerprogrammet til andre. 21% vil sandsynligt
anbefale det, mens næsten 24% er neutrale og 5%
ikke vil anbefale partnerprogrammet.
Dette stemmer nogenlunde overens med at 63%
havde markeret sig på ”4” eller ”5” da de skulle
svare på hvor tilfredse de havde været med
programmet.
Der er også her især potentiale for at få de 24%
neutrale til at rykke sig op til enten sandsynligt
eller meget sandsynligt.
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Q21: Øvrige kommentarer
Besvaret: 6

Sprunget over: 59

Der er blevet skrevet 6 afsluttende kommentarer.
Kommentarerne tegner ikke et entydigt billede, så her er
udvalgt to der er lidt kød på.

”Partnerprogrammet er

en omdrejningsfaktor
for udviklingen af
Nationalparken og
regionen.”
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”Jeg tror det er svært at agere på denne lange kyst.
Men jeg håber, at udviklingen af bæredygtig turisme
får mere plads, samt at forståelsen for hvem der
trækker gæster til bliver større. Vores håb er at
partnerskabet udvikler sig i retningen af
bæredygtighed overfor natur, befolkning og
sikkerhed.”

Konklusion
Nationalpark Vadehavets partnerprogram er på mange punkter godt kørende, men der er stadig visse steder hvor der er plads til
forbedring. 63% af partnerne er generelt set tilfredse med partnerprogrammet, hvilket vil sige der altså er 37% der er neutrale
eller under. Dette stemmer overens med at 57% af partnerne mener, at de har haft gavn af at være partner. På grund af bl.a.
disse tal, vil hele 71% af partnerne sandsynligt eller meget sandsynligt anbefale partnerprogrammet til eventuelle nye partnere.
Det er ca. 3 ud af 4 partnere, der bruger nationalparkens logo på deres respektive hjemmesider, hvilket er et krav for at være
partner. Derudover benytter 63% af partnerne sig af nationalparkens logo til anden form for markedsføring, minimum en gang om
måneden. 27% af partnerne mener dog ikke at de, den anden vej er synlige nok på nationalparkens hjemmeside, udgivelser osv.
Ser man på både partnernes motiv for at blive partner og hvilke af nationalparkens 12 målsætninger de finder vigtigst, samt flere
af de supplerende kommentarer, danner der sig et klart billede af at det ikke har været af kommercielle grunde de fleste partnere
har valgt at søge om partnerskab. Derimod er det naturen og kulturen samt bevaringen af disse de fleste partnere har fokus på.
Ligeledes ønsker mange partnere, at der skal ske udvikling inden for bæredygtighed og oplevelser i området, hvilket kan være
med til at opløfte partnernes respektive virksomheder.
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Konklusion - fortsat
Der er også fokus på at nationalparken er et fællesprojekt for både Nationalparken og partnerne, men samtidig gives der også
udtryk for at partnere, der ikke lever op til kravene skal sorteres fra. Fremadrettet ønskes det også at kravene for partnerskab
skal bevæge sig i en mere ”bæredygtig” retning. Nationalparken skal ligeledes være med til at synliggøre, bringe information og
fremme samarbejde mellem partnerne.
Partnerne synes at sekretariatet er kompetente og imødekommende, men samtidigt mangler mere handlekraft og vision derfra.
Informationen om hvad der sker i nationalparken, der kommer fra sekretariatet er også tilfredsstillende, da 83% af partnerne
mener de får information nok.
Der tegnes altså et billede af at mange stadig bakker op omkring partnerprogrammet og synes det er en god ide. Det ville dog
kunne forbedres hvis det kunne gøres mere udfarende, direkte og skarpere. Især skal der arbejdes med fødevarepartnerne, der
ofte viste tendens til at være mere negative og utilfredse med partnerprogrammet.
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