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1 Indledning 

Denne brochure opsummerer de vigtigste resultater af den tværnationale besøgsundersøgelse, 

der er gennemført af de tre lande i UNESCO Vadehavet Verdensarv-området: Danmark, Tyskland 

og Holland. Undersøgelsen er gennemført i sommeren og efteråret 2020 og foråret 2021. Selvom 

den blev gennemført under coronapandemien, havde folk i undersøgelsestiden lov til at rejse og 

tage på ferie. De resultater, der bliver præsenteret her, viser stor opbakning til bæredygtig 

turisme, og det afspejler den generelle tendens til mere bevidsthed om en bæredygtig livsstil. 

Frem for alt er kærligheden til naturen og dens beskyttelse og at nyde og værdsætte Vadehavets 

unikke karakter et tydeligt tegn på at fortsætte med at forbedre og udbygge den bæredygtige 

turisme i UNESCO Vadehavet Verdensarv-området. Dette resumé peger også på 

forbedringsområder, fx inden for bæredygtig transport eller internetadgang.  

Undersøgelsens resultater rummer også en række eksempler på best practice inden for 

bæredygtig turisme fra de fem deltagende lande i Interreg-projektet PROWAD LINK, og de viser de 

økonomiske, økologiske og sociale aspekter af bæredygtig turisme.  

De opdaterede undersøgelsesdata sammenholdt med eksemplerne på bæredygtige virksomheder 

viser gevinsten ved bæredygtig turisme i UNESCO Vadehavet Verdensarv-området. Det danner 

grundlag for at bakke op om og yderligere forbedre den bæredygtige turisme og 

erhvervsudviklingen blandt små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i regionerne. Brochuren 

ønsker at fremme videreudviklingen af bæredygtige produkter og tjenester og dermed fortsat 

arbejde sammen mod en bæredygtig fremtid.  

PROWAD LINK-projektet, som er medfinansieret af Interreg VB North Sea Region, har til formål at 

skabe fordele for små og mellemstore virksomheder ved at sammenkoble bæredygtig vækst med 

naturbeskyttelse. PROWAD LINK-projektgruppen består af 15 projektpartnere (ministerier, 

kommuner, nationalparkmyndigheder, forskningsorganisationer, universiteter, 

erhvervsorganisationer) fra fem lande: Danmark, Tyskland, Holland, Norge og Storbritannien. 

Denne tværnationale besøgsundersøgelse er for første gang blevet igangsat og implementeret 

som en del af PROWAD-LINK-projektet i hele Vadehavet Verdensarv-området. Alle tre lande er 

blevet enige om at bruge et stort set ensartet spørgeskema. På trods af forskelle i 

undersøgelsesmetoden er der for første gang grundlæggende sammenlignelige data tilgængelige 

for de tre deltagerlande: Tyskland, Holland og Danmark. 
  



 

2 Resultater af den tværnationale besøgsundersøgelse  

Karakteristika ved den tværnationale besøgsundersøgelse 

Figur1 : Vadehavet Verdensarv-området  

Inden for PROWAD LINK-projektet og koordineret af 

Schleswig-Holstein Wadden Sea National Park 

Administration (NPV/LKN.SH) er der for første gang 

blevet gennemført en tværnational besøgsundersøgelse 

i Vadehavsområderne i Danmark, Tyskland (der dækker 

kystområderne i begge de tyske stater Niedersachsen 

og Slesvig-Holsten) og Holland (Figur1). Undersøgelsen 

er gennemført samtidigt, og indholdet er blevet 

koordineret. Undersøgelsen havde blandt andet til 

formål at opnå viden om gæsternes opfattelser, 

vigtigheden af bæredygtig turisme og Vadehavets 

status som verdensarv. Der blev udviklet et 

harmoniseret spørgeskema i syv udgaver på grund af 

forskellige sprog og særlige regionale forhold (fx er 

Slesvig-Holsten den eneste region med halliger). 

 

Bemærk venligst: Denne besøgsundersøgelse blev gennemført under COVID-19-pandemien. I 

undersøgelsesperioderne (sommer og efterår 2020, forår 2021) blev de sociale restriktioner 

ophævet, folk fik lov til at bevæge sig frit inden for Schengen-området, og de kunne tage på ferie. 

Det er dog sandsynligt, at gæstestrukturen og tilgængeligheden af tilbud inden for den lokale 

turisme i Vadehavsområdet har ændret sig, i forhold til hvordan det var før pandemien. På grund 

af nogle igangværende restriktioner vedr. internationale rejser (især med hensyn til test og 

karantæne) må det forventes, at flere mennesker end normalt rejste indenlands, og det førte til 

flere førstegangs- og/eller indenlandske besøgende end normalt for Vadehavet. Derudover kan 

brugen af visse turisttilbud (såsom offentlige arrangementer eller indendørs tilbud) have været 

begrænset i denne periode. Da lignende besøgsundersøgelser blev gennemført med succes i 2013 

og 2017 i den tyske Vadehavsregion, er det muligt – i hvert fald for denne region – at vurdere, om 

pandemien har påvirket gæstestrukturen eller ferieadfærden. Sammenligningen viser, at 

resultaterne for det tyske Vadehav generelt er sammenlignelige med 2017. Relevante forskelle er 

påpeget i det tilsvarende afsnit under 2.2Ferie ved det tyske Vadehav.  

 

 

Eftersom de tre regioner brugte forskellige metoder til at indsamle data til besøgsundersøgelsen, 

bliver disse beskrevet kort nedenfor.  



 

Ansigt til ansigt-interviews i den danske Vadehavsregion  

Besøgsundersøgelsen i den danske Vadehavsregion er 

gennemført ved brug af ansigt til ansigt-interviews. Dagsgæster 

og overnattende gæster på 18 år og derover blev interviewet 

ved hjælp af det standardiserede spørgeskema. Nationalpark 

Vadehavet stod for at gennemføre undersøgelsen på dansk, tysk 

og engelsk.  

Interviewene blev gennemført på otte forskellige steder, dvs. 

steder, hvor turisterne kommer (lokationer: Ho/Skallingen, 

Varde By/Varde Ådal, evt. Esbjerg, Fanø, Rømø, Ribe, Mandø og 

Tøndermarsk). Disse steder blev valgt ud fra ankomster pr. 

måned og pr. region fra tidligere år, men stikprøverne var også 

påvirket af dag, vejr, antal gæster og deres villighed til at 

deltage. De besøgende blev tilfældigt opsøgt af intervieweren, 

der sørgede for at interviewe par uden børn, familier med børn, 

enlige rejsende samt rejsegrupper. I alt blev der gennemført 579 

interviews i den danske Vadehavsregion. 

Bemærk venligst: Selvom ansigt til ansigt-interviews har den fordel, at de kan henvende sig til alle 

typer besøgende, er de begrænset til de udvalgte, regionale hotspots. Eftersom intervieweren 

opsøger potentielle respondenter, er selvvalgsraten for denne metode lav. Interviewerens bias 

ved udvælgelsen af besøgende skal også tages i betragtning samt effekten af den sociale 

ønskværdighed. 

 
  

Survey period:

August – October 2020

April – June 2021

Respondents:

579



 

Papirundersøgelse i den tyske Vadehavsregion  

 Besøgsundersøgelsen i den tyske Vadehavsregion var en 

papirundersøgelse af overnattende gæster på 14 år og derover, 

der var kommercielt og privat indkvarteret (eksklusive 

sanatorier, rehabiliteringscentre, vandrehjem og 

campingpladser). NIT (med base i Kiel) var ansvarlig for at 

gennemføre undersøgelsen. Undersøgelsessproget var tysk.  

Undersøgelsesmetoden var baseret på den metode, der blev 

brugt ved den delstatsdækkende besøgsundersøgelse i Slesvig-

Holsten, som med succes blev brugt til undersøgelserne i 2013 

(som en del af Interreg-projektet PROWAD) og i 2017. 

Papirundersøgelser blev sendt til udvalgte overnatningssteder. 

Udvælgelsen var baseret på regionale og branchebestemte 

kvoter, og antallet af spørgeskemaer pr. overnatningssted blev 

defineret ud fra faktiske ankomster i regionen, branchen og 

sæsonen. Værten afleverede (papir-)spørgeskemaet til 

gæsterne, og de udfyldte det selv og returnerede det til NIT i en 

frankeret svarkuvert. Alle data blev genvægtet efter faktiske ankomster i undersøgelsesperioden. 

Derfor er alle data repræsentative for den beskrevne indkvarteringsstruktur. Det resulterede i 640 

udfyldte spørgeskemaer for den tyske Vadehavsregion, 330 fra Slesvig-Holsten og 310 fra 

Niedersachsen. 

Bemærk venligst: De papirspørgeskemaer, som gæsterne selv har udfyldt på 

overnatningsstederne, har en klart defineret population og stikprøveudtagning, men er dog 

begrænset til overnattende gæster og omfatter ikke dagsgæster. Selvvalgsraten for denne 

metode er høj.  

Online- og papirundersøgelse i den hollandske Vadehavsregion  

 Besøgsundersøgelsen i den hollandske Vadehavsregion var en onlineundersøgelse af 

overnattende gæster og dagsgæster i den hollandske Vadehavsregion suppleret med en 

papirundersøgelse af overnattende gæster på 14 år og derover på overnatningsstederne. 

Undersøgelsen blev superviseret af ETFI, Stenden, og blev gennemført på hollandsk og engelsk.  

Survey period:

July – November 2020

April – June 2021

Respondents:

640

Schleswig-Holstein

330

Lower Saxony

310



 

Onlineundersøgelse: Linket til onlineundersøgelsen blev sendt 

ud via en kampagne på de sociale medier gennem 

Visitwadden.nl og via "velkommen hjem"-e-mails fra et 

feriebureau, der hovedsageligt opererer på øerne. Derudover 

uddelte ca. 50 overnatningspartnere i sommerhuse, ferieparker 

og lystbådehavne visitkort med QR-koden til 

onlineundersøgelsen. For at øge deltagelsen i 

onlineundersøgelsen blev der givet et incitament til at udfylde 

spørgeskemaet. 

Papirundersøgelse: Information om undersøgelsen blev 

annonceret via e-mail til regionale partnere fra Waddenzee.nl 

og via turistkontorer på øerne. Således indvilligede 20 

overnatningssteder i at udlevere spørgeskemaer til deres 

gæster på fastlandet og på øerne. Spørgeskemaerne blev 

udleveret enten ved ankomsten eller før afrejsen eller var 

tilgængelige på værelserne, og de blev som regel afhentet 

personligt af personalet. På grund af den meget lave svarprocent for denne metode i 2020 

benyttede de fleste partnere sig udelukkende af onlineundersøgelsen i foråret 2021. 

I alt deltog 757 personer i undersøgelsen i den hollandske Vadehavsregion. 

Bemærk venligst: Tilgangen med selvrekruttering omfatter alle typer besøgende, men 

selvvalgsraten er meget høj med en uklar bias. Beslutningen om at deltage ligger udelukkende hos 

den besøgende. 

På grund af de forskellige metoder er det begrænset, hvordan man kan sammenligne resultaterne 

mellem regionerne. Men efter beskrivelsen af alle resultaterne pr. region i detaljer er der en kort 

sammenlignende oversigt over højdepunkterne i slutningen af dette kapitel (se afsnittet2.4).  

Survey period:

July – November 2020

April – June 2021

Respondents:

757



2.1 Ferie ved det danske Vadehav 

De besøgendes karakteristika ved det danske Vadehav 

Figur 2: Begrundelser for rejse, rejseoplevelse, indkvartering, rejsetidspunkt og primære transportmidler til det 
danske Vadehav 

 

Den primære grund til at rejse til den danske Vadehavsregion er ferie (93 %). Kun en lille 

procentdel af gæsterne besøgte venner eller familie, og endnu færre var på forretningsrejse. 

Halvdelen af disse gæster var førstegangsbesøgende på stedet (47 %), mens næsten hver tredje 

gæst kan betragtes som faste kunder, da de gentagne gange (mere end tre gange) tidligere har 

besøgt denne region (29 %). Under deres ferie boede de fleste gæster i en 

campingvogn/autocamper (25 %), i en feriebolig (19 %) eller i en bungalowpark (17 %). Ca. hver 

tiende gæst reserverede et bed & breakfast, et privat værelse eller en Airbnb-feriebolig (9 %) og 

endnu færre et hotelværelse (8 %). Da sommerinterviewene først blev gennemført i august, er 

antallet af indberettede rejser lavest i sommeren 2020 og højest i foråret 2021 (seFigur 2). Hvad 

angår rejsen, var bilen langt det mest brugte transportmiddel (86 %). Andre transportmuligheder 

spillede kun en mindre rolle ved rejser til det danske Vadehav.  

Reasons for travel Main means of transportAccommodation

5% 
by train

86% 
by car

5% 
by bike

2% 
by bus

1% 
by boat/ferry

7% 
visting relatives 

or friends

1% 
business trip

93% 
holiday/short trip

47%

11%

29%

12%

First-time visitors

Second time visitors

Regular visitors

no answer/don't know

21%

30%

49%

Summer 2020 (Aug. 2020)

Autumn 2020 (Sept.-Oct. 2020)

Spring 2021 (April-June 2021)

Times of travelTravel experience

19%
holiday unit

Base: Respondents Danish Wadden Sea region (n=579) in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021

25%
Camping/Camper

17%
bungalow park



Figur 3: Rejsebureau, opholdets varighed og rejseudgifter ved det danske Vadehav 

 

Langt størstedelen af de danske Vadehavsgæster rejste i selskab (90 %) med en gennemsnitlig 

gruppe på 3,0 personer. Omkring en tredjedel af de besøgende rejste med børn (0-17 år), og hver 

sjette besøgende havde deres hund med (16 %). På rejser med overnatning overnattede gæsterne 

for det meste mellem to til fire dage (23 %) eller ca. en uge (33 %). I gennemsnit varede en rejse 

med overnatning til den danske Vadehavsregion ca. fem dage. Omkring en tredjedel af de 

adspurgte gæster besøgte området på en dagstur (28 %). Hvad angår udgifterne til deres rejse, 

rapporterede gæsterne gennemsnitlige omkostninger på 80 euro pr. dag og pr. person. Heraf 

brugte de 47 euro på overnatning og 33 euro på andre tjenester, eksklusive rejseomkostninger til 

og fra regionen. De samlede rejseudgifter for alle dage og alle personer var 805 euro.  
  

Base: Respondents Danish Wadden Sea region (n=579) in summer 2020, autumn 2020 and spring 20

Travel company

29% 
travel with children

(0-17 years)

16% 
travel with dogs

90% 
travel in company

Average 

group size:

3.0 persons

9% 
travel alone

Travel expenses

per person/day*

80 €

Other:

33 €

Total travel expenses

for all days and all persons*

Danish Wadden Sea Region:

805,- €

*excluding costs for arrival & departure

47 €

28%

23%

33%

9%

5%

2%

day trip

2-4 days

5-8 days

9-12 days

13-15 days

16+ days

Length of stay

Average length of stay:

Danish Wadden Sea: Ø 5.2 days*

*excluding day trips

71% 

overnight

stay



Anvendte informationskilder inden rejsen til det danske Vadehav 

Når de besøgende vælger et relevant feriemål, har de en række informationskilder til rådighed. 

Baseret på denne blanding af online og offline kilder brugte gæsterne fire primære 

informationskilder, før de besluttede sig for at rejse til en destination i det danske Vadehav (Figur 

4). Næsten halvdelen af dem søgte på internettet for at få en første idé om området, og det kan 

være årsag til det høje antal førstegangsbesøgende og dagsgæster. Hjemmesider om 

regionen/stedet og overnatningsstedet var de næstvigtigste kilder, tæt fulgt af familie og venner 

(30 %). Med 14 % var der også en betydelig andel af gæsterne, der besøgte området uden på 

forhånd at søge information. Alle andre informationskilder (fx de mere traditionelle som tv og 

rejselitteratur) spillede kun en mindre rolle. 

Figur 4: Top 10 over anvendte informationskilder før opholdet 

 

Årsager til at rejse til det danske Vadehavsområde 

Eftersom langt de fleste adspurgte var på ferie i det danske Vadehavsområde, var de vigtigste 

årsager til at vælge den aktuelle destination naturligvis mulighederne for at slappe af samt 

landskabet og beliggenheden (Figur 5). I tråd med dette spillede klimaet og luftkvaliteten samt 

den lokale flora og fauna også en væsentlig rolle for ca. to tredjedele af respondenterne i forhold 

til deres beslutning om at rejse. Nationalpark Vadehavet kombinerer alle ovennævnte aspekter på 

en perfekt måde, og derfor var nationalparken årsagen til, at mere end halvdelen af de besøgende 

rejste dertil, hvilket placerer den på 5. pladsen. Det kan derfor konstateres, at det frem for alt er 

naturen og det rekreative element, der får gæsterne til at besøge området. Statussen som 

nationalpark er mere relevant for de besøgende end mere praktiske aspekter som fx 

omkostninger eller tilgængelighed. Statussen som et UNESCO Verdensarv-område lå på en 10. 

plads. 

Base: Respondents Danish Wadden Sea region (n=579) in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 

Question: Where did you find information about your current travel destination? (multiple answers)

46%

39%

39%

30%

14%

14%

7%

5%

5%

4%

Internet search engines

Specific websites of the region/place

Accommodation website

Family, friends

I have not informed myself beforehand

Online booking sites, e.g. for holiday units

Journalistic reports on the internet

Travel literature, travel guides

TV

Online rating portal

1. 

2.

2.

3.



Figur 5: Top 15 over grunde til at rejse til det danske Vadehav 

 

Eftersom udpegningen af Vadehavet som UNESCO Verdensarv kun var vigtig for under halvdelen 

af gæsterne, når de besluttede sig for at rejse, opstår spørgsmålet, om gæsterne overhovedet var 

klar over denne status. Faktisk er et overvældende flertal på 92 % af de adspurgte klar over det. 

En mere detaljeret undersøgelse af relevansen af status som nationalpark og UNESCO Verdensarv 

afslørede, at beskyttelsen som nationalpark spillede en (meget) vigtig rolle for mere end 

halvdelen af de adspurgte, mens status som UNESCO Verdensarv var lidt mindre relevant, da de 

planlagde rejsen (Figur 6). 

Figur 6: Relevans af statussen som nationalpark og verdensarv under planlægning af rejsen 

 

 

 

Base: Respondents Danish Wadden Sea region (n=579) in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 

Question: Which of the following aspects/features were very important to you and played an essential role in your decision to travel to this destination? (multiple answers)

77%

77%

65%

62%

55%

54%

51%

50%

42%

42%

40%

35%

35%

31%

29%

Opportunities to relax

Landscape, location

Climate, air quality

Nature (flora & fauna)

Wadden Sea National Park

Beach, the sea, opportunities to go for a swim

Well protected landscapes

How to get there, accessibility

Costs/price

UNESCO-World Heritage Site Wadden Sea

Range of accommodation

Day trips

Hospitality, friendliness of locals/landlord

Town character, architecture

Opportunities for walking, jogging and (Nordic) walking

17%

14%

37%

31%

20%

27%

16%

17%

… the protection of the 
Wadden Sea as National 

Park was…

… the UNESCO World 
Heritage status of the 
Wadden Sea was…

very important important less important not important

Base: Respondents Danish Wadden Sea region (n=579) in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021, percentage missing to 100% = no answer.

Question: How important where the following aspects when planning this journey? Four-level scale (very important, important, less important, not important).

When planning this journey, …



Vigtigheden af natur og bæredygtighed under opholdet ved det danske Vadehav  

 

 Figur 7: Naturens betydning og bæredygtighed 

 

Årsagerne til at rejse til den danske Vadehavskyst viser tydeligt, at gæsterne først og fremmest 

kom på grund af de rekreative muligheder i det unikke landskab og naturen. I den forbindelse var 

den beskyttede natur og det at opleve uberørt natur (meget) vigtige miljøaspekter for næsten alle 

respondenter (henholdsvis 91 % og 90 %;  Figur 7). Når de besøgende søger og oplever den 

uberørte natur på ferien, ønsker de fleste ikke at være omgivet af mange turister. Derudover er 

over 80 % af de besøgende meget interesserede i at lære mere om området og stedet samt 

naturen på deres rejsemål. Derfor tager folk til Vadehavet for at opleve og forstå naturen på egen 

hånd, men kun en tredjedel af gæsterne er interesserede i at deltage i naturudflugter. Det 

indikerer, at størstedelen af gæsterne foretrækker at få disse oplevelser på eget initiativ. 

I betragtning af den beskyttede naturs betydning for gæsterne er det interessant at se på deres 

holdninger til bæredygtighed. Mere end en tredjedel af de danske Vadehavsgæster ville være 

villige til at donere et mindre beløb til økonomisk støtte til naturbeskyttelse på deres rejsemål 

(35 %). Men i betragtning af at næsten alle gæster forventer en beskyttet og uberørt natur under 

deres ophold, viser dette tal, at deres forventning ikke fuldt ud omsættes til specifik (i dette 

tilfælde økonomisk) handling. En lignende uoverensstemmelse kan ses i forhold til, hvor relevante 

miljømærker er i forbindelse med indkvarteringen. Mens 41 % anser det for vigtigt at vælge en 

sådan indkvartering, er kun omkring en tredjedel af gæsterne villige til at betale en højere pris for 

det. Samlet set foretrækker næsten halvdelen af gæsterne virksomheder, der yder et vist bidrag 

til miljøbeskyttelse og naturbevarelse.  

 

Base: Respondents Danish Wadden Sea region (n=579) in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 

Question: When on holiday there are things that are very important to us, and others which are less important. Please indicate the importance of each aspect listed below 

during your holiday. Four-level scale (very important, important, less important, not important).

X,X X,X X,X
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11%

8%

8%

19%

24%

38%

36%

59%

62%

23%

13%

24%

8%

very important important

How important is it for you …

…that nature is protected at your travel destination?

… to be away from the hustle and bustle of tourist crowds?

… to experience intact nature during your stay?

…to experience accommodations/restaurants that use mainly regional products? 

… to learn something about the region/place you are staying ?

… to learn something about nature at your travel destination?

…to stay at accommodation with an eco-label?

…that you can access public transport (bus, train) during your stay?

…that you can participate in nature tours during your stay? 

…that you can reach your destination by public transport (train, bus)?



Informationskilder, der anvendes på destinationen 

Da viden om naturen og regionen var et af de vigtigere aspekter for gæsterne, giver 

besøgsundersøgelsen også indsigt i, hvilke informationskilder gæsterne anvendte i løbet af deres 

ophold for at lære mere om Vadehavet (Figur 8). De tre primære informationskilder for gæsterne 

er: informationstavler og displays på destinationen, foldere og brochurer samt internettet. Dette 

valg af informationskilder understøtter også indtrykket af, at gæsterne ønsker at opleve og erfare 

ting selv – i deres eget tempo og efter deres interesser. Det så også ud til, at gæsterne foretrak let 

tilgængelig information, og derfor blev den konkrete information, der findes på Vadehavscentret 

eller turistkontorerne, kun brugt af henholdsvis 15 % og 8 % af gæsterne. Personlige 

informationskilder, fx turguider eller hotelpersonalet, nævnes endnu mindre.  

Figur 8: Informationskildernes relevans i forhold til at lære mere om det danske Vadehav på destinationen 

 

Turisttilbud på destinationen 

For at skabe de rigtige og tilfredsstillende tilbud til turister er det vigtigt at forstå, hvordan de 

eksisterende turisttilbud bliver brugt og vurderet. Derfor blev respondenterne i 

besøgsundersøgelsen bedt om at vurdere turisttilbuddene på deres nuværende destination på en 

skala fra 1 til 6, hvor 1 = meget godt og 6 = meget dårligt. Det giver mulighed for at identificere 

turisttilbud, der bliver brugt meget, men som får lave vurderinger, hvilket indikerer, at der er 

plads til forbedring.   
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Base: Respondents Danish Wadden Sea region (n=579) in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 

Question: Where did you get the most information about the Wadden Sea on site? (Multiple answers)

1. 
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3.



Figur 9: Evaluering og brugshyppighed af turisttilbuddene 

 

De fleste af gæsterne benyttede internetadgang, shopping og andre aktiviteter, såsom mulighed 

for dagsture, badning, vandreture, cykling og kulinariske tilbud, på destinationen. Hovedparten af 

de mest brugte tilbud (= brugt af mere end 50 % af gæsterne) vurderes som gode eller endda 

meget gode af mindst to tredjedele af brugerne (Figur 9).  
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Evaluation
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Base: Respondents with indication to respective offer, Danish Wadden Sea region in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 

Question: How would you rate the following aspects at your travel destination? Please rate only those that you used yourself using the 

scale from 1 (very good) to 6 (very poor). Here accumulated ratings of 1=very good and 2=good.



 

Det er et positivt tegn for den danske Vadehavsregion, da det viser, at de fleste brugere er 

tilfredse med deres oplevelse af de konkrete tilbud. Tilbud om regionale produkter og 

specialiteter, kulinariske tilbud samt shopping i (indre) byer og indkøbscentre bliver vurderet 

lavest blandt de 10 bedste brugte tilbud. En forbedring på disse områder ville øge gæsternes 

tilfredshed endnu mere. Det er vigtigt at huske, at visse tilbud måske simpelthen ikke har været 

tilgængelige, fordi nogle steder muligvis var lukket, eller fordi offentlige arrangementer måske 

ikke var tilladt i undersøgelsesperioden på grund af pandemien. Samlet set brugte de besøgende 

ved det danske Vadehav i gennemsnit ni turisttilbud under deres ferie. 

 

Udflugter: Dagsture ved det danske Vadehav 

Selvom mulighederne for dagsture kun blev nævnt af omkring hver tredje respondent som en 

vigtig årsag til at tage til det danske Vadehav, tog næsten halvdelen af gæsterne på mindst én – 

gennemsnittet var tre – dagsture under opholdet. 85 % af dem tog på en dagstur til fastlandet, 

mens 50 % besøgte en ø. Langt de fleste tog på udflugt i bil, mindre end en fjerdedel på cykel og 

kun 3 % med bus eller tog.  

 

Aktiviteter relateret til Vadehavet (såsom at besøge Vadehavscentret eller deltage i guidede ture) 

scorede rigtig godt, men brugsraterne kunne godt forbedres (henholdsvis 45 % og 16 %). Her vil 

det være værdifuldt for destinationen, at man tilskynder flere gæster til at bruge disse tilbud, da 

det højst sandsynlig vil føre til flere tilfredse gæster.  Med det in mente er der i det følgende afsnit 

fokus på at undersøge den overordnede interesse for specifikke naturoplevelser. 

Interesse for tilbud om naturoplevelser 

Udover de generelle tilbud til turisterne giver Vadehavet gæsterne en række forskellige oplevelser 

specifikt for Vadehavet, der byder på dybdegående naturoplevelser og information om emnet, 
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Trips to an island(s)

Base: Respondents who did at least on trip during their stay. (n= 286) Danish Wadden Sea Region in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 

Question: Did you do any day trips from your current location? If yes, how many day trips did you do?

Question: What was the destination of these day trips? (Please provide the respective number of your trips or write zero.)

Question: If yes, how many such day trips did you do by… own car? ..,rented/shared car? …own bicycle? …rented/shared bicycle? …bus or train?

Ø number 
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1.52.9 2.2

Means of transport

during day trips

Intensity, Ø number of day trips per stay and intensity by destination



helt i tråd med gæsternes ønsker. For danske gæster var naturoplevelsesstier og Vadehavscentret 

særlig interessant; næsten hver tredje besøgende var begejstret for en udflugt til sælkolonierne 

(Figur 10). Omkring hver fjerde eller femte besøgende kunne forestille sig at deltage i guidede 

udflugter, fx til øerne, klitterne, tidevandsområderne eller på fugleture. Et kig på turisttilbuddenes 

forbrugsrater viser dog, at guidede ture/udflugter kun blev brugt af omkring hver sjette gæst. 

Denne uoverensstemmelse viser, at der er et stort potentiale: Hvis det er muligt at lave attraktive 

tilbud her og/eller at annoncere dem så bredt som muligt, fx via de meget brugte 

informationstavler og foldere/brochurer på destinationen, vil disse tilbud måske blive mere brugt. 

På den måde kan ferieoplevelsen ved Vadehavet tilpasses, så den matcher gæsternes ønsker 

endnu bedre.  

Figur 10: Interesse for tilbud om naturoplevelser 

 

Restriktioner af hensyn til naturbeskyttelse 

De, der vælger at holde ferie i et beskyttet naturområde, kommer uundgåeligt i kontakt med de 

strenge restriktioner vedr. naturbeskyttelse. Selvom landskabet, naturen og selve nationalparken 

var blandt de fem primære grunde til at beslutte sig for at tage til det danske Vadehav, opstår 

spørgsmålet om, hvorvidt gæsterne føler sig begrænset af disse restriktioner. Da ingen 

respondenter udtalte, at de følte sig begrænset af beskyttelsesrestriktionerne, afspejler det, at de 

mange års indsats, som alle involverede, lokale parter har gjort for at opnå accept af disse tiltag, 

har været en succes. 

Villighed til at anbefale den danske Vadehavsregion 

De besøgendes villighed til at anbefale det sted, hvor de opholdt sig ved Vadehavet, var høj: Den 

gennemsnitlige vurdering for den danske Vadehavsregion var 8,7 på en skala fra 1-10, hvor 10 = 

højst sandsynlig. Samlet set vil næsten ni ud af ti gæster gerne anbefale den aktuelle region som 
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Base: Respondents Danish Wadden Sea region (n=579) in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 

Question: Which of the following nature experience offers are of interest to you during your current stay? (Multiple answers)
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feriemål til familie, venner og/eller kolleger (værdier på 8 eller derover). Denne værdi viser en 

meget høj tilfredshed med den nuværende ferieoplevelse ved det danske Vadehav.  

Sociodemografiske karakteristika for de besøgende 

Halvdelen af de adspurgte i den danske Vadehavsregion var 50 år og derover. Den gennemsnitlige 

danske rejsende var 48,3 år (Figur 11). Lønmæssigt har den gennemsnitlige gæst ved Vesterhavet 

en forholdsvis høj indkomst. Næsten halvdelen af Vadehavets besøgende har en 

nettohusstandsindkomst på 3.000 euro eller mere. To tredjedele af gæsterne var indenlandske 

rejsende, og en tredjedel kommer fra forskellige lande, primært Tyskland.  

Figur 11: Sociodemografiske karakteristika for besøgende ved det danske Vadehav 
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2.2 Ferie ved det tyske Vadehav 

De besøgendes karakteristika ved det tyske Vadehav 

Figur 12: Begrundelser for rejse, rejsetidspunkt, indkvartering, rejseoplevelse og primære transportmidler for det 
tyske Vadehav 

 

Det tyske Vadehav er et klassisk rejsemål. Næsten alle besøgende besøger overvejende denne 

region for at holde ferie eller for at tage på en kort tur (98 %, se Figur 12). Besøg hos slægtninge 

eller venner og forretningsrejser spillede kun en mindre rolle. Gæsterne var også meget loyale 

over for denne region. To tredjedele af respondenterne var faste gæster, der besøgte feriemålet 

for tredje gang eller mere. Andelen af stamgæster var markant højere i Niedersachsen (88 %) end 

i Slesvig-Holsten (48 %). Omkring en fjerdedel af gæsterne var førstegangsbesøgende i denne 

region, og tallene er væsentligt højere i Slesvig-Holsten (39 %) sammenlignet med Niedersachsen 

(11 %). Størstedelen af gæsterne boede i en feriebolig. I Slesvig-Holsten (SH) var denne andel lidt 

over gennemsnittet for regionen (71 %), mens den i Niedersachsen (LS) var lidt under (56 %). 

Omkring en fjerdedel af gæsterne boede på et hotel eller pensionat (LS: 34 %; SH: 22 %). Kun 

omkring én ud af ti gæster lejede et sommerhus og kun 1 % et privat værelse. 40 % af de 

indberettede rejser foregik i løbet af sommeren 2020, 34 % i efteråret 2020 og 26 % i foråret 

2021. Hvad angår at rejse til det tyske Vadehav, var bilen klart det mest brugte transportmiddel 

(81 %), mens kun 17 % af gæsterne tog toget. Mens folk i Niedersachsen meget oftere tog bilen til 

Nordsøen end i Slesvig-Holsten, var det omvendte gældende for togrejser. Alle andre 

transportmidler spillede kun en mindre rolle.  

Base: Respondents German Wadden Sea Region (n=640) in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 
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Figur 13: Rejsebureau, opholdets varighed og rejseudgifter ved det tyske Vadehav 

 

Størstedelen af de besøgende rejste i selskab (87 %;Figur 13) med en gennemsnitlig gruppe på 2,3 

personer. I begge de undersøgte regioner var der børn (0-17 år) med i ca. en ud af fem 

rejsegrupper. Kun én ud af tyve besøgende havde hund med. En tur til den tyske Vadehavsregion 

varede i gennemsnit ca. 10 dage. Omkring halvdelen af de besøgende ved Nordsøen opholdt sig 

højst en uge, og 39 % opholdt sig i op til to uger (9-15 dage) i begge regioner af det tyske Vadehav. 

I gennemsnit brugte gæsterne 76 euro pr. dag og pr. person (LS: 80 euro; SH: 73 euro), hvor 46 

euro blev brugt på indkvartering og 31 euro på andre tjenester, eksklusive rejseomkostninger til 

og fra regionen. De samlede rejseomkostninger var lidt højere for Niedersachsen (1.688 euro) end 

for Slesvig-Holsten (1.510 euro). 

Bemærk venligst: Når man sammenligner disse resultater med tidligere besøgsundersøgelser, er 

nogle forhold forskellige, nemlig årsagen til at rejse og rejse i selskab. Tidligere år – før pandemien 

– foregik næsten 40 % af rejserne om foråret, en tredjedel om sommeren og mindre end en 

tredjedel om efteråret. Det har nu ændret sig til, at de fleste ankomster er om sommeren, og 

færrest er om foråret, hvilket direkte skyldes pandemien. Derudover var den gennemsnitlige 

gruppe i denne undersøgelse mindre end i de tidligere undersøgelsesår (2020/21: 2,3; 2017: 2,8 

og 2013: 2,9), og færre personer rejste med børn (2020/21: 19 % kontra 2017: 23 %). Disse 

forskelle kan tilskrives de særlige omstændigheder under pandemien. 

 

Base: Respondents German Wadden Sea Region (n=640), Schleswig-Holstein (n=330), Lower Saxony (n=310) in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 
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Anvendte informationskilder før rejsen til det tyske Vadehav 

I den tyske Vadehavsregion var der tre primære informationskilder, som gæsterne satte deres lid 

til for at lære mere om deres feriemål forud for deres rejse (Figur 14). Der var dog 

bemærkelsesværdige forskelle, når man sammenlignede de to tyske Vadehavsregioner. Disse 

forskelle kan tilskrives det højere antal førstegangsbesøgende i Slesvig-Holsten og det højere antal 

regelmæssige besøgende i Niedersachsen. Også familie og venner spillede en større rolle, når der 

blev planlagt et besøg til Vadehavet i Niedersachsen, mens specifikke hjemmesider for regionen 

eller destinationen var den primære kanal, som gæsterne brugte ved det Slesvig-holstenske 

Vadehav. Det indikerer, at de besøgende i Niedersachsen havde en bedre idé om, hvad de kunne 

forvente, hvor de skulle tage hen, og hvor de skulle bo, mens besøgende i Slesvig-Holsten havde 

en tendens til at undersøge tingene mindre. Alle andre informationskilder (fx mere traditionelle 

såsom tv eller rejselitteratur) spillede kun en mindre rolle. 

Figur 14: Top-10 over anvendte informationskilder før opholdet 

 

Årsager til at rejse til det tyske Vadehavsområde 

De besøgende blev bedt om at angive, hvilke aspekter der havde den største indflydelse på deres 

tur til det tyske Vadehav. Otte ud af ti gæster nævnte mulighederne for at slappe af, klimaet såvel 

som luftkvaliteten, stranden, havet og mulighederne for at svømme en tur (Figur 15). For 

gæsterne ved Vadehavet i Niedersachsen var strandene og mulighederne for at bade endnu 

vigtigere (87 %) end for de slesvigske gæster (70 %). I denne sammenhæng nævnte ca. to 

tredjedele af respondenterne også landskabet, beliggenheden og den lokale flora og fauna som 

væsentlige årsager til deres rejsebeslutning. Denne  
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Base: Respondents German Wadden Sea Region (n=640), Schleswig-Holstein (n=330), Lower Saxony (n=310) in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 
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top-5 over grunde påviser relevansen af klassiske ferietemaer ved valg af destination og er også i 

tråd med, at afslapning og forkælelse er de primære feriemotivationer for tyskerne (FUR, 

Reiseanalyse 2021 Report). 

Figur 15: Top-15 over grunde til at rejse til det tyske Vadehav 

 

Mens disse er mere generelle seværdigheder på destinationen, er statussen som nationalpark og 

UNESCO Verdensarv specifikke karakteristika, der blev nævnt af næsten hver anden og tredje 

gæst. Det viser, at disse kriterier spillede en vigtig, men ikke afgørende rolle, for at vælge 

Vadehavet som feriemål. Imidlertid var et overvældende flertal (97 %) af gæsterne klar over 

statussen som UNESCO Verdensarv, hvilket indikerer, at interessenterne på stedet har gjort et 

meget vellykket kommunikations- og public relations-arbejde.  

På spørgsmålet om, hvilken rolle beskyttelsen af Vadehavet som nationalpark spillede ved 

planlægningen af ferien, fandt mere end halvdelen dette aspekt (meget) vigtigt (Figur 16). 

Statussen som UNESCO Verdensarv og statussen som UNESCO Biosfærereservat var lidt mindre 

vigtige, men stadig (meget) vigtige for omkring 40 % af besøgende. En sammenligning af disse 

vurderinger mellem de to tyske Vadehavsregioner viser, at alle tre aspekter spillede en lidt større 

rolle for gæster i Niedersachsen end i Slesvig-Holsten. 
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Base: Respondents German Wadden Sea Region (n=640) in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 

Question: Which of the following aspects/features were very important to you and played an essential role in your decision to travel to this destination? (multiple answers)



Figur 16: Nationalparkens, verdensarvs- og biosfærereservatets relevans, når rejsen planlægges 

  

Vigtigheden af natur og bæredygtighed under opholdet ved det tyske Vadehav  

Den mere detaljerede undersøgelse af betydningen af natur og andre miljøaspekter på ferien 

viste, at beskyttet natur og en oplevelse af uberørt natur var et (meget) vigtigt aspekt for næsten 

alle respondenterne (94 % hver;Figur 17) 

Figur 17: Naturens betydning og bæredygtighed 

 

Når de besøgende søger og oplever uberørt natur på ferien, vil de fleste ikke forstyrres af masser 

af turister, og de var meget interesserede i at lære mere om regionen og stedet samt naturen på 

deres rejsemål. Sammenlignet med resultaterne i 2017 var det nu vigtigere at komme væk fra 

masser af turister og mindre vigtigt at have adgang til offentlig transport – ændringerne kan være 

relateret til pandemien. 
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25%

24%

20%
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… the protection of the Wadden 
Sea as National Park was…

… the UNESCO World Heritage 
status of the Wadden Sea was…

… the status as a UNESCO 
biosphere reserve was …

very important important less important not important

Base: Respondents German Wadden Sea Region (n=640), Schleswig-Holstein (n=330), Lower Saxony (n=310) in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 

percentage missing to 100% = no answer.

Question: How important where the following aspects when planning this journey? Four-level scale (very important, important, less important, not important).

When planning this journey, …

Base: Respondents German Wadden Sea Region (n=640) in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 

Question: When on holiday there are things that are very important to us, and others which are less important. Please indicate the importance of each aspect listed below 

during your holiday. Four-level scale (very important, important, less important, not important).

X,X X,X X,X

60%

57%

44%

25%

22%

21%

19%

15%

11%

8%

33%

37%

36%

53%

53%

46%

13%

19%

32%

27%

very important important
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…that nature is protected at your destination?

…experience intact nature during your stay?

…to be away from the hustle and bustle of tourists crowds?

…to learn something about the region/place you are staying ?

…to learn something about nature at your travel destination?

…to experience accommod./restaurants that use mainly regional products?

…that you can reach your destination by public transport instead of by car ?

…that you can access public transport during your stay?

…that you can participate in nature tours during your stay?

…to stay at accommodation with an eco-label?



Især når man besøger beskyttede områder som Vadehavet, er det interessant at få et indblik i de 

besøgendes holdning til bæredygtighed. Næsten halvdelen af gæsterne ved det tyske Vadehav 

ville være villige til at donere et mindre beløb til økonomisk støtte til naturbeskyttelse på deres 

rejsemål (45 %). Men i betragtning af, at næsten alle gæster forventede beskyttet og uberørt 

natur under deres ophold, viser tallet, at denne forventning ikke nødvendigvis udmønter sig i en 

villighed til aktivt at bakke op om naturbeskyttelse på destinationen. Desuden foretrak en 

tredjedel af gæsterne virksomheder, der yder et vist bidrag til miljøbeskyttelse og 

naturbeskyttelse. Denne holdning stemte overens med antallet af gæster, der anser det for 

(meget) vigtigt at indkvartere sig et sted med et miljømærke. Mindre end en tredjedel ville være 

villige til at bruge flere penge på et hotel eller anden indkvartering, hvis det havde et miljømærke.  

Informationskilder, der anvendes på destinationen 

Besøgsundersøgelsen giver også indsigt i, hvilke informationskilder gæsterne anvendte på 

destinationen for at lære mere om det tyske Vadehav (Figur18). De mest anvendte 

informationskilder var informationstavler og displays på destinationen. Det kan forklares med, at 

tavlerne er alle vegne på destinationen, hvor de fleste besøgende går forbi dem. Den store 

opmærksomhed, der – ret tilfældigt – er rettet mod dette medie, gør dem til en fremragende 

platform, hvor man kan gøre reklame for flere muligheder for at lære mere om destinationen 

(såsom guidede ture osv.). 

Alle andre anvendte informationskilder kræver aktivt engagement fra den besøgende, såsom at 

deltage i ture eller bede om information. Overraskende nok angav mindre end en tredjedel af de 

besøgende, at Vadehavets udstillings- eller informationscentre var deres kilde til relevant 

information, da faktisk mere end halvdelen besøger sådan et center (54 %) – og vurderer det fra 

godt til meget godt (88 % – se det følgende afsnit). I denne henseende ser det ud, som om 

informationseffekten opnået gennem guidede tidevandsture er meget større, eftersom antallet af 

gæster, der deltog i sådanne ture (30 %), svarede til det antal, der angav disse ture som en 

relevant informationskilde (27 %). Turistkontorerne (TIO) syntes kun at spille en mindre rolle, når 

det handler om at lære mere om Vadehavet. Selvom hver anden besøgende tilkendegav, at de 

havde besøgt et TIO (se det følgende afsnit), nævnte kun 15 % af gæsterne dem som en relevant 

informationskilde i denne sammenhæng.  

 



Figur18: Informationskildernes relevans for at lære mere om Vadehavet på destinationen

 

Brugshyppighed og vurderinger af forskellige turisttilbud 

Respondenterne blev bedt om at vurdere turisttilbuddene på deres nuværende destination på en 

skala fra 1 til 6, hvor 1 = meget godt og 6 = meget dårligt (Figur 19). Det giver mulighed for at 

identificere turisttilbud, der blev brugt hyppigt, men som får lave vurderinger, hvilket indikerer, at 

der er plads til forbedring.  
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Base: Respondents German Wadden Sea Region (n=640), Schleswig-Holstein (n=330), Lower Saxony (n=310) in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 

Question: Where did you get the most information about the Wadden Sea on site? (Multiple answers)
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Figur 19: Brugshyppighed af turisttilbud og deres andel af (meget) gode vurderinger 

 
Størstedelen af de mest brugte tilbud (= brugt af mere end 50 % af gæsterne) blev vurderet som 

gode eller endda meget gode af mindst to tredjedele af brugerne (Figur 19). Det er et positivt 

signal for den tyske Vadehavsregion, da det viser, at de fleste brugere var tilfredse med disse 

tilbud. Vurderingerne af internetadgang og tilbud om regionale produkter og specialiteter viser, at 

en forbedring af disse aspekter kan gøre gæsterne endnu mere tilfredse. Det gælder også indkøb i 
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Base: Respondents with indication to respective offer, Danish Wadden Sea region in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 

Question: How would you rate the following aspects at your travel destination? Please rate only those that you used yourself using the scale 

from 1 (very good) to 6 (very poor). Here accumulated ratings of 1=very good and 2=good.

Evaluation

(combined ratings: very good, good)



 

 

(indre) byer og indkøbscentre. Mulighederne for vandreture, jogging, stavgang og cykling samt 

strand- og bademulighederne scorede højest blandt de hyppigt benyttede tilbud. Derudover 

vurderes Vadehavets udstillings- og besøgscentre og guidede vandreture (fx tidevandsture) også 

som meget positive. Disse tilbud blev brugt af henholdsvis hver anden og tredje gæst. Men et 

øget brug af de meget højt vurderede tilbud (fx guidet tidevandstur) kan også øge gæsternes 

tilfredshed. I gennemsnit brugte gæsterne i regionen mere end tretten tilbud i løbet af deres 

ferie. 

Bemærk venligst: Sammenlignet med de tidligere resultater fra 2017 viser de nuværende 

resultater, at de udendørs aktiviteter (fx vandreture, cykling, badning) blev brugt mere, mens 

indendørs eller gruppeaktiviteter (fx kulturelle tilbud, guidede byture) eller offentlige 

arrangementer blev brugt mindre. Disse resultater er direkte forbundet med de begrænsninger, 

der har været på grund af pandemien. Selvom de sociale restriktioner blev ophævet, blev det 

stadig anbefalet at holde en sikker afstand, så folk foretrak udendørsaktiviteter med begrænset 

kontakt til andre. Derudover har nogle tilbud måske simpelthen ikke været tilgængelige, fordi 

nogle faciliteter kan have været lukket, eller offentlige arrangementer måske ikke har været tilladt 

i undersøgelsesperioden. 

 

Udflugter: Dagsture ved det tyske Vadehav 

Under en ferie ved det tyske Vadehav var det meget almindeligt, at de rejsende tog på dagsture til 

forskellige destinationer. Mere end to tredjedele af gæsterne tog på mindst én (i gennemsnit syv!) 

af sådanne udflugter i løbet af deres ferie. Andelen af gæster, der tog på dagsture, var betydeligt 

højere i Slesvig-Holsten (84 %) sammenlignet med Niedersachsen (54 %). Af dem, der tog på 

mindst én dagstur, var det snarere til en ø (60 %) end til fastlandet (43 %). I Niedersachsen er 

andelen af gæster, der besøgte en fastlandsdestination under deres ophold, højere end i Slesvig-

Holsten (55 % kontra 47 %). I den Slesvig-holstenske Vadehavsregion tog hver tredje besøgende 

en tur til en hallig. 

To ud af tre besøgende tog på cykel til destinationen for endagsturen, mens halvdelen af dem tog 

bilen, og hver tiende tog bus eller tog. Deleordninger med biler eller lejebiler spillede en mindre 

rolle som transportmiddel til dagsture, og næsten hver femte cykel, der blev brugt til dagsture, 

blev enten lejet eller var delt (deleordning med cykler). Samlet set var andelen af bilbrugere 

signifikant højere i den Slesvig-holstenske Vadehavsregion sammenlignet med Niedersachsen 

(54 % kontra 37 %).  
  



 Interesse for tilbud om naturoplevelser 

Figur 20:  Interesse for tilbud om naturoplevelser 

 

Udover generelle turisttilbud tilbyder Vadehavet en række områdespecifikke turisttilbud, hvor de 

besøgende kan opleve den unikke natur og lære mere om den (Figur 20). Den klassiske 

tidevandstur var et "must" for næsten halvdelen af gæsterne ved det tyske Vadehav. Hver tredje 

gæst var interesseret i at besøge en Vadehavsudstilling eller et besøgscenter, naturoplevelsesstier 

eller guidede ture til saltmarsken. Gæster ved Slesvig-Holstens Nordsø-kyst viste interesse over 

gennemsnittet for tidevandsture, ture til sælkolonier og ø-/hallig-ture med en naturvejleder. 

Gæster fra Niedersachsen var mere interesserede i naturoplevelsesstier. Alle gæster angav i 

gennemsnit 2,6 tilbud om naturoplevelser som interessante for dem. Samlet set viste gæsterne i 

det tyske Vadehav stor interesse for de tilgængelige tilbud om naturoplevelser. 

Restriktioner af hensyn til naturbeskyttelse 

Endelig er der spørgsmålet om, hvorvidt gæsterne følte sig personligt begrænset af 

naturbeskyttelsesbestemmelserne. Heldigvis gjaldt det kun for en meget lille del af gæsterne. Kun 

1 % angiver, at de følte sig begrænset af naturbeskyttelsesbestemmelserne. Det er et meget 

opmuntrende resultat og indikerer en generel forståelse for de nødvendige tiltag, der sikrer en 

ferieoplevelse, som lever op til det, som de fleste besøgende forventer af et ophold ved 

Vadehavet. 

Villighed til at anbefale den tyske Vadehavsregion 

De besøgendes villighed til at anbefale det sted, hvor de opholdt sig ved Vadehavet, var høj: Den 

gennemsnitlige vurdering for den tyske Vadehavsregion var 8,9 på en skala fra 1-10, hvor 10 = 

højst sandsynlig.  

Base: Respondents German Wadden Sea Region (n=640), Schleswig-Holstein (n=330), Lower Saxony (n=310) in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 

Question: Which of the following nature experience offers are of interest to you during your current stay? (Multiple answers)
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Samlet set ville ni ud af ti gæster sandsynligvis anbefale den aktuelle region som feriemål til 

familie, venner og/eller kolleger. Det demonstrerer en meget høj tilfredshed med den nuværende 

ferieoplevelse ved det tyske Vadehav.  

Sociodemografiske karakteristika for de besøgende 

Figur 21: Sociodemografiske oplysninger om de besøgende i den tyske Vadehavsregion 

 

Tre fjerdedele af de besøgende i den tyske Vadehavsregion var 50 år og derover 

(gennemsnitsalder: 57,8 år;Figur 21). Lønmæssigt har den gennemsnitlige besøgende en 

forholdsvis høj indkomst. Halvdelen af de besøgende ved Nordsøen har en månedlig 

nettohusstandsindkomst på 3.000 euro og derover. Respondenterne fra den tyske 

Vadehavsregion var næsten uden undtagelse indenlandske rejsende. Dem, der kom fra Tyskland, 

kom primært fra Nordrhein-Westfalen (39 %), Hessen og Niedersachsen (11 % hver). 

Bemærk venligst: Sammenlignet med de tidligere besøgsundersøgelser i 2013 og 2017 var den 

gennemsnitlige gæst i 2020/21 lidt ældre (2013: 54,4 år; 2017: 55,8 år); der var færre husstande 

med børn (2013: 28 %; 2017: 24 %), og gæsterne havde en højere indkomst (2017: 40 % over 

3.000 euro). Disse forskelle skyldes ikke nødvendigvis pandemien, da de følger den tendens, der 

er set siden 2013.  
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Base: Respondents German Wadden Sea Region (n=640), Schleswig-Holstein (n=330), Lower Saxony (n=310) in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 
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2.3 Ferie ved det hollandske Vadehav 

De besøgendes karakteristika ved det hollandske Vadehav 

Figur 22: Begrundelser for rejse, rejseoplevelse, indkvartering, rejsetidspunkt og de primære transportmidler for det 
hollandske Vadehav 

 

Den typiske årsag til at rejse til den hollandske Vadehavsregion var for at holde ferie (95 %). Kun 

en lille procentdel af gæsterne besøgte venner eller familie, og endnu færre var på 

forretningsrejse. 2 % af de adspurgte havde enten en sæsonplads på en campingplads eller ejer en 

lejlighed/sommerhus på det aktuelle sted. Der var omtrent det samme antal 

førstegangsbesøgende og faste besøgende (tre besøg og mere) i regionen. Gæsterne var fordelt 

på forskellige typer indkvartering, hvor knap halvdelen boede i en bungalowpark eller i en 

campingvogn/autocamper (henholdsvis 33 % og 13 %) på deres ferie, knap en tredjedel boede i 

B&B/privat værelse/AirBnB eller ferieudlejning (henholdsvis 20 % og 11 %), og kun hver tiende 

gæst bookede et hotel. Når det handlede om at rejse til den hollandske Vadehavsregion, tog to 

tredjedele af gæsterne bilen (65 %), en betydelig del (16 %) tog båd/færge, og hver tiende gæst 

kom på cykel til feriemålet. At rejse med bus spillede kun en mindre rolle, og der var ingen, der 

ankom med fly.   
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Figur 23: Rejsebureau, opholdets varighed og rejseudgifter for det hollandske Vadehav 

 

Langt størstedelen af de hollandske Vadehavsgæster rejste i selskab (93 %) med en gennemsnitlig 

gruppe på 2,8 personer. Omkring en fjerdedel af de besøgende rejste med børn (0-17 år), og 13 % 

havde deres hund med. På en rejse med overnatning overnattede gæsterne mellem to til fire 

dage (27 %) eller ca. en uge (38 %). I gennemsnit varede en rejse med overnatning til regionen ca. 

otte dage. Kun 8 % af de adspurgte gæster besøgte området på en dagstur. Hvad angår udgifterne 

til deres rejse, rapporterede gæsterne gennemsnitlige omkostninger på 72 euro pr. dag og pr. 

person. Af disse blev 42 euro brugt på indkvartering og 30 euro på andre tjenester, eksklusive 

rejseomkostninger til og fra regionen. Samlede rejseudgifter for alle dage og alle personer i den 

hollandske Vadehavsregion var 1.014 euro.  
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Anvendte informationskilder før rejsen til det hollandske Vadehav 

Inden de besøgende tager på ferie, søger de information om rejseforberedelser, planlægning og 

booking (se billede 24). Selvom de 10 bedste informationskilder for det hollandske Vadehav 

hovedsageligt er onlinekilder, var den vigtigste kilde en personlig en af slagsen: Halvdelen af 

respondenterne satte deres lid til personlige oplysninger fra familie og venner, da de planlagde 

deres rejse. Alle de følgende kilder på ranglisten var onlinemedier, fx regionens og 

overnatningssteders hjemmesider og søgemaskiner på internettet generelt. 

Figur 24: Top-10 over anvendte informationskilder før opholdet 

 

Årsager til at rejse til det hollandske Vadehavsområde  

Da størstedelen af gæsterne kom til området for at holde ferie, var landskabet og beliggenheden, 

de rekreative muligheder og naturen generelt for tre ud af fire gæster de vigtigste grunde til at 

rejse til det hollandske Vadehav (Figur 25). Derefter kommer mulighederne for (lette) aktiviteter, 

såsom at bade i havet, cykel- eller gåture. UNESCO Vadehavet Verdensarv-området kombinerer 

på enestående vis ønskerne om natur, landskab, hav og rekreation og ligger dermed på en 7. 

plads. Det aspekt var klart vigtigere for gæsterne end de mere praktiske aspekter som fx pris, 

tilgængelighed eller endda udbydernes venlighed. 

Base: Respondents Dutch Wadden Sea region (n=757) in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 

Question: Where did you find information about your current travel destination? (multiple answers)
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Figur 25: Top 15 grunde til at rejse til det hollandske Vadehav 

 

For at undersøge betydningen af statussen som verdensarv for rejsebeslutningen i flere detaljer 

spurgte vi først til bevidstheden om dette aspekt blandt gæsterne. Et overvældende flertal på 

96 % af gæsterne vidste det godt, hvilket beviste, at der var en vellykket kommunikation fra 

udbydernes side i det hollandske Vadehav. På spørgsmålet om, hvor vigtig statussen som 

verdensarv var, når de planlagde deres rejse, svarede næsten 40 %, at den var (meget) vigtig for 

dem.  

Figur 26: Relevansen af statussen som UNESCO Verdensarv ved planlægning af rejsen 

 

 

 

 

 

 

 

Base: Respondents Dutch Wadden Sea region (n=757) in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 

Question: Which of the following aspects/features were very important to you and played an essential role in your decision to travel to this destination? (multiple answers)

78%

77%

71%

60%

59%

42%

39%

35%

31%

29%

26%

24%

23%

22%

20%

Landscape, location

Opportunities to relax

Nature (flora & fauna)

Beach, the sea, opportunities to go for a swim

Opportunities to cycle

Opportunities for walking, jogging and (nordic) walking

UNESCO-World Heritage Site Wadden Sea

Hospitality, friendliness of locals/landlord

Climate, air quality

How to get there, accessibility

Town character, architecture

Maritime environment

Well protected landscapes

Costs/price

National Parks

14% 24% 33% 21%
UNESCO World Heritage status

of the Wadden Sea

very important important less important not important

Base:  Respondents Dutch Wadden Sea region (n=757) in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021, percentage missing to 100% = no answer

Question: How important where the following aspects when planning this journey? Four-level scale (very important, important, less important, not important).

How important was the UNESCO World Heritage status of the Wadden Sea when planning the journey?



Vigtigheden af natur og bæredygtighed under opholdet ved det hollandske Vadehav 

Figur 27: Betydningen af miljøaspekter og bæredygtighed 

 

Det er bemærkelsesværdigt, at gæsterne ved det hollandske Vadehav hovedsageligt 

interesserede sig for aspekter relateret til natur og landskab, når de så på årsagerne til at rejse (se 

forrige afsnit). Det afspejler sig også i ønskerne om en ferie ved Vadehavet. Omkring ni ud af ti 

gæster fandt det vigtigt, at den lokale natur er beskyttet (88 %), og at den uberørte natur kan 

opleves uforstyrret (91 %), langt væk fra masser af turister (88 %). Der var også stor interesse for 

at lære mere om naturen og regionen (henholdsvis 80 % og 73 %). Denne viden henter de dog 

ikke nødvendigvis på guidede ture, for kun 44 % af gæsterne finder det (meget) vigtigt at deltage i 

sådanne udflugter.  

Med hensyn til holdninger til bæredygtighed foretrak størstedelen af de adspurgte de 

virksomheder, der viser, at de bidrager til miljøbeskyttelse og naturbevarelse (86 %). Selvom hver 

tredje person fandt det (meget) vigtigt at indkvartere sig et sted med miljømærke, var det faktisk 

kun en fjerdedel af gæsterne, der var villige til at betale flere penge for det. Det samme kan ses, 

når det handler om at yde et økonomisk bidrag til miljøbeskyttelse og naturbeskyttelse. Næsten 

alle respondenter forventede en beskyttet og uspoleret natur, men mindre end halvdelen var 

villige til at yde et økonomisk bidrag til det (44 %). Derfor kan det opsummeres, at gæsterne 

værdsatte bæredygtighed og miljøbeskyttelse, men de var ikke villige til at betale mere for det. 

 

 

 

Base: Respondents Dutch Wadden Sea region (n=757) in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 

Question: When on holiday there are things that are very important to us, and others which are less important. Please indicate the importance of each aspect listed below 

during your holiday. Four-level scale (very important, important, less important, not important).

X,X X,X X,X

58%

56%

52%

24%

16%

15%

13%

12%

10%

5%

30%

35%

36%

56%

57%

17%

31%

35%

21%

28%

very important important

How important is it for you …

that nature is protected at your destination?

to experience intact nature during your stay?

to be away from the hustle and bustle of tourist crowds?

to learn something about nature at your travel destination?

to learn something about the region/place you are staying ?

that you can reach your destination by public transport instead of by car ?

that you can participate in nature tours during your stay?

to experience accommodations/restaurants that use mainly regional 

products?

that you can access public transport during your stay?

to stay at accommodation with an eco-label?



Informationskilder, der anvendes på destinationen 

Figur 28: Informationskildernes relevans i forhold til at lære mere om det hollandske Vadehav på destinationen 

 

Mere end halvdelen af gæsterne brugte internettet som informationskilde til at lære mere om 

Vadehavet, og næsten hver tredje læste informationstavler og brochurer eller foldere om emnet. 

Ønsket om at få viden om emnet så ud til at blive opfyldt selvstændigt og mindre gennem direkte 

tilbud på destinationen. Fx fungerede Vadehavsudstillings- og besøgscentrene kun som en vigtig 

informationskilde for 15 % af gæsterne, mens personalet ved Vadehavsfaciliteterne, de 

naturhistoriske guider eller guidede udflugter blev nævnt endnu mindre. Det hænger dog også i 

nogle tilfælde sammen med den relativt lave brugshyppighed (se det følgende afsnit).  

  

Base: Respondents Dutch Wadden Sea region (n=757) in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 

Question: Where did you get the most information about the Wadden Sea on site? (Multiple answers)
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32%

32%
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14
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Leaflet(s)/brochure(s)
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Landlord/hotel employees

Nature guide

Smartphone-App

On an excursion to the seal banks

On a nature trip

Display on the ferry

Employees of the nature protection agencies

Other

Not applicable

1. 

2.

3.



Brugshyppighed og vurderinger af forskellige turisttilbud 

Vadehavsområderne har en række generelle turisttilbud, men også tilbud specifikt vedr. 

Vadehavet. Respondenterne blev bedt om at vurdere de lokale tilbud på en skala fra 1 til 6, hvor 1 

= meget godt og 6 = meget dårligt. På denne måde kan en brugsprofil af tilbuddene vises (i 

procent) og samtidig gæsternes tilfredshed med netop dette tilbud (se billede 29).  

Figur 29: Evaluering og brugshyppighed af turisttilbuddene 
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72%
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81%
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77%

49%

73%

60%

56%

51%

Culinary offers at travel destination

Access to the internet

Opportunities for cycling

Signage along cycling routes

Shopping (food etc.)

Opportunities for hiking, jogging or (Nordic) walking

Signage along hiking and walking tracks

Offers of regional products and specialities

Beach and bathing opportunities

Public transport (ferry)

Shopping in (inner-) cities and shopping centres

Daytrip opportunities

Cultural offers (e.g. museums, exhibitions,…

Public transport (bus, train)

Wadden sea exhibition and visitor centres

Health and wellbeing offers

Marinas

Tourist information office

Offers for children

Guided hiking tours (e.g., walking on the tidal…

Swimming pools, water parks

Organised outdoor activities (e.g., rafting, beach…

Organised local and cities guided tours

Public events

Fun parks, zoos, animal sanctuaries

Base: Respondents with indication to respective offer, Dutch Wadden Sea region in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 

Question: How would you rate the following aspects at your travel destination? Please rate only those that you used yourself using the scale 

from 1 (very good) to 6 (very poor). Here accumulated ratings of 1=very good and 2=good.

Evaluation

(combined ratings: very good, good)



 

Mere end tre fjerdedele af gæsterne nød kulinariske tilbud (inkl. regionale specialiteter) eller 

indkøbsmuligheder, internetadgang samt muligheder for cykling, vandreture og badning. Især de 

aktive aspekter får de bedste vurderinger blandt de meget ofte brugte tilbud. Her er der især 

plads til forbedring, når det drejer sig om indkøbsmulighederne, tilbud om regionale specialiteter 

og internetadgang. Gæsterne ved det hollandske Vadehav brugte i gennemsnit seksten 

turisttilbud under deres ferie. 

Blandt de hyppigt benyttede tilbud (brugshyppighed på 50-74 % af gæsterne) scorede 

turistkontoret, muligheder for dagsture og færger (som transportmiddel) bedst, men blev 

vurderet lavere end mulighederne for cykling, vandring eller badning.  

Det, der skiller sig ud ved det hollandske Vadehav, var den overordnede meget høje 

brugshyppighed af alle tilbud – selv de mindre brugte tilbud blev stadig brugt af mere end 40 % af 

gæsterne. På det område var der dog stadig nogle tilbud, der scorede forholdsvis lavt i 

evalueringen, og i lyset af en alligevel hyppig brug bør der kigges nærmere på disse aspekter. 

Blandt dem er svømmebassiner, vandlande og forlystelsesparker, zoologiske haver og 

dyrereservater. Begrænsninger på grund af pandemien kan have haft indflydelse på især disse 

tilbud. 

Tilbud specifikt for Vadehavet, som besøg på Vadehavscentret eller guidede vandreture, scorede 

godt med hver omkring tre fjerdedele positive evalueringer, men der er bestemt plads til 

forbedring i forhold til andre tilbud. Begge tilbud blev brugt af omkring halvdelen af de 

besøgende. 

Udflugter: Dagsture ved det hollandske Vadehav 

I en mere detaljeret forespørgsel angående dagsture angav langt de fleste gæster (85 %), at de tog 

på mindst én (gennemsnitligt syv) dagstur(e) under hele deres ophold. De mest populære 

destinationer for dagsture var på øerne – mere end to tredjedele af turene går dertil. Knap en 

tredjedel af udflugterne gik til fastlandet. Med hensyn til de anvendte transportmidler har cyklen 

her klart overtaget: Tre fjerdedele af udflugterne foregik på cykel og næsten halvdelen af dem på 

lejede cykler. Kun få ture foregik med bus eller tog.  

 

39%

75%

10%

car (own & rental)

bicycle (own & rental)

bus + train

85%

29%

71%
Day trips overall

Trips to the mainland

Trips to the islands

Base: Respondents who did at least on trip during their stay. Dutch Wadden Sea Region (n=642) in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 

Question: Did you do any day trips from your current location? If yes, how many day trips did you do? 

Question: What was the destination of these day trips? (Please provide the respective number of your trips or write zero.)

Question: If yes, how many such day trips did you do by… own car? ..,rented/shared car? …own bicycle? …rented/shared bicycle? …bus or train?

Ø number 

of trips 

per stay

8.27.3 3.4

Means of transport

during day trips

Intensity, Ø number of day trips per stay and intensity by destination



Interesse for tilbud om naturoplevelser 

Som supplement til de fremlagte turisttilbud tilbyder Vadehavet gæsterne en række forskellige 

oplevelser specifikt for Vadehavet, der giver "ren natur"-oplevelser og dybdegående information 

om emnet, helt i gæsternes ånd. For at finde skjulte potentialer blev respondenterne bedt om at 

vælge mellem en række naturtilbud, som de selv fandt interessante på deres nuværende ferie. 

Omkring en fjerdedel af gæsterne ved det hollandske Vadehav var interesserede i 

naturopdagelsesstier, udflugter til øerne eller sælkolonierne eller i at deltage i guidede klitture 

samt besøge en Vadehavsudstilling og -besøgscenter (se billede 30). Hver femte person ville gerne 

deltage i en guidet tidevandstur. Overordnet set interesserede gæsterne sig for mange forskellige 

ting, understøttet af, at de i gennemsnit udtrykte interesse for 2,3 forskellige naturtilbud. 

Figur 30: Interesse for tilbud om naturoplevelser 

 

Restriktioner af hensyn til naturbeskyttelse 

Under en ferie i et beskyttet naturområde kommer gæsterne uundgåeligt i kontakt med de 

strenge naturbeskyttelsesforanstaltninger. Selvom landskabet og naturen i sig selv var blandt de 

fem vigtigste grunde til at rejse for de hollandske Vadehavsgæster, var spørgsmålet her, om 

gæsterne følte sig begrænset af disse tiltag. Kun 5 % af de adspurgte følte sig begrænset af 

beskyttelsesforanstaltningerne på deres ferie. Det afspejler succesen med mange års indsats fra 

alle interessenter på stedet for at opnå forståelse for beskyttelsesforanstaltningerne. 

Villighed til at anbefale den tyske Vadehavsregion 

Villigheden til at anbefale det sted, hvor de var på deres aktuelle Vadehavstur, var høj: Den 

gennemsnitlige vurdering for den hollandske Vadehavsregion var 8,4 på en skala fra 1-10, hvor 10 

= højst sandsynlig. Samlet set ville mere end otte ud af ti gæster sandsynligvis anbefale den 

aktuelle region som feriemål til familie, venner og/eller kolleger (værdier på 8 eller derover). 

Base: Respondents Dutch Wadden Sea region (n=757) in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 

Question: Which of the following nature experience offers are of interest to you during your current stay? (Multiple answers)

X,X X,X X,X

27%

25%

24%

24%

24%

21%

17%

15%

13%

7%

15%

Nature experience trail

Trip to the islands with a guide

Trip to the seal colonies

Guided saltmarsh, dune or beach tour

Wadden sea exhibition or visitor centre

Tidal flat hiking tour

Boat trip with a guide and with catch and explanation…

Birdwatching tours

Presentations on nature and the environment

Meditative nature experiences

Others

1. 

2.

3.

3.

3.



Denne værdi påviser en høj tilfredshed med den nuværende ferieoplevelse ved det hollandske 

Vadehav.  

Sociodemografiske karakteristika for de besøgende 

To tredjedele af de besøgende i den hollandske Vadehavsregion var 50 år og derover. Den 

gennemsnitlige hollandske Vadehavsrejsende var 53,0 år. Lønmæssigt har den gennemsnitlige 

gæst ved Nordsøen en forholdsvis høj indkomst. Mere end halvdelen af Vadehavets besøgende 

har en månedlig nettohusstandsindkomst på 3.000 euro eller mere. Ni ud af ti gæster var 

indenlandske rejsende, og kun 9 % kommer fra forskellige lande, primært Tyskland.  

Figur 31: Sociodemografien for de besøgende i den hollandske Vadehavsregion 
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Base: Respondents Dutch Wadden Sea region (n=757) in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021

Values <3% are not labelled

Household structure of respondents

Age of respondents

Average age: 

53.0 years

Average household size:

2.6 persons

91%

9%

Domestic (The Netherlands)

Foreign Countries

Main foreign countries of origin:

Germany (7%)
Switzerland (0.3%)

Italy (0.1%)



 

2.4 Højdepunkter fra den transnationale besøgsundersøgelse i de tre 
Vadehavsregioner 

Efter at de detaljerede resultater af besøgsundersøgelsen pr. region er blevet præsenteret, bliver 

der nu kigget på ligheder og forskelle mellem de tre vadehavsregioner. Selvom det ikke er muligt 

at lave en direkte sammenligning på grund af de forskellige metoder, der er anvendt (se kapitel2), 

kan scoren og placeringerne betragtes side om side. I det følgende præsenteres et udvalg af 

slående ligheder, der gør sig gældende for hele Vadehavsområdet, og nogle aspekter, der er 

forskellige mellem regionerne.  

Bemærk venligst: Der skal også tages hensyn til forskellene mellem de respektive stikprøver. Det 

drejer sig fx om, at de forskellige andele af dagsgæster på den danske og hollandske Vadehavskyst 

(og udelukkelsen af dagsgæster i det tyske udsnit), det forskellige antal førstegangs- og 

regelmæssige besøgende i regionerne og de forskellige andele af indenlandske og udenlandske 

rejsende kan have indflydelse på resultaterne.  

Status som UNESCO Verdensarv som grund til at besøge Vadehavet 

Blandt gæsterne i hele Vadehavsregionen var kendskabet til, at Vadehavet er udpeget som 

UNESCO Verdensarv meget højt (langt over 90 % hver) og var også forbundet med en relativt høj 

relevans for rejsebeslutningen. For eksempel var dette aspekt (meget) vigtigt for 45 % af gæsterne 

i Danmark og omkring 40 % hver af gæsterne i Tyskland og Holland, da de planlagde deres rejse. 

Beslutningen om at holde ferie ved Vadehavet blev truffet af de samme årsager i alle tre lande, da 

de var tæt forbundet med naturen, landskabet og rekreative muligheder (seFigur 32). Her var 

statussen som UNESCO Verdensarv også blandt de 15 bedst scorende rejseårsager i alle 

regionerne. Udpegningen som verdensarv spillede således en rolle overalt: Selvom den ikke var 

den primære årsag til at rejse, var statussen som UNESCO Verdensarv en – nogle gange ikke 

ubetydelig – faktor. 



Figur 32: Årsager til at rejse til Vadehavet og statussen som nationalpark og verdensarv 

 

Gæsternes ønsker til deres ferie ved Vadehavet hang tæt sammen med deres årsager til at rejse. 

Også her var gæsterne bemærkelsesværdigt enige: For mere end 80 % vedkommende var det 

henholdsvis (meget) vigtigt, at den lokale natur beskyttes, og at den uberørte natur kan opleves, 

uden at man har masser af turister omkring sig. Mere end 70 % ønskede også lære mere om 

regionen og den lokale natur. Måden, man fik disse oplysninger på, varierede fra region til region. 
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Gæsterne i den tyske og danske Vadehavsregion oplyste, at informationstavler på destinationen 

var den vigtigste informationskilde. Brochurer/foldere og internettet lå på anden- og 

tredjepladsen. I det hollandske Vadehav foretrak de besøgende klart internettet som den 

primære informationskilde, efterfulgt – med en vis afstand – af informationstavler og brochurer. 

Gæsterne var dog enige om én ting: De tre vigtigste informationskilder opfylder mere behovet for 

den egenhændige og uafhængige informationsindsamling. "Eksternt kontrolleret" information 

leveret gennem guidede ture eller ved et besøg på et Vadehavsudstillings- og besøgscenter eller 

et turistkontor var mindre relevant i alle tre regioner. 

Danish Wadden Sea Region German Wadden Sea Region Dutch Wadden Sea Region

Base: Respondents Respondents Danish (n=579), German (n=640), Dutch (n=757) Wadden Sea Region in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 

Question: Which of the following aspects/features were very important to you and played an essential role in your decision to travel to this destination? (multiple answers)

Please note: Methodological differences must be taken into account when putting the results side by side in a comparative way.

T
o

p
 5

Opportunities to relax

Landscape, location

Climate, air quality

Nature (flora & fauna)

Wadden Sea National Park

Opportunities to relax

Climate, air quality

Beach, the sea, opp. to swim

Landscape, location

Nature (flora & fauna)

Landscape, location

Opportunities to relax

Nature (flora & fauna)

Beach, the sea, opp. to swim

Opportunities to cycle

Rank 10 Rank 12 Rank 7

Rank 9Rank 5



Figur 33: De primære informationskilder på destinationen 

 

Brugen og vurderingen af de generelle turisttilbud afveg også overraskende lidt mellem 

regionerne. Det skyldes dog også, at den typiske Vadehavsferie minder meget om hinanden. 

Størstedelen af alle gæsterne brugte internettet, de kulinariske tilbud og indkøbsmulighederne på 

destinationen samt mulighederne for aktivt at tilrettelægge ferien, det være sig ved vandreture, 

cykling eller badning/svømning. Mens internettet og kulinariske aktiviteter blev vurderet ret 

moderat, scorede sidstnævnte aktiviteter over gennemsnittet i alle tre regioner. Disse aktiviteter 

gav gæsterne mulighed for at realisere deres ønsker om en intim oplevelse af den uberørte natur i 

hele Vadehavsregionen på en optimal måde.  

Danish Wadden Sea Region German Wadden Sea Region Dutch Wadden Sea Region

Base: Respondents Danish (n=579), German (n=640), Dutch (n=757) Wadden Sea Region in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 

Question: Where did you get the most information about the Wadden Sea on site? (Multiple answers)

Please note: Methodological differences must be taken into account when putting the results side by side in a comparative way.
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Figur 34: Turisttilbud på destinationerne – vurderinger og brugsintensitet 

 

De tilbud, der var specifikke for Vadehavet, viser et mere differentieret billede. Mens Vadehavets 

udstillings- og besøgscentre også var forholdsvis godt besøgt med meget gode vurderinger 

(seFigur 34), blev de guidede vandreture derimod brugt i varierende grad – trods rigtig gode 

vurderinger i alle regioner. Ved det hollandske Vadehav deltog omkring halvdelen af gæsterne i 

sådanne ture, hvorimod det i Tyskland var omkring en tredjedel af gæsterne, og i den danske 

region deltog kun en ottendedel af gæsterne i turene. I betragtning af den høje tilfredshed kan 

brugen af disse tilbud bestemt øges. 

Med det in mente kan det være nyttigt at se på gæsternes interesse for forskellige tilbud om 

naturoplevelser. Igen var der forskelle mellem regionerne (Figur 35Figur 35). Mens 

tidevandsturen på den tyske Vadehavskyst havde størst interesse, var det i de danske og 

hollandske regioner mere naturoplevelsesstierne. På anden- og tredjepladsen fulgte 

Vadehavsudstillingen og besøgscentrene. Det viser endnu en gang det store potentiale med disse 

faciliteter. Hvis denne interesse kan overføres til faktiske besøg, vil det øge brugen af disse 

faciliteter og med stor sandsynlighed føre til tilfredse gæster. Samlet set var alle gæsterne 

interesserede i flere tilbud om naturoplevelser, og de var dermed åbne for de forskellige tilbud på 

destinationen. 

Base: Respondents Danish (n=579), German (n=640), Dutch (n=757) Wadden Sea Region in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 

Question: How would you rate the following aspects at your travel destination? Please rate only those that you used yourself using the scale from 1 (very good) to 6 (very 

poor). Here accumulated ratings of 1=very good and 2=good.

Please note: Methodological differences must be taken into account when putting the results side by side in a comparative way.
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Figur 35: Interesse for naturturisme tilbud – top 3 i alle tre regioner 

 

Til sidst skal der fremhæves et fællestræk: Villigheden til at anbefale den nuværende destination 

til andre var meget høj i alle tre regioner. Det betyder, at en ferie i Vadehavet – uanset region – 

primært opfylder alle feriegæsternes ønsker, så de uden tvivl vil anbefale stedet som feriemål til 

venner og familie. Denne høje "Villighed til at anbefale" på tværs af alle regioner fortæller klart og 

tydeligt, at indsatsen fra alle interessenter i Vadehavsregionerne har været en succes.  

 

 
  

Danish Wadden Sea Region German Wadden Sea Region Dutch Wadden Sea Region

Base: Respondents Danish (n=579), German (n=640), Dutch (n=757) Wadden Sea Region in summer 2020, autumn 2020 and spring 2021 

Question: Which of the following nature experience offers are of interest to you during your current stay? (Multiple answers)

Please note: Methodological differences must be taken into account when putting the results side by side in a comparative way.
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3 Eksempler på best practices 

I dette kapitel præsenteres 12 forskellige virksomheder med unikke forhold, hvad angår 

bæredygtighed. De 12 eksempler repræsenterer forskellige kategorier såsom hoteller, 

serviceudbydere, rejseledere, naturparker og forskellige andre. De viser alle sammen deres egen 

originale måde at bidrage til turistindustrien på, samtidig med at de er bevidste om deres egen og 

deres besøgendes indflydelse på flora og fauna. Formålet med denne brede vifte af eksempler på 

best practices er at tjene som motivation og påvisning af, at bæredygtig praksis kan sættes i værk 

af dem, der er villige til at gøre de ting, der er nødvendige, for at realisere det. Nedenstående 

billede, viser placeringen for hvert af de 12 eksempler på best practices fra Storbritannien i vest til 

Holland, Tyskland, Danmark og så Norge i det fjerne nord. Tallene på billedet henviser til det 

nummer, som eksemplerne på best practices har i nedenstående kapitel.  

 
Google Earth (2022) 

  



Oversigt over eksempler på best practices  
 

Følgende eksempler på best practices blev valgt i de deltagende lande: 

Tyskland 

 Nakuk Country Hotel & Restaurant – Niedersachsen 

 Nordseebad Spiekeroog GmbH – Niedersachsen 

 Wadden Sea Hiking Centre East Frisia – Niedersachsen 

 Natourtalente – Slesvig-Holsten 

 Paulsens Landhotel und Restaurant – Slesvig-Holsten 

 Wattführergemeinschaft Dithmarscher Nordseeküste – Slesvig-Holsten 

Danmark 

 Westbrew 

 Birdwatching.dk 

Norge 

 Westerås Farm, Geiranger 

Holland 

 PUUR Terschelling 

 Vogel Informatiecentrum 

Storbritannien 

 The Coastal Exploration Company   



3.1 The Nakuk Country Hotel & Restaurant i Niedersachsen (Tyskland) 

Best practice-eksempel 1 

Overskrift 1: Generel introduktion til virksomheden (til venstre på siden)  

Nakuk Country Hotel & Restaurant er et wellnesshotel beliggende 22 km nord for Wilhelmshaven i 

Niedersachsen og ca. 1 km fra Nordsøkysten. Stedet har en sommerlig og naturlig atmosfære, da 

det er omgivet af forskellig farverig vegetation og har en imponerende udsigt til det barske 

marsklandskab og digesystemet, der adskiller det fra Nordsøen. Hvad angår omgivelserne, har 

hotellet fokus på naturen og finder en god balance i at kombinere dette med både kultur og 

egnsretter. Derudover findes det mere end 100 år gamle renoverede og moderniserede hotel 

stadig i sin traditionelle form som en murstensbygning, der danner de perfekte rammer, så vi kan 

glemme vores hektiske liv, stress og den konstante forventning om at være tilgængelig. Det 

bæredygtige hotel og restauranten er velegnet til en digital detox, da der med vilje ikke er wi-fi. 

De besøgende kan opleve det lokale køkken, som stolt laver mad med ingredienser, der kommer 

fra Wangerland-området. Hotellet har også sin egen frugt-, grøntsags- og urtehave, som 

understøtter "fra gård til bord"-konceptet. 

Andre unikke forhold ved landhotellet og restauranten: 
- Hotellet og restauranten har fokus på økologi og miljøbeskyttelse 

- Byggematerialerne, der er brugt til hotellet og restauranten, er naturlige og bæredygtigt 

fremskaffet.  

- Den arkitektoniske stil gør, at bygningerne falder i ét med miljøet 

- Hotellet bruger kun naturlige rengøringsmidler  

- Der er implementeret bæredygtige tiltag vedr. vand- og energiforbrug, og der er 

procedurer for affaldssortering. 

- Affaldsproduktion undgås så vidt muligt, fx ved at der købes ind i løs vægt og bruges 

genanvendelig emballage. 

- Hotellet fremmer brugen af offentlig transport som et alternativ til at tage bilen 

Adresse og kontaktoplysninger 

Wiardergroden 22, 26434 Wangerland – Horumersiel, Tyskland 
E-mailadresse: info@nakuk.de 
Telefon: +49 4426 90440 
 

Overskrift 2: Aktiviteter, som landhotellet tilbyder (til højre på siden) 

Nakuk Country Hotel & Restaurant tilbyder klassiske aktiviteter såsom Vadehavsvandringer, besøg 

i Vadehavet Biosfærereservat- og Verdensarv-området, at bruge lidt tid i de nærliggende byer 

Horumersiel og dens omgivelser eller på de østfrisiske øer. Stedet har også wellness-faciliteter 

såsom sauna og wellnessbehandlinger. Derudover kan du løbe eller gå en tur i området, leje en 

cykel eller nyde den rekreative have. 

mailto:info@nakuk.de
tel:04426904445


Hvad adskiller stedet fra andre hoteller? Det tilbyder grundlæggende faste, og du kan benytte 

lejligheden til at hjælpe til i haven eller i hotellets køkken som led i at komme ned i gear. 

Overskrift 3: Certificering  

- Nakuk Country Hotel & Restaurant er partner til Niedersachsen UNESCO Vadehavet 

Biosfærereservat. 

   

© Nakuk Hotel (2022) 

     
© Nakuk Hotel (2022) 

Overskrift 4: Synlighed (til højre på siden) 

- Website: https://www.nakuk.de/ 

- YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCJfty3o6pXedh6lNklpbNXg 

- Facebook: https://www.facebook.com/NAKUKDasfriesischeLandhotel/?fref=ts 

- Instagram: https://www.instagram.com/nakuk_horumersiel/ 

- Nationalparkpartnerens hjemmeside: https://www.nationalpark-

wattenmeer.de/mitmachen/kooperation/nationalpark-partner/  

https://www.nationalpark-partner-wattenmeer-nds.de/partner/nakuk-das-friesische-

landhotel   

Tekstboks: Vigtige højdepunkter  

- Et holistisk og innovativt koncept 

- En optimal kombination af miljøbeskyttelse, wellness og mindfulness  

- Opmærksomhed på bæredygtig brug af naturens ressourcer og beskyttelse af 

økosystemet 

- Hjemmesiden har detaljerede beskrivelser af hotellets filosofi, vision og mission 

https://www.nakuk.de/
https://www.youtube.com/channel/UCJfty3o6pXedh6lNklpbNXg
https://www.facebook.com/NAKUKDasfriesischeLandhotel/?fref=ts
https://www.instagram.com/nakuk_horumersiel/
https://www.nationalpark-wattenmeer.de/mitmachen/kooperation/nationalpark-partner/
https://www.nationalpark-wattenmeer.de/mitmachen/kooperation/nationalpark-partner/
https://www.nationalpark-partner-wattenmeer-nds.de/partner/nakuk-das-friesische-landhotel
https://www.nationalpark-partner-wattenmeer-nds.de/partner/nakuk-das-friesische-landhotel


- Et unikt sted at komme ned i gear og få en digital detox 

Tekstboks: Det siger kunderne  

- I februar 2019 skrev Karin K.: "Vi vil igen gerne takke for de smukke og meget afslappende 

dage på jeres hotel. Alt var perfekt, og maden var bare fantastisk! Vi kommer tilbage 

igen!” 

- I april 2016 skrev UH: "Tre dage med hvile, afslapning, nydelse for krop og sjæl – 

fantastisk." 

- I februar 2016 skrev M. + H.: "Velkendte ansigter og nye ansigter, autentisk, og vi har altid 

med glæde booket hos jer for at få en pause. I en verden, hvor alting går stærkt, er dette 

altid en pålidelig oase – NAKUK." 
  



3.2 Nordseebad Spiekeroog GmbH (Niedersachsen, Tyskland) 

Best practice-eksempel 2 

Overskrift 1: Generel introduktion til virksomheden (til venstre på siden)  

Nordseebad Spiekeroog GmbH er den førende turistudbyder på øen Spiekeroog. Med sine 75 

ansatte driver og udvikler virksomheden turistinfrastrukturen og turistfaciliteterne. Deres flåde af 

skibe sørger for sikker transport året rundt af både besøgende og varer til og fra øen. Destination 

Management Organisationen (DMO) er 100 % støttet af den lokale kommune og har ansvar for 

konkrete faciliteter, som fx turistbureauet, eventcentret, legehuset, øens bad og klit-spa, spa-

centret samt stranden og campingpladsen. Spiekeroog er en bilfri ø, og logistikken afhænger af 

tidevandet. Dette gør, at DMO er nødt til at arbejde tæt sammen med øens råd og lokale 

serviceudbydere. Sammen har de ansvar for at give de besøgende den bedst mulige oplevelse, da 

turisme er den eneste industri på øen Spiekeroog. 

   
 

   
 

©Nordseebad Spiekeroog GmbH (2022) 

Andre unikke forhold 
- En unik naturlig mangfoldighed af flora og fauna 

- En bred vifte af turisttilbud, der følger principperne for bæredygtighed  

- Alle faser af kunderejsen dækkes på én hjemmeside 

- Fokus på miljøbeskyttelse og bæredygtighed hele året rundt 

- En række initiativer til at reducere CO2-udledningen og beskytte Vadehavets habitat 

Adresse og kontaktoplysninger 

Noorderpad 25, 26474 Spiekeroog, Tyskland  



E-mailadresse: info@spiekeroog.de 

Telefon: +49 4976 9193101 

 

Overskrift 2: Aktiviteter, som stedet tilbyder (til højre på siden) 

- Thalasso-helsecenter 

- Kreative kurser og workshops, fx kunstseminarer, sølvsmedekurser, mindfulness, 

træskærerarbejde, tango samt harpe- og guitarworkshop i bluesgenren 

- Kunstudstillinger eller besøg på det ejendommelige skalmuseum eller ø-museet 

- Sportsaktiviteter, fx sejlads, kitesurfing, yoga, ridning 

- Forskellige restauranter og caféer samt indkøbsmuligheder 

- Dagsture samt strand- og naturoplevelser 

- Vandre- og ridestier, fugle- og sælture, dybhavsfiskeri 

- Nationalpark-Haus Wittbülten og forskellige arrangementer 

Overskrift 3: Certificering  

- Spiekeroog har været en certificeret Thalasso Nordsø-spa siden 2015 

- Har en TourCert-Qualified-pris for bæredygtig ledelse 

- Myclimate neutralt kinopartnerskab  

- Partner til Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer  

Overskrift 4: Synlighed (til højre på siden) 

- Website: www.spiekeroog.de 

- YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=svWcyuBHjoo  

- Facebook: https://www.facebook.com/spiekeroog 

- Instagram: https://www.instagram.com/inselspiekeroog/  

- Nationalparkpartnerens hjemmeside: Partner-program – Nationalpark Wattenmeer 

(nationalpark-wattenmeer.de) https://www.nationalpark-partner-wattenmeer-

nds.de/partner/gemeinde-spiekeroog  

Tekstboks: Vigtige højdepunkter  

- En holistisk tilgang til sundhedsturisme 

- Et sted med ''længsel og energi'' 

- Fokus på både økologisk og økonomisk bæredygtighed  

- En forpligtelse til at bevare og udvikle Spiekeroogs naturlige habitat 

- Forskellige bæredygtighedsprojekter og -tiltag, fx drikkefontæner, klimaneutralt print, 

delebiler, affaldsspande på stranden m.m. 

- Dedikeret informationsside på hjemmesiden om miljø og bæredygtighed  

Tekstboks: Det siger kunderne 

mailto:info@spiekeroog.de
http://www.spiekeroog.de/
https://www.youtube.com/watch?v=svWcyuBHjoo
https://www.facebook.com/spiekeroog
https://www.instagram.com/inselspiekeroog/
https://www.nationalpark-wattenmeer.de/mitmachen/kooperation/nationalpark-partner/
https://www.nationalpark-wattenmeer.de/mitmachen/kooperation/nationalpark-partner/
https://www.nationalpark-partner-wattenmeer-nds.de/partner/gemeinde-spiekeroog
https://www.nationalpark-partner-wattenmeer-nds.de/partner/gemeinde-spiekeroog


- I juli 2022 skrev I.K.: "En meget smuk og rolig ø. Ideel til familier. Lad din sjæl svæve frit, 

og kobl af fra hverdagen. Det var mit tredje besøg, og jeg elsker øens charme.” 

- I 2019 skrev M.R.: "En af de smukkeste øer ved Nordsøen i Tyskland, det er simpelthen 

vidunderligt med denne fred og sindsro. Her er ingen biler eller knallerter, og det er godt 

..." 

  



3.3 Wadden Sea Hiking Centre East Frisia (Niedersachsen, Tyskland) 

Best practice-eksempel 3 

Overskrift 1: Generel introduktion til virksomheden (til venstre på siden)  

Når man ser på de forskellige nationalpark- og biosfære-partnervirksomheder til Nationalpark 
Niedersächsisches Wattenmeer, er Wadden Sea Hiking Centre East Frisia et fremragende 
eksempel. Virksomheden tilbyder vadehavsture, fungerer som udbyder af tur- og 
uddannelsesaktiviteter, er et netværks- og eventbureau for indkvartering og gastronomi, 
arrangerer koncerter, driver en butik og er involveret som kreativ rådgiver for en bæredygtig 
indsats på turismeområdet. Desuden slår virksomheden til lyd for kvalitative forbedringer og et 
netværk på tværs af grænser i Vadehavet Verdensarv-området, og de fremmer og udlever ånden i 
biosfærereservatet som en region, der er et foregangseksempel på bæredygtig udvikling. 
Virksomheden er involveret i en lang række aktiviteter, der fremmer bæredygtighed. Som et 
eventbureau, der arrangerer verdensarvsture, står waddensea.travel for ture med maksimalt otte 
deltagere. De små grupper overnatter på nationalpark- eller biosfære-partnerovernatningssteder 
til Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Vandreture og andre udflugter i det frisiske 
landskab og kultur ledes af uddannede nationalparkguider. Hvad angår forplejningen, er kun 
regionale og miljøvenlige partnere involveret, og de forpligter sig til at leve i og med biosfæren. 
Hvor det er muligt, bruges offentlig transport til de lange rejser. 

Andre unikke forhold 

- Beskyttelse og bevarelse af regionen ved at tilbyde lokale produkter af høj kvalitet 

- Virksomheden opererer efter principperne for miljømæssig bæredygtighed 

- Et udvalg af unikke oplevelser med fokus på autenticitet, bæredygtighed, 

naturbeskyttelse og -bevaring inden for Vadehavet Verdensarv-området 

- Temature om sundhed og trivsel indgår også i programmet for at fremhæve 

sammenhængen mellem natur og sundhed 

- Rådgiver og vurderer turistudbydere og destinationer 

- Tilbyder seminarer og workshops inden for områderne naturbevarelse, byggeri, 

indretning, gastronomi, medarbejderkvalificering, rundvisninger, samling af tilbud og 

sociale medier. 

- Virksomheden kommunikerer de grundlæggende elementer i bæredygtige handlinger 

inden for alle områder af virksomheden til sine besøgende. Derfor er de også en 

rollemodel og motivator for de andre nationalparkpartnere  

Adresse og kontaktoplysninger 

Am Harlesiel 20, 26409 Harlesiel, Tyskland 

E-mailadresse: info@wattwanderzentrum-ostfriesland.de 

Telefon: +49 (0) 173 99 78 231 
 

 

mailto:info@wattwanderzentrum-ostfriesland.de


Overskrift 2: Aktiviteter, som stedet tilbyder (til højre på siden) 

- Vandring ved tidevandet  

- Kursus i ravskæring: Sådan laver du en smuk souvenir  

- Fotosafari ved Vadehavet 

- Workshop om astrofotografering ved Nordsøen 

- Fugleture, især når trækfuglene flyver 

 

   
© Wadden Sea Hiking Centre (2022) 

  

Overskrift 3: Certificering  

- Partner til Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer  

- Partner til WWF 

Overskrift 4: Synlighed (til højre på siden) 

- Website: www.wattwanderzentrum-ostfriesland.de/ 

- YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wSasG-1hVjw&t=96s and 

https://www.youtube.com/watch?v=Memhe4LzUW4    

- Facebook: https://www.facebook.com/naturerlebniswattenmeer  

- Instagram: https://www.instagram.com/waddensea.travel/  

- Nationalparkpartnerens hjemmeside: Partner-program – Nationalpark Wattenmeer 

(nationalpark-wattenmeer.de) og https://www.nationalpark-partner-wattenmeer-

nds.de/partner/wattwanderzentrum-ostfriesland  

http://www.wattwanderzentrum-ostfriesland.de/
https://www.youtube.com/watch?v=wSasG-1hVjw&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=Memhe4LzUW4
https://www.facebook.com/naturerlebniswattenmeer
https://www.instagram.com/waddensea.travel/
https://www.nationalpark-wattenmeer.de/mitmachen/kooperation/nationalpark-partner/
https://www.nationalpark-wattenmeer.de/mitmachen/kooperation/nationalpark-partner/
https://www.nationalpark-partner-wattenmeer-nds.de/partner/wattwanderzentrum-ostfriesland
https://www.nationalpark-partner-wattenmeer-nds.de/partner/wattwanderzentrum-ostfriesland


Tekstboks: Vigtige højdepunkter  

- Meget alsidig serviceudbyder 

- Meget engageret i lokalsamfundet 

- Der udbydes bæredygtige og autentiske programmer og aktiviteter 

- Meget vidende om bevarelse og beskyttelse af biodiversiteten i regionen  

Tekstboks: Det siger kunderne  

“Fantastisk, imponerende vadehavsvandring med Joke. En helt speciel oplevelse. Du får meget at 
vide om Vadehavet Verdensarv, miljøet og de dyr, der lever der. Det var rigtig sjovt!!" 

“Gode tilbud, meget venligt, kompetent personale. Smukke omgivelse i det gamle Guldehof. Vi 
deltog på ravskæringskurset med vores 7-årige datter. Det var rigtig sjovt, og vi lærte interessante 
ting om rav.” 

“Super vintertidevandstur med Arne! Trods regn og storm havde vi en sindssyg flot og især 

informativ vandretur og kunne spørge om alting. Tak, Arne, for din entusiasme på vores vandretur 

trods kulden. Tak til Romy for at arrangere det med meget kort varsel." 



3.4 Natourtalente (Slesvig-Holsten, Tyskland) 

Best practice-eksempel 4 

Overskrift 1: Generel introduktion til virksomheden (til venstre på siden)  

Natourtalente tilbyder teambuilding-arrangementer, coaching og motivation for organisationer og 

firmaer, studerende og andre grupper i Hamborg og i hele Slesvig-Holsten. 

Natourtalentes udendørs workshops og seminarer afvikles som en aktivitetsdag i naturlige 

omgivelser (fx på stranden i Sankt Peter Ording) og fremmer en følelse af fællesskab, kreativitet 

og kropsbevidsthed. Under seminarerne udvikler deltagerne sig i fællesskab og styrker teamånden 

gennem målrettede aktiviteter samt forbedrer kommunikationen og skærper deres selvopfattelse 

og opfattelse af andre. Den fælles oplevelse sikrer fredelig sameksistens, og de positive oplevelser 

får deltagerne til at overgå sig selv. Natourtalente tilbyder skræddersyede programmer, der er 

tilpasset gruppernes specifikke behov og motiverer teams, i de smukke omgivelser i 

Vadehavsregionen Slesvig-Holsten. 

 

Andre unikke forhold er: 

- Fremmer kommunikationen, teamwork og en positiv indstilling til hinanden gennem 

forskellige former for udendørsaktiviteter såsom strandudfordringer, frisiske 

ildvandringer og Klootstockspringen eller “teamånd i skoven”-udfordringer. 

- Seminarerne foregår på forskellige sprog som tysk, engelsk og hollandsk. 
 

Adresse og kontaktoplysninger 

Altenwunge 9, 25813 Husum, Tyskland 

E-mail: info@natourtalente.de 

Telefon: +49 1520 5428202 

 

   

© Natourtalente 2022 

mailto:info@natourtalente.de


   

Overskrift 3: Certificering  

- Partner til Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 

 

Overskrift 4: Synlighed (til højre på siden) 

- Website: www.natourtalente.de  

- Facebook: www.facebook.com/Natourtalente  

- Instagram: www.instagram.com/natourtalente/  

- Nationalparkpartnerens hjemmeside: Partner-program – Nationalpark Wattenmeer 

(nationalpark-wattenmeer.de)  

Tekstboks: Vigtige højdepunkter  

- Et holistisk og innovativt koncept 
- En kombination af naturoplevelser og læring 
- Fremmer teamånden og samarbejdet gennem udendørsaktiviteter 

 

Tekstboks: Det siger kunderne 

- Hamburg Energie: "Vi vil gerne takke NATOURTALENTE for en vidunderlig teambuilding. Vi 

anbefaler jer til andre!" 

- GP Joule Reußenköge: "Tak til hele teamet hos NATOURTALENTE. I lovede os og gav os et 

vidunderligt teamevent." 

- Solara Hamburg: “Et skræddersyet program og en fantastisk workshop! Mange tak 

NATOURTALENTE.” 

  

http://www.natourtalente.de/
http://www.facebook.com/Natourtalente
http://www.instagram.com/natourtalente/
https://www.nationalpark-wattenmeer.de/mitmachen/kooperation/nationalpark-partner/
https://www.nationalpark-wattenmeer.de/mitmachen/kooperation/nationalpark-partner/


3.5 Paulsen's Landhotel und Restaurant (Slesvig-Holsten, Tyskland) 

Best practice-eksempel 5 

Overskrift 1: Generel introduktion til virksomheden (til venstre på siden)  
Paulsen's er et nordfrisisk landhotel i Bohmstedt i udkanten af den idylliske havneby Husum. 

Stedet stiller store krav til kvalitet og tidsånd, hvilket glæder gæsterne med autenticitet og en høj 

grad af individuel service. Navnet Paulsen har siden 1880 stået for varm gæstfrihed. Hos Paulsen's 

Landhotel und Restaurant handler luksus mest af alt om en sund livsstil. Den landlige livsstil 

betragtes som en kilde til indre fred, hvilket også er repræsenteret i kærligheden til og omsorgen 

for de naturlige skatte.  

Andre unikke forhold 
- Virksomheden ønsker at skabe og vedligeholde en bæredygtig virksomhedskultur via 

gensidig anerkendelse, sundheds- og miljøkurser, coaching, opbygning af langsigtet 

medarbejderloyalitet, fremragende arbejdsforhold, brug af miljøvenlige produkter og ved 

at fremme bæredygtig adfærd 

- Hotellet følger principperne for det tyske bæredygtighedskodeks og overholder kodeksets 

retningslinjer ved at anvende regionale produkter, være opmærksom på fair trade-

produkter og genanvendelige materialer (genanvendelige flasker, biologisk nedbrydelig og 

genanvendelig emballage osv.). Hotellet deltager også i zero-waste-bevægelsen 

- Hotellet tilbyder udflugter og aktiviteter med fokus på regional kultur og natur samt 

fremmer brugen af ikke-motoriserede køretøjer (fx cykler og elcykler), som kan lejes på 

hotellet 

- Hotellet ligger i en ''landsby med vedvarende energi'' 

Adresse og kontaktoplysninger 

Norderende 8, 25853 Bohmstedt, Tyskland 

E-mail: info@pausens-hotel.de 

Telefon: +49 4671 1560 

 

Overskrift 2: Aktiviteter, som stedet tilbyder (til højre på siden) 

- Landkøkken med regionale råvarer 

- Plads til forskellige funktioner til op til 160 gæster 

- Udlejning af elcykler 

- Tips til forskellige udflugter i regionen, fx dagsture til Halligen, Amrum – frihedens ø, til 

Föhr – det frisiske Caribien og til "Dronningen af Nordsøen" – Sild. På fastlandet anbefales 

Nordsøbyen Husum samt Østersøbyerne Flensborg og Kiel (sejlerbyen). 

- Der kan bookes guidede ture til fx Bohmstedt  

- I nærheden af Paulsen's ligger der forskellige golfbaner samt spa- og wellness-faciliteterne 

på Haubarg Arlewatthof 

 

mailto:info@paulsens-hotel.de
https://www.nordseetourismus.de/halligen
https://www.amrum.de/
https://www.foehr.de/
https://www.sylt.de/
https://www.husum-tourismus.de/
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Overskrift 3: Certificering  

- Partner til Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 

- Partnere til Too Good To Go 

 

Overskrift 4: Synlighed (til højre på siden) 

- Website: www.paulsens-hotel.de  

- YouTube: www.youtube.com/watch?v=vmC1YThrBh0&t=2s 

- Facebook: https://www.facebook.com/PaulsensHotel/  

- Instagram: https://www.instagram.com/paulsenshotel/  

- Nationalparkpartnerens hjemmeside: Partner-program – Nationalpark Wattenmeer 

(nationalpark-wattenmeer.de) https://nationalpark-partner-sh.de/uebernachten-

geniessen-mobil/essen-trinken/852-paulsen-s-landhotel-und-restaurant   

Tekstboks: Vigtige højdepunkter  

- Hotellet følger det tyske bæredygtighedskodeks 

- Tilbyder sundheds- og miljøkurser til personalet 

- Dokumenterer, måler og evaluerer hotellets præstation og indvirkningen på livskvaliteten 

for alle 

Tekstboks: Det siger kunderne 

- I august 2022 skrev S.K.: “Superdejligt og roligt hotel. Meget hundevenligt, hvilket stadig 

er meget sjældent. Maden er særdeles velsmagende. Morgenmaden er meget varieret. 

http://www.paulsens-hotel.de/
http://www.youtube.com/watch?v=vmC1YThrBh0&t=2s
https://www.facebook.com/PaulsensHotel/
https://www.instagram.com/paulsenshotel/
https://www.nationalpark-wattenmeer.de/mitmachen/kooperation/nationalpark-partner/
https://www.nationalpark-wattenmeer.de/mitmachen/kooperation/nationalpark-partner/
https://nationalpark-partner-sh.de/uebernachten-geniessen-mobil/essen-trinken/852-paulsen-s-landhotel-und-restaurant
https://nationalpark-partner-sh.de/uebernachten-geniessen-mobil/essen-trinken/852-paulsen-s-landhotel-und-restaurant


Meget søde og venlige medarbejdere. Hvis du vil have lidt fred og ro, kan det varmt 

anbefales.” 

- I februar 2022 skrev C.P.: “Det var igen en superhyggelig aften, med fremragende mad i 

en hyggelig atmosfære. Personalet får 5+ stjerner!!!! Altid opmærksomme og meget 

venlige! Vi glæder os allerede til næste gang!”  



3.6 Wattführergemeinschaft Dithmarscher Nordseeküste (Slesvig-Holsten, 
Tyskland) 

Best practice-eksempel 6 

Overskrift 1: Generel introduktion til virksomheden (til venstre på siden)  

 
The Wadden Sea Guide Association har eksisteret siden 1998 og er en sammenslutning af erfarne, 

lokale og certificerede guider i Nationalpark Wattenmeer, der tilbyder kyndige og informative 

guidede ture langs Dithmarschens kyst. The Tidal Flat Guide Association tilbyder en række 

forskellige tidevandsture i Dithmarschen-området, fra Kaiser-Wilhelm-Koog vest for Marne til 

Wesselburenerkoog nordvest for Heide. Spektret af tidevandsture spænder fra en times 

tidevandstur for børn til familievandreture (2 timer) til lange tidevandsture på 3-7 timer. Der 

tilbydes særlige ture til børnehaver, firmature eller familiefester, hvor der dækkes forskellige 

emner som biologi, geologi eller lokalhistorie. Det er også muligt at nyde det kulinariske aspekt af 

regionen med en grill-, grønkåls- eller "Mehlbeutel"-middag. Hvad angår bæredygtighed, går 

foreningen foran med et godt eksempel, da de fungerer bæredygtigt i forhold til deres status som 

nationalpark og verdensarv. De stræber efter at være mangfoldige og inkluderende og 

kommunikere Vadehavets status som UNESCO Verdensarv og nationalpark til deres gæster på 

mange forskellige måder.  

Andre unikke forhold 
- Forskellige aktiviteter, så man kan lære mere om det beskyttede kultur- og naturlandskab 

- Et fællesskab af eksperter/guider med fokus på bevarelse og at skabe opmærksomhed 

- En bred vifte af ture skræddersyet til behovene hos forskellige grupper af besøgende 

(familier, børn, grupper osv.) 

Adresse og kontaktoplysninger 

Isern Hinnerk 8, 25704 Meldorf, Tyskland 

E-mail: info@watterleben.de 

Telefon: varierer (se venligst hjemmesiden for detaljer) 

 

Overskrift 2: Aktiviteter, som stedet tilbyder (til højre på siden) 

- Tilbyder et stort og varieret udvalg af tidevandsture med forskellige emner og henvender 

sig til familier, børn, skolerejser og firmature  

- Ture langs Speicherkoog Dithmarschen  

- "Small Five Tour" ved Westerdeichstrich 

- Reje- og krabbefisketure 
- Biologisk og geologisk tur 

Overskrift 3: Certificering  

- Alle guider er partnere til Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 

mailto:info@watterleben.de


- Samarbejde med nationalpark-partneren "Deichhaus“ i Nordermeldorf   

Overskrift 4: Synlighed (til højre på siden) 

- Website: www.watterleben.de/  

- YouTube: www.youtube.com/watch?v=Qgz_C11JJTQ og 

https://www.youtube.com/watch?v=8QYbpeuhFII 

- Nationalparkpartnerens hjemmeside: Partner-program – Nationalpark Wattenmeer 

(nationalpark-wattenmeer.de)  
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Tekstboks: Vigtige højdepunkter  

- Stort og varieret udvalg af tilbud  

- Bred vifte af emner på grund af medlemmernes forskellige faglige baggrund  

- Alle guider kan forklare og formidle tidevandet til alle på ekspertvis og på en sikker måde 

- Alle guider formidler Vadehavets status som verdensarv og nationalpark til deres gæster 

på mange forskellige måder 

- Findes ved alle officielle strande langs Dithmarschen-kysten i Slesvig-Holsten 

Tekstboks: Det siger kunderne  

 "Vi tog dertil med kort varsel og var glade for informationerne og Thomas. Han gjorde 

turen personlig ved på humoristisk vis at tiltale os med "du". Intet spørgsmål forblev 

ubesvaret, og alle spørgsmål var velkomne. Desværre havde vi kun en time. Vi ville gerne 

http://www.watterleben.de/
http://www.youtube.com/watch?v=Qgz_C11JJTQ
https://www.youtube.com/watch?v=8QYbpeuhFII
https://www.nationalpark-wattenmeer.de/mitmachen/kooperation/nationalpark-partner/
https://www.nationalpark-wattenmeer.de/mitmachen/kooperation/nationalpark-partner/


være blevet meget længere. Tak for den gode time! I løbet af den korte tid fik vi en enorm 

viden med hjem om tidevandet og dets betydning." 

 “Virkelig fantastisk tur, denne gang i det bedste Dithmarsch-forårsvejr (stormfuldt, vådt 

og let køligt :-)). Desværre oplevede vores 3-årige ikke slutningen, men vi kommer tilbage 

på endnu en tur. Kan varmt anbefales, især til børn, da det ikke varer så lang tid!!!” 

 “Informativt, spændende og underholdende. Bred viden om dyrelivet og dynamikken i 

Vadehavet, og vi fik endnu mere information, når vi stillede spørgsmål. Perfekt!" 

 "Den guidede tur med hr. Siebels var meget informativ og underholdende. Vi lærte meget 

og grinede meget, da hr. Siebels forklarede os om tidevandet med masser af god humor. 

Jeg vil også gerne rose den måde, børnene blev inkluderet på. Vi kan varmt anbefale 

turen, især for familier.” 

 

  



3.7 Westbrew (Danmark) 

Best practice-eksempel 7 

Overskrift 1: Generel introduktion til virksomheden (til venstre på siden)  

Westbrew er inspireret af den danske vestkysts kultur og natur, strandenge og klitterne, det 

barske kystklima med tidevandet og det store åbne rum og blev etableret i 2019 som et økologisk 

bryggeri. Det ligger på Enghavegaard i Kjelst ved Billum, lige på kanten af Vadehavet. Øllet brygges 

fra bunden, og bryggeriet eksperimenterer med forskellige bryggemetoder, ingredienser, gæring 

og modningsmetoder. Flere af øltyperne bruger råvarer fra Vadehavsregionen. Ved at bruge disse 

råvarer (såsom havtorn og enebær) får man en unik smag.  

Andre unikke forhold  

- Bryggeriet ligger i udkanten af Nationalpark Vadehavet og UNESCO Verdensarv og har til 

huse på Enghavegaard Osteri & Gaardbutik, som er et osteri på Vestkysten.  

- Flere af øltyperne er registreret som Vadehavscertificerede produkter baseret på 

regionale råvarer 

- Hovedparten af råvarerne til ølproduktion kommer fra Vadehavsregionen. Brug af ikke-

industrielle materialer sikrer en unik smag og duft på den øl, der bliver brygget. 

 

Adresse og kontaktoplysninger 

Ho Bugtvej 17, 6850 Billum, Danmark 

E-mailadresse: tommy.bagger@westbrew.dk   

Telefon: +45 27 15 48 48 

 

Overskrift 2: Aktiviteter, som stedet tilbyder (til højre på siden) 

- Besøg på mikrobryggeriet og ølsmagning 

   

© WestBrew Denmark (2022) 

mailto:tommy.bagger@westbrew.dk
tel:04426904445


  

Overskrift 3: Certificering  

- Partner til Nationalpark Vadehavet 

- I 2020 deltog Westbrew i Berliner International Beer Festival med Beer Barrel Aged Strong 
Ale og fik guldmedalje for sin gode smag. 
 

Overskrift 4: Synlighed (til højre på siden) 

- Website: http://www.westbrew.dk/  

- Facebook: https://www.facebook.com/westbrewdk  

- Nationalpark-produkter: https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-

samarbejde/partnerprogram/nationalparkpartnere/  

Tekstboks: Vigtige højdepunkter  

- Westbrew bruger økologiske kvalitetsingredienser fra regionen, fx lokalt dyrket maltbyg, 

kaldet "Vadehavsmaltbyg", samt smags- og aromastoffer fundet i vestkystens natur fx 

porse, havtorn, enebær og spæde skud fra nåletræer 

- Bryggeriet er relativt lavteknologisk og velegnet til produktion og eksperimenter i mindre 

skala 

Tekstboks: Det siger kunderne 

- I juni 2022 skrev C.P.: “ Fantastisk sted. Tommy var spektakulær, og de øl, vi smagte, var 

usædvanlige. Tommy har en ægte passion for det, han laver. Kan varmt anbefales."  

  

http://www.westbrew.dk/
https://www.facebook.com/westbrewdk
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/partnerprogram/nationalparkpartnere/
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3.8 Birdwatching.dk (Danmark) 

Best practice-eksempel 8 

Overskrift 1: Generel introduktion til virksomheden (til venstre på siden)  

Marit Beckmann driver Birdwatching.dk og er kvalificeret fugleguide og inkarneret fugleekspert 

med mange års erfaring som naturvejleder. Birdwatching.dk gør det nemt og bekvemt for 

besøgende at få en god oplevelse med naturen i naturen. Marit arbejder tæt sammen med både 

de danske og Slesvig-holstenske nationalparksorganisationer og tilpasser sine ture til kunderne. 

De skræddersyede ture spænder fra familierejser til ture med venner til firmagrupper. Turene kan 

bestå af vandreture, fuglevandringer for personer med handicap, teambuilding-aktiviteter og 

fotosafari. Tilbuddene henvender sig både til begyndere og mere erfarne fugleelskere. 

Andre unikke forhold 

- Et stort udvalg af forskellige vandreture, der passer til alle og ethvert niveau 

- De er inkluderende og tilgængelige for alle 

- Stærkt samarbejde med Nordfriesland kommune 
- Alle ture foregår med en fugleekspert og en uddannet fugleguide 

- Når gæsterne er på fugletur med Marit Beckmann, hvor de kører fra sted til sted, sker det 

lydløst i en elbil 

Adresse og kontaktoplysninger 

Sølstedgårdparken 3, 6240 Løgumkloster, Danmark 

E-mailadresse: marit@birdwatching.dk  

Telefon: +45 53 65 62 61 
 

Overskrift 2: Aktiviteter, som stedet tilbyder (til højre på siden) 

- Skræddersyede fugleture 

- Kulturelle og naturlige uddannelsesture 

- Fugleture for begyndere og erfarne fuglekiggere 

- Skræddersyede ture til familier eller grupper 

- Pakker inklusive frokost, guidede fuglevandringer, kulturundervisning, fotosafari 

- Handicapvenlige fugleture 

- Tilbyder guidet fugletur på begge sider af grænsen  

 

Overskrift 3: Certificering  

- Partner til Nationalpark Vadehavet  

- Partner til Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 

 

mailto:marit@birdwatching.dk
tel:04426904445


Overskrift 4: Synlighed (til højre på siden) 

- Hjemmeside: www.birdwatching.dk/  

- YouTube: https://birdwatching.dk/video  

- Facebook: https://www.facebook.com/maritbec/  

- Nationalparkpartnerens hjemmeside : Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 

(www.nationalpark-partner-sh.de), Nationalpark Vadehavet (Partneroversigt 

(nationalparkvadehavet.dk) 

Tekstboks: Vigtige højdepunkter  

- Fantastisk hjemmeside til gæster fra både Danmark og Tyskland 

- Et alsidigt tilbud af ture på begge sider af grænsen 

- Ekspert i at skabe nemme og bekvemme naturture 
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Tekstboks: Det siger kunderne  

”Vi er fra København og har ikke meget erfaring med naturen. Vi ønskede en, der kunne lære os 

om de spændende ting i naturen. Vores to drenge, især den ældste på 13 år, var ikke specielt 

http://www.birdwatching.dk/
https://birdwatching.dk/video
https://www.facebook.com/maritbec/
http://www.nationalpark-partner-sh.de/
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/partnerprogram/nationalparkpartnere/
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/partnerprogram/nationalparkpartnere/


interesseret i at tage på fugletur til Vadehavet. Et minut efter vi havde mødt Marit, var de 

begejstrede og vildt interesserede i fuglene og Vadehavet.« 

”Jeg har været på mange fugleture, men jeg har dog aldrig været så tæt på før og kunne se selv 

små detaljer på fuglene. Tidligere har det været guiden, der fortalte, hvilke fuglearter vi så på lang 

afstand, og jeg noterede tillidsfuldt fuglen på min liste." 

”Hos Marit føler man, at man er lige midt i det hele. Man ser og hører tingene på en helt anden 

måde. Hun formidler viden på en utrolig engagerende måde. Og hvis du ikke var en dedikeret 

fuglekigger før, så bliver du det efter en tur med Marit og Birdwatching.dk." 

  



3.9 Westerås gard (Norge) 

Best practice-eksempel 9 

Overskrift 1: Generel introduktion til virksomheden (til venstre på siden)  

Westerås er en idyllisk gård, der er blevet drevet af den samme familie i over 400 år og går helt 

tilbage til før 1600. Det er en familieejet og familiedrevet virksomhed, der kombinerer en 

traditionel arbejdende gård med en turistvirksomhed. Familien sætter en ære i deres rolle med at 

beskytte og bevare det naturlige landskab og deres kulturarv. Gården ligger i landsbyen Geiranger 

og byder på en fantastisk udsigt over fjorden og bjergene. Gårdens primære fokus er at bevare 

den biologiske mangfoldighed på stedets marker gennem gammeldags landbrugsteknikker. 

Samtidig byder gården turister velkommen ved at tilbyde hytter til overnatning og en restaurant 

med lokale og økologiske råvarer, alt sammen beliggende på gården.  

 

Andre unikke forhold: 
- Fantastisk udsigt fra restaurantens udsigtsplatform 

- Traditionel bjerggård med får, geder og lamaer 

- En eksklusiv restaurant med traditionel norsk mad fra lokale og regionale steder 

- Kombinerer turisme og landbrug med bevarelse af den biologiske mangfoldighed 

Adresse og kontaktoplysninger 

Geirangervegen 320, Geiranger, Norge 

E-mailadresse: iwester@online.no 

Telefon: +47 92649537 

Overskrift 2: Aktiviteter, som stedet tilbyder (til højre på siden) 
- Hytter til overnatning 

- Restaurant 

- Vandremuligheder i området 

Overskrift 3: Certificering  
- Miljøfyrtårn-certificeret 

- Medlemskab af Green Fjord-miljønetværket 

- Stedet modtog kulturlandskabsprisen i 2015 for deres bevarelse og formidling af 

kulturlandskabet 

- Restauranten indtager andenpladsen på TripAdvisor for Geiranger og femtepladsen for 

Møre og Romsdal 

mailto:iwester@online.no


   

© hyke.studio 

Overskrift 4: Synlighed (til højre på siden) 
- Website: www.fjordnorway.com/geiranger/planning-your-trip/westeras-gard-

hytteutleige-p1831263 Vesteråsfjellet – Fjord Norway 

- YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=cGGjPliKeFU   

- Facebook: https://www.facebook.com/WesteraasGard  

Tekstboks: Vigtige højdepunkter 

- Den bedste TripAdvisor-restaurant i lokalområdet 

- Prisvindende bevarelse og formidling af kulturarv og landskab 

Tekstboks: Det siger kunderne  

“Den bedste laksewrap NOGENSINDE! Du finder den i deres restaurant, der har en 

udsigtsplatform med udsigt over bjerget på den ene side og Geigerby og fjorden på den anden 

side. Vaflerne med brunost er heller ikke dårlige – de er faktisk SUPERGODE! Personalet var 

venligt. Behøver jeg sige mere?!?"  

“Fantastisk mad og et must at besøge, en meget varm velkomst.” 

  

https://www.fjordnorway.com/en/see-and-do/vesterasfjellet
https://www.youtube.com/watch?v=cGGjPliKeFU
https://www.facebook.com/WesteraasGard


3.10 Puur Terschelling (Holland) 

Best practice-eksempel 10 

Overskrift 1: Generel introduktion til virksomheden (til venstre på siden)  

Puur Terschelling er en familieejet virksomhed, der startede i 2005 og er anerkendt som en 

hollandsk virksomhed inden for hesteturisme. Virksomheden er beliggende på øen Terschelling, 

en af Vadehavsøerne i Holland. Stedet bruger bæredygtige og pædagogiske turismemodeller til at 

fremme kulturarvsturismen for den frisiske hest, øgruppen Vadehavet, statussen som verdensarv 

og Terschellings specifikke kultur- og naturhistorie. Virksomheden har et godt ry for at være 

bæredygtig, da de tager miljøhensyn i alt, hvad de laver, samtidig med at de tilbyder aktiviteter i 

relation til det. Puur Terschelling sætter en ære i at tilbyde miljøvenlige campingpladser, 

pædagogiske og dyrevenlige ture, samtidig med at de tilbyder kulinariske lokale specialiteter til 

deres gæster.  

 

Andre unikke forhold: 

- Bruger bæredygtige og pædagogiske modeller til at fremme den kulturelle, naturlige og 

individuelle arv 

- Tilbyder overnatning som luksuscamping i miljøvenlige og møblerede klit-telte 

- Fremmer bæredygtighed ved at levere fuldt udstyrede bæredygtige telte, der ikke bruger 

gas 

- Tilbyder Dark Sky-ture i områder med minimal lysforurening  

- Forbedrer gæsteoplevelsen ved at tilbyde kulinarisk smagning af lokale produkter  

- Aktiviteterne drejer sig altid om at lære noget om natur og dyreliv 

Adresse og kontaktoplysninger 

Oosterend 39, 8897 HX Terschelling 

E-mailadresse: info@puur-terschelling.nl   

Telefon: +31 562 449 487 

 

Overskrift 2: Aktiviteter, som stedet tilbyder (til højre på siden) 

- Ridning på frisiske heste på ridestier, fuldmåneridning 

- Overdækkede vognture på udkig efter stjerneskud 

- Æselvandringer for børn 

- Luksuscamping i miljøvenlige og indrettede klittelte 

- Ture i Land Rover-firhjulstrækker 

- Tidevandsgåture, fuldmåne, solnedgang eller østerssmagning 

- Dark Sky-ture 

 

 

mailto:info@puur-terschelling.nl


Overskrift 3: Certificering  

- Waddengoud-certifikat 

- Partner til Vadehavet Verdensarv Holland 

- Partner til Dark Sky Terschelling 
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Overskrift 4: Synlighed (til højre på siden) 

- Website: www.puur-terschelling.nl  

- YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCQFWBtAXoGYBm_wMhyBk8kw og 

https://www.youtube.com/watch?v=-XPkZDLU2VU 

https://www.youtube.com/watch?v=iOkeqMYvY-4 https :// 

://www.youtube.com/watch?v=nXbgqXkZ1-U   

- Facebook: https://www.facebook.com/puurterschelling/  

- Instagram: https://www.instagram.com/puurterschelling/  

http://www.puur-terschelling.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCQFWBtAXoGYBm_wMhyBk8kw
https://www.youtube.com/watch?v=-XPkZDLU2VU
https://www.youtube.com/watch?v=iOkeqMYvY-4
https://www.youtube.com/watch?v=nXbgqXkZ1-U
https://www.youtube.com/watch?v=nXbgqXkZ1-U
https://www.facebook.com/puurterschelling/
https://www.instagram.com/puurterschelling/


- Pinterest: https://www.pinterest.de/puurts/  

Tekstboks: Vigtige højdepunkter  

- Kombinerer aktive udflugter for at lære fra sig om natur og dyreliv 

- Kombinerer aktive udflugter for at lære fra sig om kultur og arv 

- Tilbyder unik og bæredygtig indkvartering 

- Tilbyder Dark Sky-ture for at skabe opmærksomhed og lære fra sig om stjernebillederne  

Tekstboks: Det siger kunderne   

Google-anmeldelse, april 2022: “En ren getaway-oplevelse! Vi boede i deres klittelte, det var 

smukt og hyggeligt, og der var alt, hvad vi havde brug for under opholdet. Den landlige følelse på 

øen er virkelig forfriskende og absolut en must-see-oplevelse!” 

Anmeldelse på Trip Advisor, november 2021: “Vi er en familie fra Schweiz, som har haft en 

vidunderlig vinteroplevelse på Puur Terschelling med fuld fordybelse i naturen og Land Rover-tur 

hen over de spektakulære strande. At se de frisiske heste er noget, vi aldrig glemmer. Vi kunne 

fuldt ud skræddersy vores dag hos Puur, og det er unikt. Høfligheden og professionalismen hos 

familien Puur er i topklasse.” 

Anmeldelse på Trip Advisor, september 2021: "Det var fantastisk! Tusind tak for de intense og 

smukke oplevelser – minder som jeg aldrig vil glemme. Mange tak, fordi I valgte denne 

luksusindkvartering. Jeg beundrer jer for jeres gode organiseringsevner. Tak til jeres team for 

information om fugle, bær og planter og for at passe så kærligt på os, mens vi var ude og ride.”  

https://www.pinterest.de/puurts/


3.11 Vogelinformatiecentrum (Holland) 

Best practice-eksempel 11 

Overskrift 1: Generel introduktion til virksomheden (til venstre på siden)  

Fugleinformationscentret (eller Vogelinformatiecentrum på hollandsk) blev etableret i 2008 og er 

et kendt sted for fugle- og naturelskende mennesker fra hele landet og udlandet. Centret har til 

formål at vise folk den skønhed, naturen har at byde på, og give svar på og råd om alle slags 

spørgsmål relateret til natur og fuglekiggeri på øen Texel. Centret tilbyder guidede fugleture hver 

uge, hvor der ses på forskellige fuglearter på øen. Samtidig giver centret en del af deres indtægter 

tilbage til naturen ved at skabe steder til fuglekiggerne samt ynglesteder. Desuden finansierer 

stedets indtægter delvist en samarbejdsfond, der sørger for, at specifikke lokalområder er 

beskyttet og velholdt, samtidig med at der tilbydes fugleoplevelser for både nybegyndere og 

professionelle. Der er også en butik, der tilbyder højkvalitetsudstyr til fuglekiggere og andet 

merchandise. 

Andre unikke forhold: 

- Kombinerer det at være en lokal virksomhed med at være aktivt involveret i at give 

tilbage til naturen, så den lokale natur og fuglelivet støttes og beskyttes 

- Har stærke samarbejder med producenter af redekasser og fødevarer 

- Har stor ekspertise og viden om udstyr til fuglekiggere, fx kikkerter, så de kan tiltrække og 

henvende sig til entusiaster i fuglekiggeri på alle niveauer 

- Tilbyder en række ture, der er attraktive for både mindre erfarne besøgende og folk, der 

allerede elsker fuglekiggeri 

Adresse og kontaktoplysninger 

Kikkertstraat 42, 1795 AE, Cocksdorp, Texel, The Netherlands 

E-mailadresse: info@natuurdigitaal.nl   

Telefon. +31 222 316249 

 

Overskrift 2: Aktiviteter, som stedet tilbyder (til højre på siden) 

- Hver uge arrangeres der en række forskellige guidede fugleture 

- Fugleturene spænder fra korte fugleture til længere genkendelsesture, oversigtsudflugter, 

private ture, skoleture og temature 

- Rådgivning om udstyr til fuglekiggere, især kikkerter og teleskoper, der også kan lejes til 

en tur, samt reparations- og rengøringstjenester  

Overskrift 3: Samarbejder  

- Leverer og udvikler materiale til fuglespecifikke videoer og film 

- Har et tæt samarbejde om støtte og etablering af en fond til beskyttelse af fugle 

- Har et tæt samarbejde med producenter af redekasser og fødevarer 

mailto:info@natuurdigitaal.nl


- Har et tæt samarbejde med SOVON og waarneming.nl, to store organisationer, der 

indsamler data om fugleobservationer til videnskabelige formål 
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Overskrift 4: Synlighed (til højre på siden) 

- Website: www.vogelexcursiestexel.nl  

- YouTube: https://www.youtube.com/user/natuurdigitaal  

- Facebook: https://www.facebook.com/vogelinformatiecentrum  

- Instagram: https://www.instagram.com/vogelinformatiecentrum/?igshid=85pearo69b4t  

Tekstboks: Vigtige højdepunkter  

- Det er et kendt sted, hvor fugle- og naturelskere finder professionelt fugleudstyr, film, 

merchandise og guidede ture 

- Stedet giver tilbage til naturen ved at etablere en fond til beskyttelse af fuglenes 

væresteder og ynglepladser  

 

Tekstboks: Det siger kunderne  

I juli 2022 skrev M.S.: “Sjældent har jeg set så meget optisk udstyr af høj kvalitet hos én 

forhandler. De havde alle kikkerterne fra Swarovski, Zeiss, Leica etc. i udstillingslokalet. De gav 

gode råd og var meget venlige. Herudover tilbyder de perfekt service inden for optisk udstyr fra 

Swarovski. Meget anbefalelsesværdigt!" 

http://www.vogelexcursiestexel.nl/
https://www.youtube.com/user/natuurdigitaal
https://www.facebook.com/vogelinformatiecentrum
https://www.instagram.com/vogelinformatiecentrum/?igshid=85pearo69b4t


”Vi tog på en 3-timers udflugt sammen med en guide fra fuglecentret for at se på fugle. Guiden 

kender de steder, hvor man kan finde fuglene, så han tog os med derhen. Vores guide vidste en 

masse om fuglene, deres vaner, de steder, hvor de sandsynligvis ville være, og de lyde, de laver. 

Meget interessant! Da turen var slut, havde vi set 50 forskellige fuglearter! Medarbejderne på 

selve fuglecentret er også meget venlige og hjælpsomme. Meget anbefalelsesværdigt."  



3.12 The Coastal Exploration Company (Storbritannien) 

Best practice-eksempel 12 

Overskrift 1: Generel introduktion til virksomheden (til venstre på siden)  
Coastal Exploration Company (CEC) tilbyder unikke sejlture (i sejlbåde) til nogle af North Norfolk 

Coasts smukkeste og mest uberørte områder. Alle de klinkbyggede Norfolk-fiskerbåde har været i 

og omkring Norfolks farvande, siden de blev bygget så langt tilbage som i 1951. De er specifikt 

bygget og finpudset gennem hundredvis af år af flere generationer af fiskere, så de passer til 

Nordsøens og den vilde North Norfolk-kysts unikke forhold i Nordsøen, og så er de blevet 

renoveret, så de opfylder sikkerhedsstandarderne fra Maritime Coastguard Agency (MCA). 

Destøtter også The Wash og North Norfolk Marine Partnership og lignende organisationer med et 

årligt bidrag på 5 % af deres overskud og ved at implementere den bedste praksis for miljø og 

dyreliv. 

Andre unikke forhold: 
- Bruger kun traditionelle North Norfolk-fiskerbåde 

- Serverer den fineste lokale mad på deres ture 

- Udforsker de skjulte perler langs North Norfolks kyster 

Adresse og kontaktoplysninger 

24-25 Castle Meadow, Norwich, NR1 3DH  

E-mailadresse: explore@coastalexplorationcompany.co.uk 

Telefon: +44 7983 642 569 

  

Overskrift 2: Aktiviteter, som stedet tilbyder (til højre på siden) 

- Sejlture (i sejlbåde) i traditionelle North Norfolk-fiskerbåde  

- Saltmarsk-sejlture og overnatningsture, ture med svømning i vild natur og fouragering 

langs kysterne, sejlture i den vilde natur  

- Wellness-sejlads med fokus på at komme i kontakt med naturen 

- Traditionel sejlerskole for at lære om tidevandet, navigation, knob m.m. 

- Fragt af gods langs kysten fra Kings Lynn til Southwold 

Overskrift 3: Partnerskaber  

- CEC har partnerskaber med Yarmouth Oilskins, Carrier Company, Charlie Hodson & Co – 
Cheese Room with Deli, Candis Chutney, Sandringham Apple Juice, Jarrolds, Fosdyke 
Yacht Haven, North Sea Sails  

 

 

mailto:explore@coastalexplorationcompany.co.uk
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Overskrift 4: Synlighed (til højre på siden) 
- Hjemmeside: www.coastalexplorationcompany.co.uk/  

- YouTube: www.coastalexplorationcompany.co.uk/films   

- Facebook: https://www.facebook.com/coastalexplorationcompanynorfolk/  

- Instagram: https://www.instagram.com/coastalexplorationcompany/  

Tekstboks: Vigtige højdepunkter  
- Støtter Wash og North Norfolk Marine Partnership økonomisk med 5 % af det årlige 

overskud og ved at implementere den bedste miljømæssige praksis for dyreliv 

- Tilbyder regional mad på turene 

- Har mange forskellige sejlture 

 

Tekstboks: Det siger kunderne  

I september 2020 skrev Julian: "Jeg synes lige, at jeg ville sende en kort tak for det vidunderlige 
"krydstogt" sidste søndag, som min partner Jackie havde bestilt som en gave til mig i anledning af 
min 60-års fødselsdag. Jeg kan ikke rose Zoe nok for at gøre dagen så mindeværdig ... at klare de 
varierende dybder, der kræver enorm viden om kanalerne, de fantastiske (og lidt skræmmende!) 
dønninger på grund af årets højeste tidevand, og imponerende fuglekiggerevner. Jeg har aldrig set 
så mange spover (eller småspover?) flyve rundt så tæt på, for ikke at nævne de andre vadefugle, 
der var svære at identificere. Alle os om bord troede, at vi kendte North Norfolk Coast ret godt, 
men det var dejligt at se det fra et andet synspunkt. At gøre alt det og derefter nonchalant 
fremtrylle en af de bedste retter nogensinde fortjener en klapsalve! En meget tilfredsstillende 
oplevelse, som jeg (vi) altid vil huske tilbage på med glæde ... hvis jeg boede tættere på, ville jeg 
søge job der!"  
 
I 2021 skrev W.S.: “CEC er en vidunderlig adventure-virksomhed, der tilbyder skræddersyede ture 
lige fra en lokal halvdagstur til noget mere eventyrligt. Den naturlige fred i saltmarsken 
forstærkes, når man forsigtigt driver afsted for sejl eller ror gennem åløbene. Fantastisk lokal 
mad, og de interessante og kyndige skippere fuldender turen. Anbefalelsesværdigt." 
 
  

http://www.coastalexplorationcompany.co.uk/
http://www.coastalexplorationcompany.co.uk/films
https://www.facebook.com/coastalexplorationcompanynorfolk/
https://www.instagram.com/coastalexplorationcompany/


4 Konklusion 

Denne brochure giver indsigt i gæsternes oplevelser og ønsker, når de besøger Vadehavsregionen 

på en ferie eller på en dagstur. Med eksempler på best practices viser den også det arbejde, som 

dedikerede små og mellemstore virksomheder gør, samt deres unikke måde at praktisere 

bæredygtighed på i Nordsøregionen med særligt fokus på Vadehavsområdet. Brochuren 

fremhæver, at områdets unikke natur inspirerer folk til at starte virksomheder, der integrerer 

beskyttelsen af den lokale flora og fauna i deres dagligdag, og det giver turisterne mulighed for at 

opleve og lære mere om Vadehavets natur. Dette samspil mellem gæster og virksomheder 

illustrerer, at virksomhederne spiller en vigtig rolle med at opfylde gæsternes ønsker, og dermed 

bidrager de til at øge bevidstheden om bæredygtighed.   

Samlet set er denne første tværnationale besøgsundersøgelse, som er gennemført i alle tre lande 

inden for UNESCO Vadehavet Verdensarv-området, et vigtigt skridt mod at dokumentere 

Vadehavets nuværende betydning for en bæredygtig turisme. I alle tre lande (Danmark, Tyskland 

og Holland) er data om gæstestruktur, gæsteadfærd og gevinsten ved bæredygtig turisme blevet 

indsamlet sideløbende. Det giver ikke kun et første billede af gæsterne og deres ferieoplevelse, 

men gør det også muligt – endog begrænset – at sammenligne forholdene mellem de tre lande. 

Den overordnede begejstring for oplevelsen af uspoleret natur og ønsket om at beskytte den er 

blot et af undersøgelsens opmuntrende resultater. Men resultaterne viser også, hvor der er plads 

til forbedring, og på den måde kan de være med til at tilpasse de nuværende tiltag eller udvikle 

nye. 

Derudover giver undersøgelsen grundlag for at opdatere data i fremtiden og gør det dermed 

muligt at holde øje med tendenser og ændringer over en længere periode. Derfor bør 

besøgsundersøgelsen gennemføres igen med jævne mellemrum på en ensartet måde, så man kan 

sammenligne resultaterne direkte. Regelmæssige undersøgelser er den eneste måde, hvorpå man 

kan dokumentere resultaterne af Vadehavslandenes fælles bestræbelser på at fremme og udvikle 

bæredygtig turisme i UNESCO Vadehavet Verdensarv på lang sigt og yderligere stimulere det 

fælles arbejde for en bæredygtig fremtid. 
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I samarbejde med PROWAD LINK-partnerne 

 

 
  



Interreg VB-projektet PROWAD LINK har til formål at åbne op for naturområders potentiale som 

drivkraft for job og bæredygtig udvikling. Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) bliver 

kontaktet for at udvikle naturen som et brand og dermed skabe fordele for både SMV'er og 

miljøet.  

15 projektpartnere i Danmark, Tyskland, Holland, Norge og Storbritannien, der arbejder sammen 

med interesserede SMV'er, vil bruge konceptet "nature-business-benefit-cycle" til at udvikle nye, 

bæredygtige produkter og tilbud i pilotregionerne i Vadehavet (DK, D, NL), Geiranger Fjord (NO), 

Wash & North Norfolk Coast (UK).  

Det 4-årige projekt er medfinansieret af og gennemført inden for rammerne af Interreg North Sea 

Region Programme under Programprioritet 1 “Thinking Growth”. Programmet er finansieret af 

EU's European Regional Development Fund (ERDF). 

www.northsearegion.eu/prowad-link 

 

http://www.northsearegion.eu/prowad-link

