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Indledning

Glæden ved friluftslivet og de mange muligheder for oplevelser, naturen giver, er
udgangspunktet for Friluftsrådets arbejde. Friluftsrådet samler over 90 foreninger, der
har det til fælles, at deres aktiviteter handler om natur, miljø eller friluftsliv.
Friluftsrådet har blandt andet til formål at fremme og udvikle friluftslivet. Viden om
danskernes adfærd og holdninger til naturen er en del af grundlaget for at kunne løse
opgaverne.

Friluftsrådet ønsker at gennemføre en national undersøgelse af danskernes oplevelse
af gener i mødet med andre brugere af naturen. Undersøgelsen får karakter af en
”nulpunktsmåling”, da der ikke tidligere er foretaget tværgående nationale
undersøgelser af denne problematik. Samtidig bliver det muligt at opdatere data om
danskernes brug af naturen, deres oplevelse af naturen samt hvilke aktiviteter,
naturen bliver brugt til.

Denne undersøgelse er den tredje af tre ens undersøgelser, der bliver gennemført i
løbet af et år for at få dækket naturoplevelser hele året. Ud over at rapportere de
vigtigste resultater fra den tredje undersøgelse, bliver der i denne rapport også samlet
op på hovedresultaterne fra alle tre undersøgelser.

4995 personer over 15 år har deltaget i undersøgelsen. Målgruppen er et
repræsentativt udsnit af Danmarks befolkning fordelt på køn, alder, geografi og
uddannelse.

Deltagerne er rekrutteret af analysevirksomheden WEBPOL via WEBPOL’s
respondentbase og undersøgelsen er gennemført som online interviews.

Kendskabsundersøgelsen er bestilt og betalt af Friluftsrådet. Dataindsamlingen og
den tekniske del af undersøgelsen af gennemført af WEBPOL i perioden fra den 11. -
21. august 2014. Analysen af datamaterialet og sammenskrivningen af resultaterne til
denne rapport er foretaget af www.asbjornjensen.dk

Læs mere om Friluftsrådet på:
www.friluftsraadet.dk

http://www.asbjornjensen.dk/
http://www.friluftsraadet.dk/


Resumé af analyseresultaterne

Rapporten giver et samlet overblik over danskernes oplevelser og brug af naturen og
landskabet hele året. Resultaterne bygger på tre ens undersøgelser, som er
gennemført henholdsvis i november 2013, marts 2014 og august 2014. Udover det
samlede overblik gengiver denne rapport også, i flere detaljer, danskernes
naturoplevelser i sommeren 2014.

Undersøgelserne sætter fokus på hvor ofte, hvor, hvordan og med hvilket udbytte, vi
bruger naturen og landskabet. Derudover byder undersøgelserne på en tværgående
kortlægning af gener i mødet mellem brugere af naturen og landskabet. Altså
oplevede gener på grund af andres opførsel eller som følge af, hvordan andre har
efterladt naturen eller faciliteterne i naturen.

To ud af tre danskere bruger naturen mindst hver uge – hele året rundt. 27 %
bruger naturen/ landskabet dagligt og 45 % ugentligt. Og de ældre bruger oftere
naturen end de unge. Selvom mange bruger naturen, er der også et stort mindretal på
26 %, der kun bruger naturen en gang om måneden eller sjældnere.

97 % af alle danskere vurderer deres seneste oplevelse i naturen positivt. Og jo
oftere en person kommer i naturen eller landskabet, jo mere positivt vurderer
vedkommende naturoplevelsen. De vigtigste grunde til søge ud i naturen er
afslapning og naturoplevelser. Men også muligheden for fysisk aktivitet og socialt
samvær vægter højt.

Skovene og de danske kyster er især mål for naturoplevelser og nydelse. 59 %
af danskerne var i skoven, sidst de søgte ud i naturen/landskabet. Og 55 % var ved
strand/kyst. De to naturtyper er året rundt de absolutte topdestinationer, når
danskerne søger ud. De næste bevæggrunde for at søge ud i naturen er for at gå en
tur (53 %) og for at opleve naturen/stedet (31 %).

Mange bruger naturen til fysisk aktivitet hele året. Fx cyklede 17 %, 15 % løb, 3 %
spilede golf og 3 % cyklede på mountainbike ved deres seneste besøg i
naturen/landskabet. Der er kønsforskelle i brugen af naturen. Fx dyrker mændene i
højere grad sport vinter og efterår, mens kønnene er lige repræsenteret om
sommeren. Omvendt er kvinderne overrepræsenteret både vinter, sommer og efterår,
når det kommer til at lufte hund og lege (med børn).

Hver fjerde dansker har følt sig generet af andre brugere ved deres seneste
naturbesøg. Det gælder både vinter (26 %) og sommer (25 %). Til gengæld er færre
(18 %) tilsyneladende generet om efteråret. De der bruger naturen dagligt, har oftere
en generende oplevelse med hjem. Og der en tendens til, at det også gælder
kvinderne og de yngre…

… men kun hver tredje af de, der har haft en generende oplevelse,
karakteriserer den som alvorlig. På tværs af de tre undersøgelser anslås det, at ca.
7,5 % af danskerne har en mere alvorligt generende oplevelse, når de er i
naturen/landskabet.



Andres affald i naturen er den største og primære kilde til gene. Anslået er 18%
af danskerne generet af andres affald, når de er ude i naturen/landskabet. Anslået er
2 % af danskerne generet af hunde/dyreefterladenskaber, 1 % af løse hunde og 1 %
af støj. Cyklister, mountainbikere og motoriserede trafikanter generer under 1 % af
danskerne, når de er i naturen/landskabet.

Ansvaret for at undgå at genere hinanden i naturen ligger entydigt hos os selv.
Her er danskerne meget enige. Hele 79 % mener, at vi har et fælles ansvar for at tage
hensyn til hinanden. Kun 8 % mener, at ansvaret ligger hos det offentlige Danmark.

Bemærk, procenttal er afrundede.

 Stort set alle danskere bruger naturen
 = 99,6 % af deltagerne i undersøgelsen
 = 4976 respondenter

 25% har haft en ge-
 nerende oplevelse
 =1231 respondenter

97 % vurderer deres seneste oplevelse i naturen positivt
 = 4799 respondenter

 7,5% Af alle har haft en alvorligt generende oplevelse = 30 % af de,
der har haft en generende oplevelse = 368 respondenter



1.    Hvor meget bruger danskerne naturen?

Danskerne har utrolig stor glæde af naturen – hele året rundt. Det gælder på tværs af
køn, alder, geografi og brugsmønster. De fleste bruger naturen mindst en gang om
ugen, mens et stort mindretal kun bruger naturen en gang om måneden eller
sjældnere. Danskerne efterspørger naturen både til rekreative oplevelser, til fysisk
udfoldelse og til socialt samvær. Kort sagt: den danske natur og landskabet er
generelt både efterspurgt, brugt samt i høj kurs.

1.1. To ud af tre danskere bruger naturen mindst hver uge…

72 % af danskerne bruger naturen og landskabet mindst en gang om ugen (27 %
svarer ”dagligt” og 45 % svarer ”ugentligt”). Det fremgår af denne undersøgelse, hvor
respondenterne er blevet bedt om at vurdere, hvor ofte de bruger naturen og
landskabet i Danmark som et gennemsnit over året. Flere end hver fjerde dansker (27
%) bruger endda naturen og landskabet hver dag. Se tabel 1 nedenfor.

Tabel 1
Sp. Hvor ofte bruger du naturen og landskabet i Danmark?
Du bedes have i tankerne, hvor ofte du bruger naturen og

landskabet, set over et helt år.
November '13 Marts '14 August '14

Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.

Dagligt 1350 27% 1302 26% 1366 27%

Ugentligt 2042 41% 2137 43% 2227 45%

Månedligt 1024 21% 986 20% 923 18%

Sjældnere end 1 gang
månedligt 378 8% 413 8% 306 6%

Næsten aldrig 118 2% 117 2% 115 2%

Aldrig 22 0% 16 0% 18 0%

Ved ikke 39 1% 30 1% 39 1%

Total 4972 100% 5000 100% 4995 100%

Base: Befolkningen 15+ år, samlet population alle tre undersøgelser

I snit bruger 26 % – eller hver fjerde – dansker naturen højst en gang om måneden
(18 % svarer ”månedligt”, 6 % ”sjældnere end månedligt” og 2 % ”næsten aldrig”).

Der er kun mindre forskelle i besvarelserne på tværs af de tre undersøgelser.



Tabel 2
Sp. Hvor ofte bruger du naturen og landskabet i Danmark?

Du bedes have i tankerne, hvor ofte du bruger naturen og landskabet,
set over et helt år.

Alder

15 - 35 år 36 - 55 år 56+ år Total

Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.
Dagligt 221 14% 470 27% 674 41% 1366 27%

Ugentligt 826 52% 761 44% 640 39% 2227 45%

Månedligt 409 26% 326 19% 189 11% 923 18%

Sjældnere end 1 gang
månedligt 76 5% 126 7% 104 6% 306 6%

Næsten aldrig 42 3% 34 2% 39 2% 115 2%

Aldrig 7 0% 5 0% 6 0% 18 0%

Ved ikke 14 1% 15 1% 11 1% 39 1%

Total 1595 100% 1738 100% 1662 100% 4995 100%

Base: Befolkningen 15+ år, N=4995, august 2014

Der er signifikant forskel på brugen af naturen afhængig af alder. Se tabel 2 ovenfor.
Helt generelt bruger de ældre danskere i langt højere grad naturen end de yngre – og
særligt mange bruger den hver dag. 41 % i aldersgruppen 56+ bruger naturen og
landskabet hver dag. Det gør kun 14 % af de unge mellem 15 og 35 år.

Blandt de, der bruger naturen sjældent, er der også signifikante aldersforskelle. 34 %
af de unge bruger naturen månedligt eller sjældnere (26 % ”månedligt, 5 %
”sjældnere end månedligt” og 3 % ”næsten aldrig”). I aldersgruppen 36-55 år gælder
det for 28 % og for gruppen 56+ er det kun 19 %.

Forskellen har gjort sig gældende i alle tre undersøgelser og aldersforskellene i
brugen af naturen af markante. Til gengæld kan undersøgelsen ikke i sig selv forklare,
om det er en tendens, at brugen af naturen og landskabet generelt er for
nedadgående. Eller om dagens unge blot vil blive mere flittige til at bruge naturen, når
de bliver ældre.

Nærheden og adgangen til naturen ser også ud til at spille en rolle for, hvor ofte den
bliver brugt. De, der bor på landet eller i mindre byer, bruger i signifikant højere grad
naturen og landskabet hver dag, end de, der bor i større byer. Det fremgår af tabel 3
nedenfor. 49 % af de, der bor på landet og 32 % af de, der bor i en by med under
5000 indbyggere, bruger naturen dagligt. Det gør kun mellem 18 % og 25 % af de, der
bor i en storby eller en større by. Dette resultat går igen i alle tre undersøgelser.



Tabel 3
 Hvor ofte bruger du naturen og landskabet i Danmark?

Du bedes have i tankerne, hvor ofte du bruger naturen og landskabet,
set over et helt år.

Hvor stor er den by, som du har din private bopæl i?

Landet
(<500

indbygg)

Mellemstor
by (<5000 -

indbygg)

Større by
(<

100.000
indbygg)

Storby
(>100.000
indbygg) Ved ikke Total

Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct.

Dagligt 49% 32% 25% 18% 21% 27%

Ugentligt 38% 43% 47% 47% 45% 45%

Månedligt 8% 19% 17% 24% 17% 19%

Sjældnere end 1
gang månedligt 3% 4% 7% 8% 14% 6%

Næsten aldrig 2% 2% 3% 2% 0% 2%

Aldrig 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ved ikke 0% 1% 1% 1% 2% 1%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Base: Befolkningen 15+ år, N=4995, august 2014

I alle tre undersøgelser bruger mænd og kvinder stort set naturen lige meget. Der er
heller ikke særlige forskelle i brugsintensiteten mellem regionerne. Bortset fra Region
Hovedstaden, hvor færre end gennemsnittet bruger naturen hver dag. Forklaringen er
formentlig, at her bor de fleste enten i en større by eller en storby, jævnfør tabel 3
ovenfor.

1.2. … og ALLE danskere har positive oplevelser af naturen

97 % af danskere vurderer deres seneste (sommer)besøg i naturen eller landskabet
som en positiv eller meget positiv oplevelse (56 % ”meget positiv” og 41 % ”positiv”).
Det er usædvanlig konsekvent og udtryk for, at oplevelser i naturen og landskabet
rangerer højt i danskernes vurdering af oplevelser. Kun 3 % er neutrale i deres
vurdering og stort set ingen har, samlet set, haft negative eller meget negative
oplevelser ved deres sidste naturbesøg.

Det fremgår af tabel 4 nedenfor.

Den meget positive vurdering af naturoplevelserne går igen hele året – i alle tre
undersøgelser. Dog vurderer lidt færre danskere deres naturbesøg om vinteren som
”meget positivt”, end sommer og efterår (50 %, marts 2014). Til gengæld er andelen,
der vurderer besøget som ”positivt” større end de øvrige årstider. Så også om
vinteren er det hele 96 %, der oplever deres seneste naturbesøg som enten ”meget
positivt” eller ”positivt”. En mulig forklaring på forskellene kan være, at vejret i højere
grad påvirker vinteroplevelserne og trækker gennemsnittet lidt ned.



Tabel 4
Sp. Hvordan er din oplevelse, samlet set, af dit sidste besøg i

naturen/landskabet?
November '13 Marts '14 August '14
Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.

Meget positiv 2730 55% 2458 50% 2771 56%

Positiv 2060 42% 2284 46% 2028 41%
Hverken positiv eller
negativ 126 3% 197 4% 151 3%

Negativ 8 0% 9 0% 5 0%

Meget negativ 7 0% 6 0% 1 0%

Ved ikke 20 0% 31 0% 21 0%

Total 4950 100% 4984 100% 4976 100%

Gennemsnit 4,47 4,58 4,53

Delbase: Personer der bruger naturen, alle tre undersøgelser

Generelt er flere kvinder end mænd meget positive i deres vurdering af den seneste
(sommer)naturoplevelse. Hele 60 % af kvinderne svarer ”meget positiv” sammenlignet
med 51 % af mændene. Forskellen udjævnes dog noget af, at flere mænd (45 %) end
kvinder (37 %) er ”positive” i deres vurdering af seneste naturbesøg. Det fremgår af
tabel 5 nedenfor.

I gennemsnit er kvinderne en smule mere positive i vurderingen af deres seneste
naturoplevelse end mændene (et gennemsnit på 4,58 for kvinderne sammenlignet
med 4,47 for mændene).

Tabel 5
Sp. Hvordan er din oplevelse, samlet set, af dit sidste besøg i

naturen/landskabet?

Køn

Mand Kvinde Total

Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.

Meget positiv 1246 51% 1525 60% 2771 56%

Positiv 1105 45% 923 37% 2028 41%

Hverken positiv eller
negativ 98 4% 54 2% 151 3%

Negativ 1 0% 3 0% 5 0%

Meget negativ 0 0% 1 0% 1 0%

Ved ikke 4 0% 17 1% 21 0%

Total 2454 100% 2522 100% 4976 100%

Gennemsnit 4,5 4,6 4,5

Delbase: Personer der bruger naturen, N=4976, august 2014



Tabel 6 (Gennemsnit)
Sp. Hvordan er din oplevelse, samlet set, af dit sidste besøg i

naturen/landskabet?
Alder

15-35 år 36-55 år 56+ år Total

Gns. Gns. Gns. Gns.
4,45 4,55 4,58 4,52

1 = Meget negativ
5 = Meget positiv
Ved ikke = ikke medregnet
August 2014

Der er også en tendens til, at naturoplevelserne bliver vurderet højere med alderen,
hvilket fremgår af tabel 6 ovenfor, der viser de gennemsnitlige vurderinger fra den
aktuelle analyse i august 2014.

Det samme gælder for dem, der bruger naturen ofte: De vurderer deres seneste
naturoplevelse signifikant højere end dem, der ikke bruger naturen så ofte (se tabel 7
nedenfor). 69 % af de der bruger naturen dagligt vurderer således deres seneste
naturoplevelse ”meget positiv”. Til sammenligning gælder det kun godt hver tredje
(36% og 30%) af de, der bruger naturen mindre end en gang om måneden.

Tabel 7
Sp. Hvordan er din oplevelse, samlet set, af dit sidste besøg i naturen/landskabet?

Hvor ofte bruger du naturen og landskabet i Danmark?

Dagligt Ugentligt Månedligt
< 1 gang
månedligt

Næsten
aldrig Aldrig

Ved
ikke Total

Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct.

Meget positiv 69% 56% 45% 36% 30% 0% 36% 56%

Positiv 30% 41% 51% 55% 39% 0% 43% 41%

Hverken positiv eller
negativ 1% 2% 4% 8% 22% 0% 4% 3%

Negativ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Meget negativ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ved ikke 0% 0% 0% 0% 10% 0% 17% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100%

Delbase: Personer der bruger naturen, N=4976, august 2014

Forskellene i vurderingen af naturoplevelsen efter køn, alder og naturbrug går igen i
alle tre undersøgelser.

1.3. Afslapning og naturoplevelser vægter højest ved naturbesøg

Der er mange forskellige grunde til at besøge naturen og landskabet.
Respondenterne er blevet bedt om at vurdere fire overordnede bevæggrunde: ”Fysisk
aktivitet” og ”socialt samvær”, hvor naturen udgør rammen om aktiviteter med deres
eget formål. Samt ”afslapning” og ”opleve naturen/landskabet”, hvor aktiviteten i
højere grad er på naturens præmisser. Vurderingen af de fire bevæggrunde er stort
set ens i alle tre undersøgelser. Og alle fire grunde vægter meget højt, når danskerne
søger ud i naturen og landskabet. Se tabel 8 nedenfor.



Tabel 8
Sp. Hvor vigtige er følgende grunde for dig, til at du søger ud i

naturen/landskabet?
November '13 Marts '14 August '14
Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.

Fysisk aktivitet (fx
gå, løbe, ride, ro,
klatre, sejle, cykle,
surfe)

Meget vigtig 1373 28% 1356 27% 1348 27%

Vigtig 1885 38% 2101 42% 2007 40%

Hverken eller 671 14% 617 12% 619 12%

Lidt vigtig 478 10% 412 8% 453 9%

Meget lidt vigtig 271 5% 267 5% 299 6%

Aldrig grunden 240 5% 196 4% 209 4%

Ved ikke 32 1% 35 1% 41 1%

Total 4950 100% 4984 100% 4976 100%

Afslapning (fx være i
fred og ro, stresse af,
komme til hægterne)

Meget vigtig 1422 29% 1488 30% 1465 29%

Vigtig 2371 48% 2424 49% 2412 48%

Hverken eller 528 11% 476 10% 499 10%

Lidt vigtig 386 8% 358 7% 350 7%

Meget lidt vigtig 129 3% 123 3% 108 2%

Aldrig grunden 86 2% 84 2% 108 2%

Ved ikke 29 1% 32 1% 34 1%

Total 4950 100% 4984 100% 4976 100%

Opleve
naturen/landskabet
(fx dyrene, vejret,
årstiderne)

Meget vigtig 1542 31% 1495 30% 1369 28%

Vigtig 2386 48% 2416 49% 2472 50%

Hverken eller 469 9% 496 10% 522 10%

Lidt vigtig 329 7% 344 7% 372 7%

Meget lidt vigtig 147 3% 139 3% 138 3%

Aldrig grunden 46 1% 68 1% 65 1%

Ved ikke 32 1% 26 1% 38 1%

Total 4950 100% 4984 100% 4976 100%

Socialt samvær (fx
med partner, familie,
venner,
foreningskammerater

Meget vigtig 900 18% 921 19% 829 17%

Vigtig 2254 46% 2269 46% 2325 47%

Hverken eller 833 17% 837 17% 898 18%

Lidt vigtig 514 10% 525 11% 504 10%

Meget lidt vigtig 280 6% 242 5% 233 5%

Aldrig grunden 134 3% 152 3% 142 3%

Ved ikke 35 1% 37 1% 46 1%

Total 4950 100% 4984 100% 4976 100%

Delbase: Personer der bruger naturen, alle tre undersøgelser

Det er dog signifikant, at de grunde hvor naturen primært bruges eller opleves på sine
egne præmisser, vægtes højest. Resultaterne fra seneste undersøgelse i august
viser, at

 78 % af danskerne vurderer, at ”oplevelsen af naturen/landskabet ” er en
”meget vigtig” eller ”vigtig” grund til at søge ud i naturen.



 77 % af danskerne vurderer, at ”afslapning” er en ”meget vigtig” eller ”vigtig”
grund til at søge ud i naturen.

 67 % af danskerne vurderer, at ”fysisk aktivitet” er en ”meget vigtig” eller
”vigtig” grund til at søge ud i naturen, og

 64 % af danskerne vurderer, at ”socialt samvær” er en ”meget vigtig” eller
”vigtig” grund til at søge ud i naturen.

Tabel 9
Sp. Hvor vigtige er følgende grunde for dig, til at du søger ud i

naturen/landskabet?
Køn

Mand Kvinde Total

Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.

Fysisk aktivitet (fx
gå, løbe, ride, ro,
klatre, sejle, cykle,
surfe)

Meget vigtig 674 27% 674 27% 1348 27%

Vigtig 977 40% 1030 41% 2007 40%

Hverken eller 338 14% 281 11% 619 12%

Lidt vigtig 194 8% 259 10% 453 9%

Meget lidt vigtig 147 6% 152 6% 299 6%

Aldrig grunden 107 4% 102 4% 209 4%

Ved ikke 16 1% 24 1% 41 1%

Total 2454 100% 2522 100% 4976 100%

Afslapning (fx være i
fred og ro, stresse af,
komme til hægterne)

Meget vigtig 605 25% 860 34% 1465 29%

Vigtig 1243 51% 1169 46% 2412 48%

Hverken eller 268 11% 231 9% 499 10%

Lidt vigtig 203 8% 147 6% 350 7%

Meget lidt vigtig 64 3% 45 2% 108 2%

Aldrig grunden 59 2% 48 2% 108 2%

Ved ikke 12 1% 22 1% 34 1%

Total 2454 100% 2522 100% 4976 100%

Opleve
naturen/landskabet
(fx dyrene, vejret,
årstiderne)

Meget vigtig 580 24% 789 31% 1369 28%

Vigtig 1243 51% 1229 49% 2472 50%

Hverken eller 300 12% 222 9% 522 10%

Lidt vigtig 189 8% 183 7% 372 7%

Meget lidt vigtig 87 4% 51 2% 138 3%

Aldrig grunden 42 2% 23 1% 65 1%

Ved ikke 12 1% 26 1% 38 1%

Total 2454 100% 2522 100% 4976 100%

Socialt samvær (fx
med partner, familie,
venner,
foreningskammerater

Meget vigtig 363 15% 466 18% 829 17%

Vigtig 1173 48% 1151 46% 2325 47%

Hverken eller 451 18% 446 18% 898 18%

Lidt vigtig 254 10% 250 10% 504 10%

Meget lidt vigtig 119 5% 114 5% 233 5%

Aldrig grunden 78 3% 64 3% 142 3%

Ved ikke 15 1% 31 1% 46 1%

Total 2454 100% 2522 100% 4976 100%

Delbase: Personer der bruger naturen, N=4976, august 2014



Forskellene i vurderingen af de fire bevæggrunde skyldes især, at kvinderne i
signifikant højere grad end mændene vurderer ”afslapning” og ”oplevelsen af
naturen/landskabet” som væsentlige grunde til at søge ud i naturen. Se tabel 9
ovenfor.

Tabel 10
Sp. Hvor vigtige er følgende grunde for dig, til at du søger ud i

naturen/landskabet?
Hvor ofte bruger du naturen og landskabet i Danmark?

Dagligt Ugentligt (Øvrige
udeladt)

Total

Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.

Fysisk aktivitet (fx
gå, løbe, ride, ro,
klatre, sejle, cykle,
surfe)

Meget vigtig 542 40% 681 31% … 1348 27%

Vigtig 516 38% 999 45% … 2007 40%

Hverken eller 139 10% 219 10% … 619 12%

Lidt vigtig 74 5% 170 8% … 453 9%

Meget lidt vigtig 60 4% 98 4% … 299 6%

Aldrig grunden 31 2% 56 3% … 209 4%

Ved ikke 4 0% 4 0% … 41 1%

Total 1366 100% 2227 100% … 4976 100%

Afslapning (fx
være i fred og ro,
stresse af, komme
til hægterne)

Meget vigtig 590 43% 630 28% … 1465 29%

Vigtig 592 43% 1144 51% … 2412 48%

Hverken eller 92 7% 215 10% … 499 10%

Lidt vigtig 67 5% 146 7% … 350 7%

Meget lidt vigtig 12 1% 52 2% … 108 2%

Aldrig grunden 12 1% 36 2% … 108 2%

Ved ikke 2 0% 2 0% … 34 1%

Total 1366 100% 2227 100% … 4976 100%

Opleve
naturen/landskab
et (fx dyrene,
vejret, årstiderne)

Meget vigtig 657 48% 549 25% … 1369 28%

Vigtig 581 43% 1235 55% … 2472 50%

Hverken eller 62 5% 243 11% … 522 10%

Lidt vigtig 44 3% 131 6% … 372 7%

Meget lidt vigtig 17 1% 43 2% … 138 3%

Aldrig grunden 3 0% 22 1% … 65 1%

Ved ikke 1 0% 4 0% … 38 1%

Total 1366 100% 2227 100% … 4976 100%

Socialt samvær (fx
med partner,
familie, venner,
foreningskammera
ter

Meget vigtig 273 20% 355 16% … 829 17%

Vigtig 559 41% 1100 49% … 2325 47%

Hverken eller 253 19% 399 18% .. 898 18%

Lidt vigtig 140 10% 221 10% … 504 10%

Meget lidt vigtig 76 6% 97 4% … 233 5%

Aldrig grunden 60 4% 45 2% … 142 3%

Ved ikke 3 0% 9 0% … 46 1%

Total 1366 100% 2227 100% … 4976 100%

Delbase: Personer der bruger naturen, N=4976, august 2014

De daglige brugere af naturen er i signifikant højere grad optaget af naturen og
landskabet end de, der bruger naturen mindre ofte. Det fremgår af tabel 10 ovenfor.



De daglige naturbrugere er mere motiveret af tre af grundene til at søge ud i naturen,
end de øvrige brugere:

 91 % af de daglige brugere af naturen vurderer, at ”oplevelsen af
naturen/landskabet ” er en ”meget vigtig” eller ”vigtig” grund til at søge ud i
naturen.

 86 % af de daglige brugere af naturen vurderer, at ”afslapning” er en ”meget
vigtig” eller ”vigtig” grund til at søge ud i naturen.

 78 % af de daglige brugere af naturen vurderer, at ”fysisk aktivitet” er en
”meget vigtig” eller ”vigtig” grund til at søge ud i naturen.

De daglige brugere ligger ca. 10 % point over i deres vurdering af ovennævnte
bevæggrunde, sammenlignet med alle danskere.

Undtagelsen er vurderingen af ”socialt samvær” som motivation for at søge ud i
naturen. 61 % af de daglige brugere vurderer ”socialt samvær” som en ”meget vigtig”
eller ”vigtig” grund. Det er lavere end gennemsnittet, hvor den tilsvarende vurdering er
64 %.

Undersøgelsen forklarer ikke forskellen. En mulig forklaring kan være, at de intensive
brugere af naturen er mere målrettede, når de søger ud. Måske går de i højere grad
efter specifikke naturoplevelser, bestemte fysiske aktiviteter eller ”planlagt” afslapning
som fx en målrettet gåtur eller picnic.

Kønsforskellene og de ovennævnte forskelle går igen i alle tre undersøgelser.
Tilsvarende er der ikke nogen særlige regionale forskelle i danskernes motivation for
at søge ud i naturen. Og kun mindre aldersmæssige forskelle. Især vægter gruppen af
15-35-årige ”socialt samvær” højere end de øvrige aldersgrupper, når de søger ud i
naturen/landskabet (tabeller ikke medtaget i denne rapport).



2. Hvordan bruger danskerne naturen?

De danske skove og kyster er de foretrukne destinationer hele året, når danskerne
søger ud i naturen. For de fleste handler det om at nyde naturen. Men mange bruger
også naturen og landskabet til at dyrke sport, lege og dyrke en lang række forskellige
hobbies.

2.1. Skovene og de danske kyster bruges især af danskerne

59% af danskerne var i skoven, sidst de var ude i naturen eller landskabet om
sommeren, og 55 % var ved stranden. Det gør samtidig de to naturtyper til de
absolutte trækplastre, når danskerne bruger naturen. I øvrigt hele året. Det fremgår af
tabel 11 nedenfor.

Herefter kommer ”mark”, ”sø” og ”eng”, som hver især har indgået i seneste
naturbesøg for ca. hver fjerde dansker (hhv. 30 %, 24 % og 20 %). Bemærk, at
respondenterne har haft mulighed for flere svar. På det samme besøg kan den
enkelte derfor godt have besøgt fx både skov og strand.

Tabel 11
Sp. Hvilke af følgende steder beskriver bedst, hvor du sidst var ude i

naturen/landskabet?
(Mulighed for flere svar)

November '13 Marts '14 August '14

Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.
Skov 3408 69% 3280 66% 2955 59%

Strand/kyst 2268 46% 2290 46% 2755 55%

Mark 1138 23% 1323 27% 1480 30%

Sø 1052 21% 1201 24% 1200 24%

Eng 716 14% 841 17% 974 20%

Vandløb 733 15% 989 20% 904 18%

Hav 1176 24% 1214 24% 1516 30%

Mose 383 8% 461 9% 450 9%

Hede 339 7% 291 6% 380 8%

Fortidsminde 258 5% 324 7% 357 7%

Andet 380 8% 386 8% 403 8%

Ved ikke 64 1% 93 2% 72 1%

Total 4950 - 4984 - 4976 -

Delbase: Personer der bruger naturen, alle tre undersøgelser

Der er mindre udsving i vores naturdestinationer over året. Vigtigst, at signifikant flere
tager til strand/kyst og havet om sommeren end resten af året. Formentlig – og helt
naturligt – fordi strandliv og aktiviteter på vandet har deres højsæson her.

2.2. Mændene og de intensive ”naturbrugere” anvender flest naturtyper

Mænd og kvinder søger i stort set lige høj grad til de oftest søgte naturtyper (skov,
strand/kyst, mark, hav og sø). Se tabel 12 nedenfor.



Tabel 12
Sp. Hvilke af følgende steder beskriver bedst, hvor du sidst var ude i

naturen/landskabet?
(Mulighed for flere svar)

Køn

Mand Kvinde Total

Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.

Skov 1552 63% 1403 56% 2955 59%

Strand/kyst 1345 55% 1411 56% 2755 55%

Mark 731 30% 749 30% 1480 30%

Sø 610 25% 590 23% 1200 24%

Eng 513 21% 461 18% 974 20%

Vandløb 521 21% 383 15% 904 18%

Hav 755 31% 761 30% 1516 30%

Mose 250 10% 199 8% 450 9%

Hede 220 9% 160 6% 380 8%

Fortidsminde 203 8% 153 6% 357 7%

Andet 184 7% 219 9% 403 8%

Ved ikke 24 1% 48 2% 72 1%

Total 2454 - 2522 - 4976 -

Delbase: Personer der bruger naturen, N=4976, august 2014

Til gengæld er der en tydelig tendens til, at mændene bruger naturen mere diverst
end kvinderne. Fx har signifikant flere mænd end kvinder været ved vandløb (21 %
overfor 15%) og tendensen gælder også for svarene ved eng, mose, hede og
fortidsminde. Samme tendens gør sig gældende for de, der bruger naturen dagligt
(tabel ikke medtaget).

Der er mindre variationer mellem regionerne i sidst besøgte naturtype. Fx besøgte lidt
færre i Hovedstadsområdet skov eller mark, sidst de var i naturen, sammenlignet med
de øvrige regioner. Der er ikke særlige aldersmæssige variationer i sidst besøgte
naturtype (tabeller ikke medtaget i rapport).

Ovennævnte variationer i naturbrug er gennemgående i alle tre undersøgelser.

2.3. De fleste danskere foretrækker at ”nyde naturen”

Den næste del af undersøgelsen har fokuseret på hvilke konkrete aktiviteter,
danskerne foretager sig i naturen. Her går det igen, at de mere nydelsesorienterede
og rekreative aktiviteter er topscorere. 53 % gik en tur, 31 % oplevede naturen/stedet
og 22 % havde deres hund med i seneste undersøgelse. Tabel 13 nedenfor viser den
rangordnede aktivitetsliste for danskernes seneste besøg i naturen eller landskabet i
alle tre undersøgelser.



Tabel 13
Sp. Hvilke af nedenstående aktiviteter foretog du dig, sidst du var ude

i naturen/landskabet? (Mulighed for flere svar)
November '13 Marts '14 August '14
Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.

Gik en tur 3087 62% 3268 66% 2635 53%

Oplevede naturen/stedet 1698 34% 1493 30% 1524 31%

Luftede hund 840 17% 842 17% 1094 22%

Kørte en tur i bil 755 15% 782 16% 903 18%
Cyklede en tur (ikke
mountainbike) 719 15% 713 14% 822 17%

Løb en tur 661 13% 707 14% 731 15%

Fotograferede 635 13% 541 11% 723 15%

Så på dyr 601 12% 356 14% 615 12%

Så på fugle 495 10% 543 11% 568 11%
Samlede bær, svampe,
blomster og lign. 474 10% 145 3% 499 10%

Studerede naturen/stedet 476 10% 399 8% 457 9%

Sad stille og spiste 380 8% 312 6% 395 8%

Legede 377 8% 328 7% 346 7%

Var ude at bade/tog solbad 288 6% 179 4% 317 6%

Var ude at fiske 151 3% 98 2% 162 3%

Var på arbejde 149 3% 117 2% 136 3%

Spillede golf 133 3% 121 2% 126 3%

Cyklede på mountainbike 119 2% 104 2% 126 3%

Sejlede (motorbåd) 81 2% 54 1% 121 2%

Var ude at geocache 74 3% 86 2% 120 2%
Roede (kajak/
havkajak/kano/robåd) 68 1% 39 1% 103 2%

Var på jagt 67 1% 48 1% 100 2%

Vinteraktiviteter - - 92 2 % - -

Sejlede (sejlbåd) 63 1% 47 1% 57 1%

Var ude at ride 54 1% 59 1% 53 1%

Overnattede i naturen 57 1% 32 1% 33 1%

Var på tur med naturvejleder 49 1% 22 0% 26 1%
Flyvning (faldskærm,
hangglider, paraglider) 10 0% 7 0% 23 0%

Surfing, herunder windsurfing
og kitesurfing 8 0% 4 0% 5 0%

Rollespil 7 0% 5 0% 2 0%

Sejlede (vandscooter) 5 0% 1 0% 2 0%

Andet 251 5% 198 4% 286 6%

Ved ikke 23 0% 44 1% 28 1%

Total 4950 - 4984 - 4976 -

Delbase: Personer der bruger naturen, alle tre undersøgelser

Danskerne bruger dog også naturen til utroligt mange andre ting, fx hobbies eller
sportsaktiviteter. Fx cyklede 17% en tur, 15% løb, 15 % fotograferede, 12 % så på
dyr, 11 % så på fugle, 3 % brugte naturbesøget til at cykle på mountainbike osv.



En del aktiviteter er årstidsbestemte. Fx er det ikke overraskende, at andelen af de,
der samler bær, svampe og blomster er lavt i vintermånederne. Tilsvarende er
andelen af roere og lystsejlere højere i sommerhalvåret. Og vinteraktiviteter (skøjter,
ski, kælk osv.) foregår i sagens natur kun om vinteren, når vi spørger til seneste
naturbesøg i Danmark.

2.4. Sport bliver dyrket flittigt i naturen/landskabet hele året…

Danskerne dyrker sport og er fysisk aktive i naturen/landskabet hele året. Og faktisk
med meget overraskende små udsving mellem vinter, sommer og efterår (se tabel 13
ovenfor).

Til gengæld er der nogle signifikante kønsforskelle i måden mænd og kvinder bruger
naturen på over året. Det fremgår af tabel 14 nedenfor.

Om sommeren (august ’14) bruger mænd og kvinder naturen meget ligeligt til at dyrke
forskellige former for sport. Fx havde 18 % af mændene cyklet en tur (16 % af
kvinderne), 16 % af kvinderne havde løbet en tur (13 % af mændene). Flest mænd
sejlede, fiskede og var på jagt, mens flest kvinder var ude at ride.

Om vinteren bruger mændene til gængæld i højere grad end kvinderne naturen til at
dyrke sport. 15 % af mændene havde i marts måned cyklet en tur (13 % af
kvinderne), 16 % af mændene har løbet en tur (12 % af kvinderne), 3% af mændene
har fisket (1 % af kvinderne) og 3 % af mændene har cyklet på mountainbike (1 % af
kvinderne). Det samme gør sig gældende om efteråret.

Undersøgelsen forklarer ikke forskellene. En mulig forklaring kan være, at kvinderne
føler sig mindre trygge ved at dyrke sport i naturen vinter og efterår. Det foregår typisk
udenfor normal arbejdstid, hvor der er mørkt om vinteren.

Kvinder er til gengæld overrepræsenteret hele året, når det kommer til at lufte hund
og lege (med børn). Og især på andelen, der blot går en tur.



Tabel 14
Sp. Hvilke af nedenstående aktiviteter foretog du dig, sidst du var ude i

naturen/landskabet? (Mulighed for flere svar)
Mand Kvinde Total

Nov ’13 Mar ’14 Aug ’14 Nov ’13 Mar ’14 Aug ’14 Nov ’13 Mar ’14 Aug ’14
Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct.

Gik en tur 57% 60% 48% 68% 71% 58% 62% 66% 53%

Oplevede naturen/stedet 32% 30% 32% 36% 30% 29% 34% 30% 31%

Luftede hund 15% 14% 19% 19% 19% 25% 17% 17% 22%

Kørte en tur i bil 15% 17% 19% 16% 15% 17% 15% 16% 18%
Cyklede en tur (ikke
mountainbike) 16% 15% 18% 13% 13% 16% 15% 14% 17%

Løb en tur 15% 16% 13% 11% 12% 16% 13% 14% 15%

Fotograferede 14% 12% 15% 12% 9% 14% 13% 11% 15%

Så på dyr 13% 12% 11% 12% 11% 14% 12% 11% 12%

Så på fugle 10% 11% 13% 10% 11% 10% 10% 11% 11%

Samlede bær, svampe,
blomster og lign. 8% 2% 11% 11% 4% 9% 10% 3% 10%

Studerede naturen/stedet 9% 7% 9% 10% 9% 9% 10% 8% 9%

Sad stille og spiste 8% 6% 8% 7% 6% 8% 8% 6% 8%

Legede 6% 5% 5% 9% 8% 9% 8% 7% 7%

Var ude at bade/tog solbad 5% 4% 5% 6% 3% 8% 6% 4% 6%

Var ude at fiske 5% 3% 5% 1% 1% 2% 3% 2% 3%

Var på arbejde 3% 2% 4% 3% 2% 2% 3% 2% 3%

Spillede golf 4% 3% 3% 2% 1% 2% 3% 2% 3%

Cyklede på mountainbike 4% 3% 3% 1% 1% 2% 2% 2% 3%

Sejlede (motorbåd) 2% 2% 4% 1% 1% 1% 2% 1% 2%

Var ude at geocache 2% 2% 3% 1% 1% 2% 2% 2% 2%
Roede (kajak/
havkajak/kano/robåd) 1% 1% 3% 1% 1% 2% 1% 1% 2%

Var på jagt 2% 2% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 2%

Vinteraktiviteter - 3% - - 2% - - 2% -

Sejlede (sejlbåd) 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Var ude at ride 0% 1% 0% 2% 2% 2% 1% 1% 1%

Overnattede i naturen 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1%

Var på tur med naturvejleder 1% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 1%
Flyvning (faldskærm,
hangglider, paraglider) 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Surfing, herunder
windsurfing og kitesurfing 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Rollespil 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Sejlede (vandscooter) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Andet 5% 4% 5% 5% 4% 6% 5% 4% 6%

Ved ikke 0% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1%
Delbase: Personer der bruger naturen, alle tre undersøgelser



2.5. … de unge løber og leger efterår/vinter – de ældre gør det om sommeren

Tabel 15
Sp. Hvilke af nedenstående aktiviteter foretog du dig, sidst du var ude i

naturen/landskabet?
15-35 år 36-55 år 56+ år Total

Nov
’14

Mar
’14

Aug
’14

Nov
’14

Mar
’14

Aug
’14

Nov
’14

Mar
’14

Aug
’14

Nov
’14

Mar
’14

Aug
’14

Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct.

Gik en tur 60% 65% 49% 59% 62% 48% 68% 70% 61% 62% 66% 53%

Oplevede naturen/stedet 30% 26% 26% 30% 27% 27% 43% 37% 39% 34% 30% 31%

Luftede hund 14% 12% 26% 19% 20% 21% 18% 19% 19% 17% 17% 22%

Kørte en tur i bil 11% 13% 18% 13% 12% 15% 22% 22% 21% 15% 16% 18%

Cyklede en tur (% mountainbike) 16% 15% 14% 12% 12% 13% 16% 16% 22% 15% 14% 17%

Løb en tur 18% 20% 10% 16% 16% 18% 6% 7% 16% 13% 14% 15%

Fotograferede 10% 337 21% 11% 9% 17% 17% 15% 6% 13% 11% 15%

Så på dyr 10% 9% 13% 11% 9% 11% 15% 15% 13% 12% 11% 12%

Så på fugle 5% 5% 10% 8% 9% 9% 17% 18% 16% 10% 11% 11%
Samlede bær, svampe, blomster
mv. 9% 2% 7% 8% 2% 9% 12% 4% 14% 10% 3% 10%

Studerede naturen/stedet 7% 5% 4% 8% 6% 7% 14% 13% 17% 10% 8% 9%

Sad stille og spiste 8% 7% 4% 7% 5% 6% 8% 7% 13% 8% 6% 8%

Legede 13% 11% 5% 8% 7% 6% 2% 2% 10% 8% 7% 7%

Var ude at bade/tog solbad 8% 5% 10% 5% 3% 7% 5% 3% 2% 6% 4% 6%

Var ude at fiske 3% 1% 5% 3% 2% 4% 3% 2% 1% 3% 2% 3%

Var på arbejde 3% 2% 1% 3% 3% 2% 2% 2% 5% 3% 2% 3%

Spillede golf 1% 1% 3% 2% 2% 2% 4% 4% 2% 3% 2% 3%

Cyklede på mountainbike 2% 2% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 3%

Sejlede (motorbåd) 1% 1% 2% 1% 1% 3% 2% 1% 3% 2% 1% 2%

Var ude at geocache 2% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 2%
Roede (kajak/
havkajak/kano/robåd) 2% 1% 3% 1% 1% 2% 1% 0% 2% 1% 1% 2%

Var på jagt 1% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 2%

Vinteraktiviteter - 3% - - 2% - - 1% - - 2% -

Sejlede (sejlbåd) 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Var ude at ride 2% 1% 2% 1% 2% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1%

Overnattede i naturen 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1%

Var på tur med naturvejleder 0% 0% 0% 1% 0% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 1%

Flyvning (faldskærm, hangglider,
paraglider) 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Surfing, herunder windsurfing og
kitesurfing 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % 0% 0% 0% 0%

Rollespil 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Sejlede (vandscooter) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Andet 5% 3% 6% 6% 5% 6% 5% 4% 5% 5% 4% 6%

Ved ikke 1% 2% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 1%
Delbase: Personer der bruger naturen, alle tre undersøgelser



Der er også årstidsudsving i, hvordan forskellige aldersgrupper bruger naturen.
Efterår og vinter løber og leger de yngre signifikant mere end de ældre. Det er lige
omvendt om sommeren. Det fremgår af tabel 15 ovenfor, der viser tallene fra alle tre
undersøgelser:

 I november/marts løb 18 %/20 % af de 15-35 årige en tur, mens kun 6 %/7 %
56+ gjorde det. I august løb 16 % af 56+ mens kun 10 % af de 15-35 årige
gjorde det.

 I november/marts legede 13 %/11 % af de 15-35, mens kun 2 %/2 % af 56+
gjorde det. I august legede 13 % af 56+ mens kun 5 % af de 15-35 årige
gjorde det.

Omvendt er aktiviteter som at køre en tur i naturen/landskabet, se på fugle og at
studere naturen noget, som danskere over 56 år foretager sig i signifikant højere grad
end de yngre aldersgrupper. De ældre danskere tager også i signifikant højere grad
ud for at ”opleve naturen” end de yngre. Og det gælder hele året.



3. I hvor høj grad oplever danskerne gener i naturen?

En del danskere oplever gene fra andre brugere af naturen – men heldigvis er det kun
få, der er meget generet af oplevelserne. Affaldet efter andre brugere af naturen er
den altdominerende kilde til gene. Og ansvaret for at få gjort noget ved det ligger på
os selv. Ikke på hverken det offentlige Danmark eller lodsejerne.

3.1. Hver fjerde dansker føler sig generet af andre i naturen

25 % af danskerne – eller hver fjerde – har følt sig generet af andre mennesker ved
deres seneste sommerbesøg i naturen/landskabet. Det fremgår af tabel 16 nedenfor.
Gene er her defineret som gener på grund af andres opførsel eller som følge af,
hvordan andre har efterladt naturen eller faciliteter i naturen.

Tabel 16
Sp. Har du på dit seneste besøg i naturen/landskabet følt dig generet

af andre menneskers brug af naturen/landskabet?
November  '13 Marts '14 August '14

Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.
Ja 875 18% 1298 26% 1231 25%

Nej 4023 81% 3619 73% 3659 74%

Ved ikke 53 1% 67 1% 86 2%

Total 4950 100% 4984 100% 4976 100%

Delbase: Personer der bruger naturen, alle tre undersøgelser

De generende oplevelser sker ikke lige så tit i efteråret som resten af året. I november
2013 havde 18% følt sig generet af andre menneskers brug af naturen ved deres
seneste besøg. Det er signifikant færre end de 25/26 % som har geneoplevelser
resten af året. Undersøgelsen forklarer ikke forskellen.

Signifikant flere af de, der bruger naturen dagligt, har følt sig generet ved deres
seneste besøg i naturen eller landskabet. 30 % af de daglige brugere af naturen har
oplevet gene i forhold til (sommer)gennemsnittet på 25 % for alle danskere. Det
fremgår af tabel 17 nedenfor. Undersøgelsen forklarer ikke forskellen. En mulig
forklaring er, at de der bruger naturen intensivt oftere er disponeret for generende
oplevelser –  og måske derfor bemærker dem tydeligere. Signifikansen går igen i alle
tre undersøgelser.

Tabel 17
Sp. Har du på dit seneste besøg i naturen/landskabet følt dig generet

af andre menneskers brug af naturen/landskabet?
Hvor ofte bruger du naturen og landskabet i Danmark?

Dagligt Ugentligt (Øvrige
udeladt)

Total
Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.

Ja 409 30% 560 25% … 1231 25%

Nej 938 69% 1639 74% … 3659 74%

Ved ikke 19 1% 28 1% … 86 2%

Total 1366 100% 2227 100% … 4976 100%

Delbase: Personer der bruger naturen, N=4976, august 2014



Der er en tendens til, at flere kvinder end mænd oplever gene i naturen i den seneste
undersøgelse fra august 2014. I de to tidligere undersøgelser har der været en
tendens til, at de yngre aldersgrupper lidt oftere end de ældre oplever gene. På tværs
af de tre undersøgelser er der ikke væsentlige udsving i oplevelsen af gene i naturen
på tværs af køn og alder (Tabeller ikke medtaget i rapport).

3.2. Men kun de færreste oplever at være meget generet

Det er væsentligt at få gradueret geneoplevelserne. Hvis hver fjerde dansker har haft
en voldsomt generende oplevelse ved deres seneste besøg i naturen/landskabet, bør
det vække bekymring. Omvendt kan en generende oplevelse også være tæt på
bagatelgrænsen/ubetydelig – men dog stadig blive noteret af respondenten.

Respondenternes vurdering af genegraden i de tre undersøgelser fremgår af tabel 18.

Tabel 18
Sp. I hvilken grad følte du dig generet ved dit seneste besøg i

naturen/landskabet af andre menneskers brug af
naturen/landskabet?
November '13 Marts '14 August '14

Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.

1 = Meget lidt generet 47 5% 74 6% 78 6%

2 160 18% 232 18% 241 20%

3 394 45% 579 45% 539 44%

4 227 26% 326 25% 287 23%

5 = Meget generet 47 5% 85 7% 81 7%

Ved ikke 0 0% 2 0% 5 0%

Total 875 100% 1298 100% 1231 100%

Gennemsnit 2,93 2,97 2,96

Delbase: Personer der har følt sig generet af andres opførsel ved sidste besøg i naturen,
alle tre undersøgelser

I alle undersøgelserne spreder vurderingen af de generende oplevelser sig omkring
midten. I sommer oplevede kun 7 % sig ”meget generet” af oplevelsen. 23 % ”noget
generet”. 44 % i midterkategorien, mens 26 % kun var ”lidt” eller ”meget lidt generet”
(20 % plus 6 %). Der er ingen forskel i vurdering af gene mellem de tre
undersøgelser. Gennemsnittet ligger i alle tre tæt på midtersvaret ”3”.

Hvis vi antager, at smertegrænsen for hvornår en oplevelse ”sætter sig” ligger ved en
afkrydsning ud for 4 eller 5, omfatter det 30 % af de, der har oplevet gene ved deres
seneste naturbesøg (23 % + 7 %). Det svarer til knap hver tredje af de, der har haft en
generende oplevelse.

Som nævnt tidligere, havde hver fjerde (25 %) dansker en generende oplevelse ved
deres seneste (sommer)besøg i naturen (tabel 17). Samlet svarer det til, at ”kun” 7,5
% af alle danskere har haft en mere alvorligt generende oplevelse ved deres seneste
naturbesøg (De 30 % ovenfor sat i forhold til 25 % af alle danskere).



Se grafisk fremstilling nedenfor.

(Bemærk: procenttal er afrundet)

Det fremgik tidligere, at der i to af de tre undersøgelser har været en tendens til, at de
unge oftere følte sig generet af andre brugere af naturen end de øvrige aldersgrupper.
De gennemsnitlige vurderinger af geneniveauet viser, at de unge også føler sig en
smule mere generet end de ældre aldersgrupper. Se tabel 19. Gennemsnittet for de
15-35 åriges vurdering af gene er over middel (3,12). Det er signifikant højere end
især 56+, hvor den gennemsnitlige vurdering er 2,79..

Tabel 19
Sp. I hvilken grad følte du dig generet ved dit seneste besøg i naturen/landskabet

af andre menneskers brug af naturen/landskabet?
Alder

15 - 35 år 36 - 55 år 56+ år Total
Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.

1 = Meget lidt generet 39 10% 30 7% 9 2% 78 6%

2 91 23% 91 20% 59 15% 241 20%

3 155 40% 198 43% 186 48% 539 44%

4 87 22% 103 23% 97 25% 287 23%

5 = Meget generet 18 5% 32 7% 31 8% 81 7%

Ved ikke 2 1% 1 0% 1 0% 5 0%

Total 393 100% 456 100% 383 100% 1231 100%

Gennemsnit 3,12 2,97 2,79 2,96
Delbase: Personer der har følt sig generet af andres opførsel ved sidste besøg i naturen, N=1231,
august ’14

 7,5%

 25% har haft en ge-
 nerende oplevelse
 =1231 respondenter

 Stort set alle danskere bruger naturen
 = 99,6 % af deltagerne i undersøgelsen
 = 4976 respondenter

Af alle har haft en alvorligt generende oplevelse = 30 % af de,
der har haft en generende oplevelse = 368 respondenter



3.3. Andres affald er den største og primære kilde til geneoplevelser

De, der har oplevet en generende oplevelse ved deres seneste naturbesøg, er blevet
bedt om at beskrive den. De åbne besvarelser er efterfølgende blevet kodet og
kategoriseret. De kodede besvarelser fra alle tre undersøgelser fremgår af tabel 20.

Tabel 20
Sp. Beskriv med dine egne ord den generende oplevelse du havde ved

dit seneste besøg i naturen/landskabet.

November 2013 Marts 2014 August 2014

Pct. Genegrad Pct. Genegrad Pct. Genegrad
Efterladt affald 68% 2,9 73% 2,9 73% 2,9
Hunde/andre dyre
efterladenskaber 9% 2,9 13% 2,9 7% 2,9

Løse hunde der skræmmer
/ løber efter folk 6% 2,9 4% 2,9 6% 2,9

Støj 4% 2,9 2% 2,9 5% 2,8

Cyklister 2% 3,8 1% 2,8 3% 2,7

Bilister/knallert/scooter 1% - 1% 3,1 2% 2,8

Mountainbikere 3% 2,6 4% 2,8 2% 2,9

Sejlende 1% - 0% - 2% 3,1

Skamfering af naturen 1% 2,7 2% 3,1 1% -
Løbere 1% - 1% - 1% -
Aggressiv / truende /
ubehagelig adfærd 2% 3,1 0% - 1% -

Ryttere 0% - 1% - 1% -
For mange mennesker /
Parkerede biler 0% - 1% - 1% -

Forurening 0% - 0% - 1% -
For meget byggeri
omkring naturen 0% - 1% - 0% -

Fiskeri 0% - 0% - 0% -
Dårlig vedligeholdt stier  /
Andet natur 1% - 0% - 0% -

Manglende respekt for
jagt 0% - 0% - 0% -

Jægere 0% - 0% - 0% -
Svampe samling
(negativt) 0% - 0% - 0% -

Generel fordærv af
naturen 0% - 0% - 0% -

Andet 4% - 2% - 3% -
Ved ikke / Ingen 8% - 11% - 10% -
Total 100% - 100% - 100% -
Delbase: Personer der har følt sig generet af andres opførsel ved sidste besøg i naturen,
alle tre undersøgelser

Efterladt affald er den altdominerende og primære årsag til generende oplevelser i
naturen. 73 % af de, der har haft en generende oplevelse i august 2014, beskriver
den i relation til efterladt affald. Det er en helt entydig og markant konklusion.



Hertil kommer, at

 7 % har følt sig generet af hunde/dyreefterladenskaber

 6 % af løse hunde

 5 % af støj

 3 % af cyklister, og

 2 % af hhv. mountainbikere og motoriserede trafikanter.

Der er mindre udsving i besvarelserne i de tre undersøgelse. Men udsvingene er så
små, at ovenstående konklusioner er solide og tegner et samlet billede af de årsager
til gene, som danskerne møder i naturen/landskabet.

25 % – eller hver fjerde dansker – har haft en generende oplevelse ved deres seneste
naturbesøg, jf. tabel 16. Nedenfor er geneårsagerne omregnet svarende til alle
naturbesøg. Her indikerer undersøgelsen, at omkring:

18 % af alle danskere føler sig generet af affald, når de bruger naturen
2 % af alle danskere føler sig generet af hunde/dyreefterladenskaber
1 % af løse hunde
1% af støj
< 1 % af hhv cyklister, mountainbikere eller motoriserede trafikanter

3.4. Ingen forskel i, hvor meget vi er generet af de forskellige geneoplevelser

Der er kun mindre udsving i graden af oplevet gene fra forskellige generende
oplevelser. Dermed er der ikke noget i undersøgelserne der tyder på, at fx affald
generer mindre end fx dyreefterladenskaber, løse hunde eller mountainbikere. Se
tabel 20. Faktisk ligger det oplevede geneniveau fra de forskelle geneoplevelser
omkring middel (3). Det er værd at bemærke, at antallet af respondenter inden for
mange af svarkategorierne er små, hvilket giver statistisk usikkerhed.

Tidligere fremgik det, at de daglige brugere af naturen oftere oplever generende
oplevelser, når de er i naturen/landskabet (jf. tabel 17). Til gengæld er der ikke noget
der tyder på, at de højfrekvente naturbrugere oplever højere grad af gene fra de
generende oplevelser end resten af befolkningen (Tabel ikke med i rapport).

Der er ikke særlige aldersrelaterede forskelle i beskrivelsen af geneoplevelserne. Og
heller ikke indikationer på væsentlige regionale forskelle (hvor antallet af
respondenter i hver svarkategori også bliver for små til, at resultaterne er valide at
sammenligne på tværs).

Igennem alle tre undersøgelser oplever kvinderne i højere grad end mændene
efterladt affald som årsag til gene (tabel ikke medtaget i rapport).



3.5. Andre gæster – og deres affald – er de dominerende årsager til gene

Efterfølgende er de, der har oplevet en generende oplevelse ved deres seneste
naturbesøg, blevet bedt om at beskrive årsagen til den. De åbne besvarelser er blevet
kodet og kategoriseret. De kodede besvarelser fra de tre undersøgelser fremgår af
tabel 21 nedenfor.

Ikke overraskende er ”Andre folk (der smider affald, larmer etc.)” topscoreren. 42 %
af de, der har haft en generende (sommer)oplevelse, angiver det som årsagen. På
andenpladsen af årsager kommer ”Affald/Skovsvin” med 31 %. Det matcher fint med,
at langt, langt de fleste danskere, der har haft en generende oplevelse, knytter den an
til efterladt affald og de personer, der smider affald.

Tabel 21
Sp. Beskriv hvad eller hvem, som var årsag til den generende oplevelse

du havde, sidst du var i naturen/landskabet.
November 2013 Marts 2014 August 2014

Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.
Andre folk (der smider
skrald, larmer etc.) 277 32% 526 41% 521 42%

Affald / Skovsvin 200 23% 246 19% 380 31%

Dyr (og deres passere) 59 7% 125 10% 105 9%

Mountainbikere
35 4%

30 2% 45 4%

Cyklister 10 1% 27 2%
Ved ikke (da man ikke har
set hvem der gjorde det) 29 3% 39 3% 25 2%

Unge mennesker 23 3% 13 1% 23 2%

Trafik (bilister, biler etc.) 8 1% 27 2% 22 2%

Jægere 7 1% 0 0% 15 1%

Børn 6 1% 2 0% 12 1%

Ryttere 3 0% 8 1% 9 1%

Skibe 1 0% 1 0% 1 0%

Svampesankere 1 0% 0 0% 0 0%

Andet 16 2% 7 1% 27 2%

Ved ikke / Ingen nævnt 224 26% 301 26% 272 22%

Total 875 100% 1298 100% 1231 100%

Delbase: Personer der har følt sig generet af andres opførsel ved sidste besøg i naturen,
alle tre undersøgelser.
Bemærk i første undersøgelse blev ”mountainbikere” og ”cyklister” ikke adskilt i kodning.

Langt færre (9 %) generes af Dyr (og deres passere), Mountainbikere (4 %) og
Cyklister og motoriseret trafik (i alt 4 %).

I de tre undersøgelser er der nogle udsving mellem især de to første svarkategorier
(”Andre folk” og ”Affald/Skovsvin”). Men ellers er billedet konsistent på alle årstider og
i overensstemmelse med resultaterne tidligere (se tabel 20).

Efter det åbne spørgsmål er respondenterne blevet stillet det samme spørgsmål med
lukkede svarkategorier. Besvarelserne fremgår af tabel 22 nedenfor.



Tabel 22
Sp. Hvilken af følgende muligheder passer bedst med din beskrivelse

af årsagen til den generende oplevelse du havde, sidst du var i
naturen/landskabet?

November 2013 Marts 2014 August 2014

Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.
Andre gæster med
generende dyr

172 20%

122 9% 96 8%

Andre gæster der cykler
(alm. cykel) 15 1% 14 1%

Andre gæster der cykler på
mountainbike 57 4% 45 4%

Andre gæster med
larmende adfærd 63 5% 87 7%

Lodsejer (ejer af
grund/område) 5 1% 5 0% 7 1%

Hærværk på faciliteter
eller naturen 32 4% 77 6% 68 5%

Affald 617 71% 899 69% 839 68%

Andet 37 4% 45 4% 69 6%

Ved ikke 11 1% 16 1% 6 0%

Total 875 100% 1298 100% 1231 100%

Delbase: Personer der har følt sig generet af andres opførsel ved sidste besøg i naturen,
alle tre undersøgelser.
Bemærk: Kodning for ”andre gæster” er udvidet i anden og tredje undersøgelse.

Igen er Affald (68 %) og Andre gæster med gerende dyr (9%) de primære årsager til
generende oplevelser.  Svarbilledet er konsistent hele året (alle tre undersøgelser).

Der er ingen væsentlige forskelle i besvarelserne på tværs af alder, køn og geografi.
Besvarelserne er konsistente igennem de tre undersøgelser.

3.6. … og ansvaret for at undgå gene ligger hos den enkelte

Danskerne er ikke i tvivl om hvor ansvaret, for de generende oplevelser i mødet
mellem brugerne af naturen, skal placeres. Ansvaret er personligt. 79 % svarer, i
seneste undersøgelse, ”Et fælles ansvar for alle”. 27 % svarer ”Mig selv”. Og 19 %
procent svarer "Genevolder selv”. Se tabel 23.

Problemet med naturbrugere der generer hinanden bliver IKKE oplevet som
samfundets ansvar. Kun 8 % mener, at ansvaret ligger hos kommune/stat/det
offentlige. Undersøgelsen viser altså, at der kun i begrænset omfang er en
forventning om, at samfundet sætter ind med lovgivning eller ligefrem et ”naturpoliti”.

Lodsejer holdes også ansvarsfri – kun 3 % peger ansvaret i den retning.

Resultaterne er konsistente på tværs af de tre undersøgelser. Dog er der mindre
forskydninger imellem de to første svarkategorier. Forklaringen kan være, at der er
stort oplevelsesmæssigt sammenfald mellem opfattelsen af ”mig selv” og ”min
familie”.



Tabel 23
Sp. Hvem mener du har det primære ansvar for at forhindre, at vi

generer hinanden, når vi bruger naturen/landskabet?
November '13 Marts '14 August '14
Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.

Mig selv 1406 25% 1440 29% 1330 27%

Min familie 180 5% 126 3% 108 2%

Lodsejer (ejer af grund/område) 116 3% 123 2% 125 3%

Kommune / Staten / Det
offentlige 359 11% 462 9% 403 8%

Foreninger (f.eks sportsfore-
ninger, naturforeninger e.lign.) 143 3% 143 3% 130 3%

Genevolder selv 821 17% 943 19% 965 19%

Et fælles ansvar for alle 3939 81% 3867 78% 3907 79%

Andre 76 2% 62 1% 49 1%

Ved ikke 85 2% 87 2% 96 2%

Total 4950 100% 4984 100% 4976 100%

Delbase: Personer der bruger naturen, alle tre undersøgelser

Der er ikke nogen væsentlige forskelle på tværs af køn, regioner og brugsmønster i
naturen i forhold til at placere ansvar. Eneste væsentlige forskel er, at forholdsvis flere
unge mener, at ansvaret bør lægges hos det offentlige Danmark (12 % mod fx 7 % af
56+). Se tabel 24 nedenfor. Denne forskel er gået igen i alle tre undersøgelser.

Tabel 24
Sp. Hvem mener du har det primære ansvar for at forhindre, at vi generer

hinanden, når vi bruger naturen/landskabet?
Alder

15 - 35 år 36 - 55 år 56+ år Total

Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.

Mig selv 422 27% 454 26% 455 27% 1330 27%

Min familie 35 2% 36 2% 37 2% 108 2%

Lodsejer (ejer af
grund/område) 44 3% 31 2% 50 3% 125 3%

Kommune / Staten / Det
offentlige 190 12% 91 5% 122 7% 403 8%

Foreninger (fx sportsforenin-
ger, naturforeninger e.lign.) 50 3% 26 1% 54 3% 130 3%

Genevolder selv 369 23% 288 17% 308 19% 965 19%

Et fælles ansvar for alle 1249 79% 1380 80% 1278 77% 3907 79%

Andre 7 0% 17 1% 25 2% 49 1%

Ved ikke 29 2% 28 2% 39 2% 96 2%

Total 1588 100% 1732 100% 1656 100% 4976 100%

Delbase: Personer der bruger naturen, N=4976, august 2014



BILAG

Metode og gennemførelse

Den samme undersøgelse gennemføres tre gange for at få dækket naturoplevelser
hele året. Første undersøgelse gennemføres i oktober/november 2013. Anden
undersøgelse i februar/marts 2014. Og tredje undersøgelse gennemføres i
august/september 2014.

Alle tre undersøgelser er gennemført i form af online interview vha. CAWI (Computer
Assisted Web Interviewing). Dataindsamlingen er fordelt over ugedagene for at opnå
tilfredsstillende spredning mellem ”weekendoplevelser” og ”hverdagsoplevelser”.

Dataindsamlingen og den tekniske del af undersøgelsen er gennemført af WEBPOL i
overensstemmelse med de gældende ESOMAR standarder.

Målgruppen for undersøgelsen er personer i alderen 15+ som bor i Danmark og har
adgang til internet. I 1. kvartal 2013 havde 96,1 % af danskerne adgang til internet.
Blandt de 3,9 % som ikke har adgang er 81,9 % over 65 år, og fordelt nogenlunde
jævnt imellem de 5 regioner. Fordelt på køn, alder og regioner er forskellen mellem
den danske befolkning og WEBDK ”internetbefolkningen” meget lille.

Rekruttering af respondenterne er foretaget af Webpol med udgangspunkt i Webpols
respondentbase ved kvotestyret, tilfældig udvælgelse af et repræsentativt udsnit af
målgruppen. Inden for WEBDK er der genereret kvoter på hhv. køn, alder, geografi og
uddannelse.

Første undersøgelse: Dataindsamling er foretaget i perioden fra den 28. oktober - 8.
november 2013. Undersøgelsens bruttostikprøve har bestået af 7.792 personer,
hvoraf 4.972 har deltaget i undersøgelsen inden for 12 dage. Det svarer til en
besvarelsesprocent på 63,8%.

Anden undersøgelse: Dataindsamling er foretaget i perioden fra den 24. februar - 6.
marts 2014. Undersøgelsens bruttostikprøve har bestået af 8.196 personer, hvoraf
5.000 har deltaget i undersøgelsen inden for 11 dage. Det svarer til en
besvarelsesprocent på 61 %.

Tredje undersøgelse: Dataindsamling er foretaget i perioden fra den 11. -  21. august
2014. Undersøgelsens bruttostikprøve har bestået af 8.134 personer, hvoraf 4.995
har deltaget i undersøgelsen inden for 11 dage. Det svarer til en besvarelsesprocent
på 61 %.

Efter endt dataindsamling er der, for alle tre undersøgelser, gennemført vejning af
datamaterialet i overensstemmelse med fordelingen af WEB-DK på hhv. køn, alder og
geografi.

Spørgeskemaet er udformet i tæt samarbejde med styregruppen, dvs. Friluftsrådet,
Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Miljøministeriet/Naturstyrelsen.



Spørgsmålsformuleringer og svarkategoriseringer er så vidt muligt lagt op ad tidligere
undersøgelser fra Københavns Universitet af Friluftsliv i Danmark. Selvom denne
undersøgelses design, tidspunktet for gennemførelsen samt dataindsamlingsmetoden
kan være forskellig, giver det grundlag for forsigtige sammenligninger.

Første del af undersøgelsen tegner et billede af danskernes brug af naturen,
oplevelse af udbytte samt hvilke aktiviteter naturen bruges til. Her er der taget hensyn
til ønsket om at få tegnet et aktuelt billede af danskernes brug af naturen.

Anden del af undersøgelsen kortlægger danskernes oplevelser af gene i mødet med
andre brugere af naturen. Denne del af undersøgelsen fungerer som en art
nulpunktsmåling. Det giver dels et aktuelt billede af omfanget og karakteren af gener i
naturen. Og dels giver det mulighed for at følge udviklingen over tid, i det omfang
undersøgelsen bliver gentaget med års mellemrum.

Undersøgelsen er gennemført tre gange, for at få et billede af betydningen af udsving
over årstiderne. Alligevel er det muligt, at data er påvirket af det aktuelle vejr på
tidspunktet for dataindsamlingen. Vinteren havde fx meget sne helt ind april måned
2014. Og sommeren 2014 var usædvanlig varm og solrig. Det er ikke er muligt at sige
noget om, hvad det betyder for resultaterne. Men de relativt små variationer i
besvarelserne på tværs af de tre undersøgelser tyder på, at danskernes naturbrug er
konsistent hen over året.



Spørgeskema

1. - Enkeltsvar
Hvor ofte bruger du naturen og landskabet i Danmark?
Du bedes have i tankerne hvor ofte du bruger naturen og landskabet, set over et helt år.

 Dagligt
 Ugentligt
 Månedligt
 Sjældnere end 1 gang månedligt
 Næsten aldrig
 Aldrig => AFSLUT

2. - Matricespørgsmål
Hvor vigtige er følgende grunde for dig, til at du søger ud i naturen/landskabet?

 Fysisk aktivitet (fx gå, løbe, ride, ro, klatre, sejle, cykle, surfe)
 Afslapning (fx være i fred og ro, stresse af, komme til hægterne)
 Opleve naturen/landskabet (fx dyrene, vejret, årstiderne)
 Socialt samvær (fx med partner, familie, venner, foreningskammerater)

I grid med:
 Meget vigtig
 Vigtig
 Hverken eller
 Lidt vigtig
 Meget lidt vigtig
 Det er aldrig grunden
 Ved ikke

3. - Flersvar
Hvilke af følgende steder beskriver bedst, hvor du sidst var ude i
naturen/landskabet (i Danmark)?
(Markér gerne flere svar, hvis sidste tur ud i naturen / landskabet bragte dig forbi flere af
nedenstående steder)

 skov
 strand/kyst
 mark
 sø
 eng
 vandløb
 hav
 mose
 hede
 fortidsminde
 andet



4. - Flersvar
Hvilke af nedenstående aktiviteter foretog du dig, sidst du var ude i
naturen/landskabet (i Danmark)?
(Randomiseres i blokke af aktiviteter, der er ens)

 Gik en tur
 Oplevede naturen/stedet
 Luftede hund
 Så på fugle
 Så på dyr
 Kørte en tur i bil
 Legede
 Sad stille og spiste
 Fotograferede
 Løb en tur
 Studerede naturen/stedet
 Cyklede en tur (ikke mountainbike)
 Cyklede på mountainbike
 Samlede bær, svampe, blomster og lign.
 Var ude at bade/tog solbad
 Var på arbejde
 Var på jagt
 Var ude at fiske
 Sejlede (motorbåd)
 Sejlede (sejlbåd)
 Sejlede (vandscooter)
 Roede (kajak/havkajak/kano/robåd)
 Spillede golf
 Var på tur med naturvejleder
 Overnattede i naturen
 Var ude at ride
 Var ude at geocache
 Surfing, herunder windsurfing og kitesurfing
 Flyvning (faldskærm, hangglider, paraglider)
 Rollespil
 Vinteraktiviteter (ski, skøjter, kælk) [Kun medtaget i februar/marts 2014]
 Andet

5. - Enkeltsvar
Hvordan er din oplevelse, samlet set, af dit sidste besøg i naturen/landskabet (i
Danmark)?

 Meget positiv
 Positiv
 Hverken/eller
 Mindre positiv
 Meget lidt positiv



6.- Enkeltsvar
Har du på dit seneste besøg i naturen/landskabet følt dig generet af andre
menneskers brug af naturen/landskabet
(Gener kan f.eks. skyldes andres opførsel eller hvordan andre efterlader
naturen eller faciliteter i naturen)?

 Ja
 Nej
 Ved ikke

ROUTING: HVIS ikke gene oplevet i 6, GÅ TIL 7

6.1 - Enkeltsvar
I hvilken grad følte du dig generet ved dit seneste besøg i naturen/landskabet af
andre menneskers brug af naturen/landskabet?
(Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1 = meget lidt generet og 5 = meget generet)

 1 = Meget lidt generet
 2
 3
 4
 5 = Meget generet
 Ved ikke

6.2 – Åbent spørgsmål
Beskriv med dine egne ord den generende oplevelse du havde ved dit seneste
besøg i naturen/landskabet?

-  [Åbne svar kategoriseres]

6.3 – Åbent spørgsmål
Beskriv hvad eller hvem, som var årsag til den generende oplevelse du havde,
sidst du var i naturen/landskabet?

-  [Åbne svar kategoriseres]

6.4 - Enkeltsvar
Hvilken af følgende muligheder passer bedst med din beskrivelse af årsagen til
den generende oplevelse du havde, sidst du var i naturen/landskabet?
(randomiseres)

 Andre gæster med generende dyr
 Andre gæster der cykler (alm. cykel)
 Andre gæster der cykler på mountainbike
 Andre gæster med larmende adfærd
 Lodsejer (ejer af grund/område)
 Hærværk på faciliteter eller naturen
 Affald
 Andet
 Ved ikke



7. - Flersvar
Hvem mener du har det primære ansvar for at forhindre, at vi generer hinanden,
når vi bruger naturen/landskabet? (randomiseres)

 Mig selv
 Min familie
 Lodsejer (ejer af grund/område)
 Kommunen / Staten / Det offentlige
 Foreninger (f.eks sportsforeninger, naturforeninger e.lign.)
 Genevolder selv
 Et fælles ansvar for alle
 Andre
 Ved ikke
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