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Introduktion: Oplægget
Natur-turisme er et populært emne for
turismeforskere, og der ses aktuelle projekter om alt
lige fra outdoor-turisme til bæredygtig turisme og
kystturisme i både dansk og europæisk regi.
I dette foredrag giver vi et indblik i natur-turismens
omfang og karakter, hvilke områder der aktuelt forskes i
og lægger op til debat om naturens rolle i Dansk Kystog Naturturisme.

Oversigt
- Den organisatoriske struktur i dansk turisme
- Definition af naturturisme: Er natur-turisme og Dansk Kyst- og Naturturisme det samme?
- Hvad kan man sige om natur-turisme ud fra Turistundersøgelsen fra VisitDenmark?
- Cykel-turisme
- Lystfisker-turisme
- Diskussion: Hvad omfatter naturturisme … ? ..

Turismeomsætningen i Danmark fordelt på
forretningsområder, 2014: Kyst- og Natur: 28%+20%

43,2 mia. kr.
(48% af 94,7 mia. kr.)

Total: 94,7 mia. kr.
Deraf Kyst- og Naturturismen, 43.2 mia. kr.

72% af de 49 mio. registrerede overnatninger i
Danmark ligger inden for kyst- og naturturisme

35,2 mill. regist. o-nat
(72% af mill.)

Kilde: Statusanalysen af turismens udvikling
og konkurrenceevne, 2016, opdateret
af VisitDenmark med endelige 2015-tal.

Hvilke variable (spm.) kan vi bruge
til at beskrive natur-turismen?
Motiver
Aktiviteter
Overnatningsform
Døgnforbrug pr. person
Opholdslængde
Antal personer pr. rejseselskab
Nationaliteter: ”markeder”
Destinationer

Hvilke motiver knytter sig til natur-turisme?
9 ud af 34
M08. Strand, kyst og hav
M07. Naturoplevelser
M26. Mulighed for at bade
M25. Mulighed for at vandre

M19. Forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier o.lign.
M27. Mulighed for at cykle
M24. Mulighed for at medbringe hund
M28. Mulighed for at fiske
M29. Aktiviteter på vandet: surfing, kajak, sejlture o.lign.

61%<
58%<<
41%
34%
29% (½)
22%
15%
14%
8%

Kilde: Baseret på Turistundersøgelsen fra VDK 2014 (n=9446)

Hvilke aktiviteter knytter sig til natur-turisme?

13 ud af 31

[A02. Gå korte gåture eller sightseeing til fods
57%]
A25. Tage på udflugter i naturen
34% af max.
A09. Bade i hav eller sø
21%
[A01. Længere vandreture á min. 5 km.
20%]
A04. Cykle korte cykelture
14%
A03. Cykle længere cykelture á min. 10 km.
10%
A20. Besøge dyreparker, akvarier og zoologiske haver 10%
A13. Tage på lystfiskeri
7%
A14. Tage på lystsejlads
2%
A15. Sejle i kano eller kajak
2%
A17. Surfe
2%
A18. Ride
2%
A16. Dykke
1%
Kilde: Baseret på Turistundersøgelsen fra VDK 2014 (n=9446)

Motivet “naturoplevelser” (M07) ..
hænger positivt især sammen med
1.
2.
3.
4.
5.

M08. Strand, kyst og hav
M25. Mulighed for at vandre
M09. Gode overnatningssteder
A25. Tage på udflugter i naturen
M03. Rent og miljøvenligt land
Kilde: Baseret på Turistundersøgelsen fra VDK 2014 (n=9446)

I kystområderne (dvs. UDEN FOR storbyerne)
er disse motiver og aktiviteter fremtrædende:
1. A07. Lave egen mad
2. M08. Strand, kyst og hav
3. M26. Mulighed for at bade
4. M07. Naturoplevelser
5. A06. Slappe af på
overnatningsstedet
Men derimod IKKE:
M14. Byliv med mange interessante tilbud/oplevelser
A31. Gå i byen (natteliv)

(n=9446)

Ferieturisternes motiver i
kystområder og storbyer (1)
M04. Børnevenligt land
M26. Mulighed for at bade
M03. Rent og miljøvenligt land
M01. En venlig og imødekommende…
M02. Trygt at opholde sig i landet
M09. Gode overnatningssteder
M07. Naturoplevelser
M08. Strand, kyst og hav
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Ferieturisternes motiver i
kystområder versus storbyer (2)
M28. Mulighed for at fiske

Storbyer: 2.469
Kystområder: 6.977
I alt: 9.446 besvarelser
Kilde: VDK 2014

M24. Mulighed for at medbringe hund
M05. Et fornuftigt prisniveau
M09. Gode overnatningssteder
M27. Mulighed for at cykle
M25. Mulighed for at vandre
M04. Børnevenligt land
M26. Mulighed for at bade
M07. Naturoplevelser
M08. Strand, kyst og hav
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Ferieturisternes motiver i
kystområder versus storbyer (3)
M28. Mulighed for at fiske
M24. Mulighed for at medbringe hund
M05. Et fornuftigt prisniveau
M09. Gode overnatningssteder
M27. Mulighed for at cykle
M25. Mulighed for at vandre
M04. Børnevenligt land
M26. Mulighed for at bade
M07. Naturoplevelser
M08. Strand, kyst og hav
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Ferieturisternes
aktiviteter i
kystområder
og storbyer

A18. Ride
A15. Sejle i kano eller kajak
A17. Surfe
A20. Besøge dyreparker, akvarier og…
A11. Spille golf
A12. Benytte kur, spa eller wellness
A03. Cykle længere cykleture af min. 10 km
A13. Tage på lystfiskeri
A04. Cykle korte cykelture
A05. Dyrke sport og motion
A10. Bade i badeland
A09. Bade i hav eller sø
A08. Være aktiv sammen med eller lege…
A25. Tage på udflugter i naturen
A06. Slappe af på overnatningsstedet
A07. Lave egen mad
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Kilde: VDK 2014.

Lidt om cykel- og lystfiskerturister
Forbrug pr. person pr. døgn: Lidt under øvrige ferieturister i kystområderne

Kyst-områder
Cykelturister
Lystfisker-turister

Danskere
555
489

Udlændinge
486
442

Cykling og lystfiskeri er budgetvenlige aktiviteter
Forbrug pr. person pr. døgn: Lidt under øvrige ferieturister i kystområderne

Kyst-områder
Cykelturister
Lystfisker-turister
Øvrige
Alle

Danskere
555
489
690
659

Udlændinge
486
442
615
578

Alle
504
454
640
603

Kyst-områder
Cykelturister
Lystfisker-turister
Øvrige
Alle

Danskere
-8%
-19%
14%
9%

Udlændinge
-19%
-27%
2%
-4%

Alle
-16%
-25%
6%
0%

Andre forskelle mellem ferieturister
i kystområder og storbyer
Ferieturister uden for storbyerne, kyst- og naturturister:
-

En smule lavere forbrug pr. ferie pr. rejsegruppe/familie
Meget lavere forbrug pr. person pr. nat
Meget længere opholdslængde (8,2 vs. 4,4 nætter)
Flere personer pr. rejsegruppe/familie (2,7 vs. 1,9 pax)
Noget lavere indkomstniveau i gn.snit
Noget højere gennemsnitsalder (50 vs. 44)
Større sæsonudsving i kyst- og naturturismen (end i by)

Projektet InnoCoast: 5 arbejdspakker
“Innovationsfonden har investeret 6 mio. kr. i forskningsprojektet InnoCoast. Aalborg Universitet er overordnet
projektleder og samarbejder med CRT, CBS, RUC, SDU, VisitDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme og
Ferieboligudlejernes Brancheforening.”

1.Natur- og outdoorturisme

To primære caseområder:
Nationalpark Vadehavet og Bornholm.
-----2. Kulturturisme
3. Fødevareturisme
4. Deleøkonomi
5. Regulering og lovgivning

CRT er projektleder på arbejdspakke 1, der
handler om natur- og outdoorturisme. Formålet
med denne arbejdspakke er at opnå viden om:
•

Outdoorvirksomheders innovationskapacitet og potentiale

•

Lokale iværksætter-netværk og samarbejde på outdoormarkedet

•

Outdoor værdikæder (kobling til intermediaries og forbrugere i norderopæiske storbyer)

•

Outdoorevents katalysator-effekter (samarbejde, brand equity, skalering af marked).

Foreløbige resultater baseret på
25 kvalitative interviews:
• Outdoor-turisme er et bierhverv, hvor kun ganske få lever af det

En aktør må lukke pga. succes – for meget arbejde ved siden af fuldtidsarbejdet

• Forbund, foreninger og events drives af frivillighed
Hvad sker der, når de ikke er der mere?
• Nogle kommercielle aktører har begrænsede el. ingen strategiske kompetencer
• Private aktører tror på bottom-up fremgang
Bornholm har brug for kendte outdoor-nørder til udvikling og branding
• Infrastrukturen ofte nævnt som en barriere
Transport af udstyr, pris.

Afsluttede mindre forskningsprojekter:
- Cykelturisme (CRT, jan. 2017)
for Vejdirektoratet
- Lystfiskerturisme (CRT, april 2017)
for Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
- Effekten af Bison på Bornholm (CRT, 2015)
for Naturstyrelsen
- Benyttelse af Turistundersøgelserne (fra VDK *4)

Tak for ordet !
Kommentarer / Spørgsmål

Hvad ved vi (nu) om natur-turisme?
Hvad omfatter naturturisme … ?

