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Friluftsrådet 
 

Hovedpointer fra præmåling 

Her kan du læse om resultaterne fra vores helt nye undersøgelse af 
danskernes kendskab til reglerne for at færdes og opholde sig i naturen. 
Undersøgelsen er gennemført i august 2016 via et kvantitativt 
spørgeskema i panelet Userneeds. Det er kommunikationsbureauet 
Advice, der har gennemført undersøgelsen.  
 

Adfærd 
 
Flere end halvdelen af danskerne er ude i naturen flere gange om ugen. 
Flest tager i skoven, til stranden/kysten, havnen eller parken. Færrest 
blandt de 18-34 årige er ude i naturen flere gange om ugen. 
 

Hvor ofte er du en tur ude i naturen/landskabet? (Også mindre køreture eller f.eks. korte 
gåture regnes for en ”tur ude i naturen/landskabet”, hvis de er foregået helt eller delvist 
med det formål at komme derud) 

Dagligt 20,9% 

Flere gange om ugen 32,0% 

Mindst hver 14. dag 20,3% 

Mindst én gang om måneden 10,3% 

Mindst én gang i kvartalet 6,5% 

Mindst hvert halve år 3,8% 

Sjældnere end én gang om året 3,3% 

Aldrig 2,9% 

 
Frisk luft, at opleve naturen/landskabet og fred og ro er de primære 
årsager til, at danskerne tager ud i naturen. De fleste danskere har gået 
ture, oplevet naturen/stedet kørt ture i bil eller cyklet en tur. For flere end 
halvdelen af danskerne varede turen en time eller mindre. 
 

Hvilke årsager er der til, at du tager ud i naturen? (Vælg gerne flere) 

Få frisk luft 68,8% 

Opleve naturen/landskabet 64,0% 

Fred og ro 62,4% 

Motionere 50,8% 

Være social med andre 25,9% 

Opleve dyrelivet 22,9% 

Møde nye mennesker 2,4% 
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Andet, skriv venligst:1 9,0% 

Ingen af ovenstående/Ved ikke 1,7% 

 
 
 
Holdning 

 Flere end halvdelen af danskerne vil gerne tage mere ud i 
naturen. Det er særligt den yngre del af befolkningen. 

 
Vil du gerne tage mere ud i naturen? 

Jeg vil gerne tage meget mere ud i naturen 20,1% 

Jeg vil gerne tage mere ud i naturen 36,1% 

Jeg synes, at jeg tager tilpas ofte ud i naturen 38,0% 

Ved ikke 5,8% 

 
 
Kendskab til adfærdsregler 

 Omkring hver tredje dansker svarer, at de i mindre grad eller slet 
ikke har styr på reglerne for færdsel og ophold i den danske 
natur. Færre end hver tiende svarer, at de har fuldstændigt styr 
på reglerne. Mænd svarer i højere grad end kvinder, at de har 
styr på reglerne, mens de 18-34 årige i lavest grad føler, at de 
kender reglerne. 

 
I hvilken grad mener du, at du har kendskab til regler for færdsel og ophold i den 
danske natur, dvs. hvilke muligheder du har for at opleve naturen ifølge dansk 
lovgivning? 

Jeg har fuldstændigt styr på reglerne 8,8% 

Jeg har nogenlunde styr på reglerne 60,3% 

Jeg har i mindre grad styr på reglerne 21,4% 

Jeg har slet ikke styr på reglerne 9,5% 
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Nedenfor er nævnt forskellige muligheder for færdsel og ophold i private skove. Hvad mener 
du - som hovedregel – er tilladt i dag? 

 Tilladt 

Tilladt, men 
kun med 
ejerens 

samtykke 

Ikke tilladt Ved ikke 

At færdes til fods og cykle på veje og stier 40,0% 42,4% 6,1% 11,6% 

At færdes til fods uden for veje og stier (færdes og 
opholde sig i skovbunden) 

7,1% 47,4% 32,8% 12,7% 

At cykle uden for veje og stier 3,0% 34,7% 49,5% 12,8% 

At færdes og opholde sig efter solnedgang/om natten 5,3% 37,0% 40,9% 16,7% 

At overnatte 2,2% 43,1% 40,1% 14,6% 

At lave bål 1,2% 36,6% 48,5% 13,7% 

At plukke blomster og samle bær, svampe etc. til eget 
forbrug 

9,2% 44,8% 30,4% 15,6% 

 

 

 

 

Nedenfor er nævnt forskellige muligheder for færdsel og ophold i offentlige skove. Hvad 
mener du - som hovedregel – er tilladt i dag? 

 

Tilladt 

Tilladt, men 
kun på 

udpegede 
steder 

Ikke tilladt Ved ikke 

At færdes til fods og cykle på veje og stier 79,6% 15,6% 0,3% 4,5% 

At færdes til fods uden for veje og stier (færdes og opholde sig i 
skovbunden) 

53,0% 30,7% 8,7% 7,6% 

At cykle uden for veje og stier 13,0% 37,8% 39,6% 9,6% 

At færdes og opholde sig efter solnedgang/om natten 48,3% 25,2% 12,9% 13,6% 

At overnatte 15,1% 57,2% 17,5% 10,3% 

At lave bål 4,3% 59,1% 28,7% 7,9% 

At plukke blomster og samle bær, svampe etc. til eget forbrug 65,0% 20,1% 4,4% 10,5% 
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Nedenfor er nævnt forskellige muligheder for færdsel på private markveje. Hvad mener du - 
som hovedregel – er tilladt i dag? 

 
Tilladt Ikke tilladt Ved ikke 

At cykle 43,1% 35,4% 21,5% 

At færdes til fods 53,1% 27,5% 19,4% 

At færdes om natten fx til fods eller cykel 20,1% 52,4% 27,5% 

Hvad mener du – som hovedregel – er tilladt i forhold til færdsel og ophold på offentlige 
strande i dag? 
 Tilladt Ikke tilladt Ved ikke 

At færdes til fods 94,5% 1,0% 4,5% 

At bade 94,3% 1,1% 4,7% 

At gøre ophold 85,6% 6,7% 7,7% 

At overnatte i telt 20,6% 62,0% 17,4% 

At overnatte under ly eller åben himmel 45,7% 33,2% 21,0% 

At lave bål på ubevoksede strandbredder, hvis 
brandlovgivningen og lokale brandvedtægter tillader det 

66,8% 19,9% 13,3% 

Hvad mener du – som hovedregel – er tilladt i forhold til  færdsel og 
ophold på private strande i dag?   

 

Tilladt 

Tilladt, hvis 
der er mere 

end 50 
meter til 
beboelse 

Ikke tilladt 
Ved 
ikke 

At færdes til fods 40,9% 28,6% 13,5% 17,0% 

At bade 23,7% 28,1% 28,7% 19,6% 

At gøre ophold 13,4% 26,1% 41,1% 19,3% 

At overnatte i telt 2,3% 7,7% 70,9% 19,2% 

At overnatte under ly eller åben himmel 3,3% 9,6% 66,8% 20,3% 

At lave bål på ubevoksede strandbredder, hvis brandlovgivningen 
og lokale brandvedtægter tillader det 

3,5% 10,1% 66,2% 20,3% 


