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Forord
Denne rapport er udarbejdet af Københavns Universitet i efteråret 2020 som
bidrag til et forarbejde i Morsø kommune omkring etablering af et nyt
oplevelses- og søsportscenter i Nykøbing Mors.
Vi vil gerne takke de mange lokale havorienterede friluftsudøvere fra Morsø,
Thisted, Skive, Lemvig, Struer, Vesthimmerlands og Jammerbugt kommuner,
der har bidraget med data og kortlægninger til vores to nationale undersøgelser.
Disse undersøgelser af det ’Blå friluftsliv i Danmark’ er lavet med henblik på at
etablere en national kortlægning og dokumentation af kyst- og havfriluftslivet i
Danmark til brug for den igangværende havplanlægning. Et samlet datalag er
leveret til Søfartsstyrelsen til brug for havplanlægning. Friluftsliv og turisme er
imidlertid kun ’kan’ sektorer i havplanlægningen, og det er uklart, i hvilket
omfang den kommende havplan vil tage hensyn til disse sektorer trods deres
store betydning. Friluftslivet er meget udbredt, idet 77,6 % af befolkningen
årligt deltager i kyst- og havfriluftsliv, og kystturismen udgør en af de største
økonomiske sektorer tilknyttet havet.
Vi håber derfor på, at disse analyser kan bruges til både at belyse forhold
omkring det kommende oplevelses- og søsportscenter i Nykøbing Mors, men
også i bredere forstand til at dokumentere betydningen og udbredelsen af
friluftsliv og turisme i den vestlige del af Limfjorden til brug for kommunernes
varetagelse af disse interesser i havplanlægningen. Havplanen forventes at
komme om kort tid (slut 2020) med en 6 måneders høringsperiode.
Læs mere om vores havorienterede projekter på www.havfriluftsliv.ku.dk.
Rapporten ’Blåt friluftsliv i Danmark’ kan downloades gratis på følgende link:
Link: http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/
Frederiksberg 12.10.2020

_______________________
Berit C. Kaae, Seniorforsker
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Resumé
Hovedresultater/ resumé
Rapporten dokumenterer udbredelsen af organiseret og uorganiseret blåt
friluftsliv i Morsø kommune og den vestlige del af Limfjorden.
Analyserne i rapporten er opdelt i tre dele:
1) Geografiske analyser af kyst- og havfriluftsaktiviteter på baggrund af
bruger-baserede GIS-kortlægninger fra to nationale undersøgelser af det
vandorienterede friluftsliv udført af Københavns Universitet i 2015.
2) Analyser af kommunernes beboeres friluftsliv baseret på udtræk og
særanalyser af den repræsentative nationale friluftsundersøgelse.
3) Nøgletal for kystturismen i Morsø og omkringliggende kommuner baseret
på særanalyser af kystturismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige
betydning, der er en undersøgelse, som Københavns Universitet fik udført af
Center for Regional og Turismeforskning (CRT) baseret på de nationale
turismetal. Disse analyser opdeler turismen i kystturisme (3 km zone og 1 km
for de 4 største byer) og turisme i baglandet.
Analyserne laves på lokalt niveau i Morsø kommune og de tilstødende Skive og
Thisted kommuner og på regionalt niveau i den vestlige del af Limfjorden
omfattende 7 kommuner (Morsø, Skive, Thisted, Lemvig, Struer, Vesthimmerland og Jammerbugten kommuner), der omkranser Mors. Tallene
sammenlignes med resten af landet. Hovedresultatet af undersøgelserne er
følgende:
Geografiske analyser
• Hverken Mors, lokalområdet eller regionen udgør et nationalt hotspot for
blåt friluftsliv i Danmark (top 10).
• Regionalt set i den vestlige del af Limfjorden, er der dog en stor
besøgsintensitet omkring Nykøbing Mors og Sallingsund.
• Regionalt set benyttes bl.a. kyster og farvande i denne vestlige del af
Limfjorden til mange forskellige vandorienterede friluftsaktiviteter bl.a.
sejlads, ture og ophold, lyst- og fritidsfiskeri samt ikke-motoriseret sejlads,
mens der er relativt få kortlægninger af undervandsaktiviteter og jagt.
• Nykøbing Mors og Sallingsund er lokale hotspots for bl.a. ture og ophold,
mange former for sejlads, og ’ikke motoriserede sejlads’, som omfatter bl.a.
kajakker, robåde, baglænsroning og forskellige former for surfing m.m.
Derimod bruges området ikke ret meget til lyst- og fritidsfiskeri.
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•

Geografisk set giver en placering af et nyt oplevelses- og søsportscenter i
Nykøbing Mors derfor god mening – især hvis det kan inkludere mange
forskellige aktiviteter og aldersgrupper.

National spørgeanalyse
• Deltagelsen i vandorienteret friluftsliv adskiller sig ikke fra landet som
helhed (77,6 %), idet 76,5 % i de tre kommuner og 76,2 % af den voksne
befolkning i de 7 kommuner har deltaget i vandorienteret friluftsliv inden
for det seneste år (12 måneder).
• Mht. aktiviteter deltager beboerne i de 7 kommuner lidt mere i ture og
ophold ved vandet, indsamling samt lyst- og fritidsfiskeri og lidt mindre i
badning og svømning end befolkningen i resten af landet. Deltagelsen i de
øvrige vandorienterede friluftsaktiviteter er som i resten af landet.
• Oplevelser af naturen/landskabet er et lidt vigtigere motiv for beboerne i
lokalområdet og regionen end i resten af landet, mens sociale aspekter
spiller en lidt mindre rolle.
• Fjorden er den mest besøgte naturtype for beboere i lokalområdet og
regionen, mens det blandt folk i resten af landet er sandstrande.
• I en prioritering er det selve aktiviteten, der er vigtigst for deltagerne,
herefter stedet og til sidst at være sammen med bestemte deltagere. Der er
dog kønsforskelle, idet mænd lægger større vægt på aktiviteten og stedet
end kvinder gør, mens det at være sammen med bestemte mennesker har
større betydning for kvinder end for mænd.
• Godt halvdelen af beboerne i de 3 og 7 kommuner får helt opfyldt deres
behov for vandorienteret friluftsliv, mens godt en tredjedel delvis og 9-12
% kun i lille grad får opfyldt deres behov. Kun ganske få (0,5 % og
derunder) slet ikke får opfyldt dette behov i området. Set i forhold til
landsgennemsnittet, er der tendens til en lidt større polarisering lokalt og
regionalt med både flere tilfredse og flere med lille opfyldelse af behovet
for vandfriluftsliv.
• Etablering af et multifunktionelt oplevelses- og søsportscenter med stor
tilgængelighed for alle grupper af vandfriluftsudøvere kan bidrage til, at
flere får opfyldt deres behov for disse aktiviteter, men også for at mødes
med andre.
Kystturismeanalysen
• Der har i perioden 2008-2017 været en stigning i turismen i de 7
kommuner fra 10,6 mio. til 11,6 mio. overnatninger/endagsbesøg.
• Kystturismen udgør omkring to tredjedele af turismen i de 7 kommuner og
havde 6,7 mio. besøg både i 2008 og i 2017.
• Baglandsturismen er øget fra 3,9 mio. i 2008 til 4,9 mio. i 2017 især pga.
øget endagsturisme, der i baglandet er steget fra ca. 1,1 mio. i 2008 til godt
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2,2 mio. i 2017. Endagsturismen i kystzonen er steget fra ca. 90.000 i 2008
til 151.000 i 2017.
Turismen er især stor i Jammerbugt (3,8 mio. turistbesøg) og Thisted
kommuner (2 mio. turistbesøg). Vesthimmerlands, Lemvig og Skive
kommuner har omkring 1,5 mio. turistbesøg, mens Struer og Morsø
kommuner har færrest (hhv. 725.000 og 606.000 turistbesøg).
Kystturismen udgør den største andel af turismen i Lemvig (74 %), Thisted
(66 %) og Jammerbugt (65 %) kommuner, der både har fjordkyst og
vesterhavskyster. I Skive, Struer og Morsø kommuner udgør kystturismen
knap halvdelen af turismen og i Vesthimmerlands kommune kun ca. en
tredjedel (35 %).
Turisme er en væsentlig indtægtskilde i de 7 kommuner med en samlet
turismeomsætning på i alt 4,32 mia. kr. (2017), heraf 2,6 mia. kr. fra
kystturismen.
Kystturismen udgør 59,2 % af turismeomsætningen i de 7 kommuner og er
dermed langt større end på landsplan (33,2 %).
Især Jammerbugt kommune har en høj turismeomsætning på 1,46 mia.
kroner, hvoraf kystturismen udgør 941,5 mio. i omsætning (64,4 %).
Kystturismen i de 7 kommuner bidrager til beskæftigelsen med samlet set
2.300 jobs (fuldtids-ækvivalenter), hvoraf 1.800 jobs er direkte
beskæftigelseseffekter og 500 jobs er indirekte effekter (2017).
Kystturismen i de 7 limfjordskommuner, bidrager samlet til en værditilvækst på 967 mio. kr., heraf 680 mio. kr. i direkte værditilvækst og 287 mio.
kr. i afledt effekt (2017). Hertil kommer baglandsturismes værditilvækst.
Kystturismen i de 7 kommuner bidrager med indtægter fra skatter og
afgifter på i alt 861 mio. kr. Heraf er 220 mio. kr. fra indkomstskatter, 181
mio. kr. fra vareafgifter, 444 mio. fra moms og 15 mio. kr. fra
virksomhedsskatter (2017).
Jammerbugt kommune ligger i top med både antal turister, indtægter,
omsætning, jobskabelse, værditilvækst og bidrag fra skatter og afgifter.
Derimod har Morsø kommune den mindste eller næstmindste andel af de
samlede effekter fra kystturismen.
Nye attraktive besøgsmål, som fx det planlagte oplevelses- og søsportscenter, har potentiale for at øge besøgstallet i Morsø kommune, såfremt det
bliver tilgængeligt for besøgende udefra og synliggjort.

Ud over at bidrage som baggrundsinformationer for det planlagte oplevelsesog søsportscenter i Nykøbing Mors, kan rapportens informationer og analyser
anvendes til kommunernes øvrige planlægning af havorienterede friluftsfaciliteter samt til eventuelle høringssvar i forbindelse med den igangværende havplanlægning, hvor friluftsliv og turisme kun er et ’kan’ område. Havplanen
kommer om kort tid (slut 2020) med en 6 måneders høringsperiode.
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Introduktion
Formål
Formålet med denne rapport er at dokumentere og redegøre for karakteren og
udbredelsen af blåt friluftsliv i Morsø kommune og de omkringliggende dele af
Limfjorden som input til planerne om etablering af et oplevelses- og søsportscenter i Nykøbing Mors.
Dette sker på baggrund af særudtræk fra eksisterende nationale data fra hhv. en
undersøgelse af havfriluftsliv og en repræsentativ national undersøgelse af
vandfriluftsliv. De nationale resultater af disse undersøgelser er sammenfattet i
rapporten Blåt Friluftsliv i Danmark (Kaae, Olafsson & Draux 2018).
Endvidere inddrages nøgletal for kystturismens økonomiske og
beskæftigelsesmæssige betydning baseret på en analyse KU fik udarbejdet af
Center for Regional- og Turismeforskning i 2018 på basis af nationale
turismetal kombineret med informationer fra vores friluftsdata.

Definitioner
Blåt friluftsliv skal i denne forbindelse forstås som vandorienteret friluftsliv,
dvs. rekreative naturbaserede udendørsaktiviteter, som foregår i tilknytning til
vand. Det er en bred definition som ikke kun rummer aktiviteter på, i og under
vandet (fx sejlads, svømning og dykning), men også aktiviteter langs kysten (fx
kystfiskeri), og aktiviteter hvor vand spiller en oplevelsesmæssig og æstetisk
rolle som eksempelvis en gåtur langs stranden, hvor man nyder udsigten uden
direkte fysisk kontakt til vandet. Hvis vand indgår som en del af oplevelsen,
betragtes det i friluftsundersøgelserne som ’vandorienteret friluftsliv’.
Undersøgelserne omfatter 92 forskellige vandorienterede friluftsaktiviteter
opdelt i 16 hovedgrupper.
Med Danmarks 8.750 km lange kyster udgør havet langt den mest benyttede
type af vandområder for friluftslivet, men alle typer af naturkarakteriserede
vandområder udendørs er medtaget, dvs. også fx vandhuller og gadekær (men
ikke fx private svømmebassiner).
Friluftsliv og turisme
Friluftsliv og turisme hænger sammen. Når turisme opgøres statistisk, skal
aktiviteterne være motiveret af fritid frem for arbejde og foregå udenfor
personens hjemkommune for at være turisme. Den officielle, internationale
definition af turisme er: ”Turister er en delmængde af rejsende, for hvem rejsen
foregår uden for personens sædvanlige miljø, i mindre end et år og med andet
formål end at være ansat på den besøgte lokalitet.” (VisitDenmark 2020).
9

Aktiviteter som fx deltagelse i friluftsaktiviteter i ens egen kommune betegnes
som friluftsliv, mens de samme aktiviteter uden for kommunen opgøres som
endagsturisme. Når besøg i andre kommuner med overnatning væk fra
hjemmet, opgøres det som enten kommerciel turisme (hotel, campingplads,
lejet feriehus o. lign. der indrapporterer overnatningstal til Danmarks Statistik),
eller ikke-kommerciel turisme (overnatning i eget/lånt feriehus, besøg hos
familie venner o.lign.). Mange – men ikke alle – turister deltager i friluftslivsaktiviteter.
Model for kystturisme
VisitDenmark opdeler turisme i erhvervsturisme, storbyturisme og kyst og
naturturisme. Kyst- og naturturisme omfatter al ferieturisme uden for de fire
største byer i Danmark (der i øvrigt alle er kystbyer). For at kunne belyse, hvad
der reelt er kystturisme, har Københavns Universitet fået Center for Regionalog Turismeforskning (CRT), der står for nationale analyser af turismens
økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning (TØBBE-rapporterne), til at
udvikle en særlig kystmodel. Baseret på VisitDanmarks omfattende turismedata
opdeler modellen alle kommuner i en 3 km kystzone med ’kystturisme’, mens
resten af kommunen udgør ’baglandet’. For de fire største byer inkl. Århus,
anvendes en 1 km kystzone, så kun den mest kystnære turisme tæller med. De
3 km er valgt ud fra kystnærhedszonen inden for planlægning. Modellen
beregner både omfang og de økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter af
kystturismen baseret på tal fra 2017. For en uddybning se Nielsen et al (2019).
Tal for de 7 kommuner er trukket ud fra disse analyser.

Målgruppe
Målgruppen for rapporten er den projektgruppe med mange forskellige
interessenter, der står bag udviklingen af et oplevelses- og søsportscenter i
Nykøbing Mors. Men afrapporteringen har også relevans for andre aktører
med interesse i områdets blå friluftsliv og/eller kystturismens betydning.
Endvidere vil Morsø og de 7 kommuner i den vestlige del af Limfjorden kunne
anvende rapportens dokumentation og kortlægning af kyst- og havorienteret
friluftsliv og turisme i forhold til havplanlægningen. Den kommende havplan
forventes at blive offentliggjort sidst på året 2020 med en 6 måneders
høringsperiode.
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Metode og data
Rapporten bygger på udtræk af data fra to landsdækkende undersøgelser af
hhv. havfriluftsliv og vandorienteret friluftsliv (i det følgende omtalt som blåt
friluftsliv), som begge er støttet af Tips og Lottomidler/udlodningsmidler
(Friluftsrådet). Begge undersøgelser er gennemført i 2015. Undersøgelserne
anvender begge samme metodik i form af en online brugerbaseret kortlægning,
som udnytter muligheden for at kombinere et online spørgeskema med en
online kortlægning af udøverens aktivitetssteder. Dvs. folk er blevet bedt om at
kortlægge lokaliteten for deres seneste besøg og besvare adskillige spørgsmål
tilknyttet stedet og besøget. Undersøgelserne har dog sigtet på to meget
forskellige målgrupper, hhv. et repræsentativt udsnit af den danske befolkning
(panelundersøgelse) og en crowd-source baseret kortlægning med fokus på
specialiserede og (selv)organiserede grupper og personer (uddybet nedenfor).
De to undersøgelser omfatter således:
1. En repræsentativ undersøgelse af den voksne befolkning (18-80 år) via
et panel, omtalt i det følgende som panelundersøgelsen eller paneldata.
Et repræsentativt udsnit (geografi, alder, køn) blev bedt om at besvare
spørgsmål om deres vandorienterede friluftsliv (n=10.291), heraf deltog
i alt 4.177 personer i den landsdækkende kortlægning af deres
lokaliteter for vandfriluftsliv. Kortlægningen er en del af en større
undersøgelse omkring vandfugle og vandfriluftsliv. For en mere
detaljeret beskrivelse af metoden henvises til
www.vandfuglefriluftsliv.dk
2. En crowd-source baseret undersøgelse som har opfordret organiserede
udøvere (foreninger og klubber bl.a. indenfor de ’blå forbund’ under
DGI) og selvorganiserede udøvere (fx diverse vandorienterede
facebook grupper) til at kortlægge deres havfriluftsaktiviteter. I alt
deltog 2.197 personer i kortlægningen. Se mere under
www.havfriluftsliv.dk. Undersøgelsen giver uddybende information om
nogle gruppers aktiviteter (men er ikke repræsentativ for befolkningen).
Begge landsdækkende dataindsamlinger indeholder ca. 7.000 kortlagte steder
hver på nationalt niveau. Desuden har udøvere kortlagt deres ruter og ture, fx
sejlture og kajakture.
De to datasæt er indsamlet med en identisk metodik med vægt på kortlægning
af over 92 blå aktiviteter (se bilag 1), men med sigte på to fundamentalt
forskellige målgrupper. Det ’almene’ blå friluftsliv, som fortrinsvis omfatter
ture og ophold samt badning langs strande og kyster, dokumenteres med
panelundersøgelsen, mens det organiserede og specialiserede blå friluftsliv
dokumenteres med crowd-sourcing undersøgelsen. Den crowd-source
11

baserede tilgang giver et unik indblik i udbredelsen af det mindre og mere
specialiserede blå friluftsliv, som normalt falder ud af en national repræsentativ
undersøgelse, fx aktiviteter så som surfing, kajak, dykning, jagt, mv. Således
komplementerer og supplerer begge kortlægninger hinanden.
Særudtræk af data fra spørgeskemabesvarelser fra panelundersøgelsen (hhv. de
tre lokale kommuner og i regionalt perspektiv 7 kommuner) er desuden
anvendt til at belyse, hvor mange som deltager i vandfriluftsliv, hvilke typer af
vandområde som besøges, og hvilke motiver der ligger til grund for besøget.
Tallene fra kommunerne bliver sammenlignet med landsgennemsnittet.
Endelig er sekundært data inddraget i form af Søfartsstyrelsens AIS data over
skibstrafik. Her er der tale om sejlruter for større lystbåde (se særskilt afsnit om
AIS data).

Datasyntese
De forskellige datakilder giver mulighed for at triangulere mellem flere
datatyper i en syntesekortlægning af den geografiske udbredelse af kyst- og
havfriluftsliv i den vestlige Limfjord. Trianguleringen er foretaget ved hjælp af
en model med udgangspunkt i den angivne besøgsfrekvens tilknyttet kortlagte
ruter og punkter (antal besøg per år – se kort over besøgsintensitet, figur 4 og
5, samt intensiteten af sejlads (AIS data) figur 3.
Da de tre datakilder ikke kan sammenlignes direkte, er der foretaget tre
selvstændige densitetskortlægninger som derefter med samme metodik er
vægtet i tre relative klasser (lav, mellem og høj). Disse tre modeloutputs er
derefter aggregeret til et fælles syntesekort for forskellige aktivitetsgrupper. I
modellerne er anvendt en cellestørrelse på 500m (data er aggregeret på et 500m
x 500m grid) og et søgekriterium på 2000 meter. Vi henviser til følgende
rapport for en detaljeret metodebeskrivelse (Andersen et. al. 2020b).
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1. Geografisk udbredelse af blåt friluftsliv
Nationalt hotspot-analyse
Figur 1 viser de mest benyttede områder til blåt friluftsliv i Danmark, og disse
’hotspots’ ligger især i tilknytning til de større byer med stor befolkningstæthed
eller omkring populære turistområder med bl.a. mange sommerhuse. Som det
fremgår af kortet, udgør Mors og de omkringliggende dele af Limfjorden ikke
hotspots for det blå friluftliv set på landsplan, men har ligesom de fleste
kystvande en vis benyttelse til blåt friluftliv, som vil blive uddybet i de
efterfølgende afsnit.

Figur 1. Statistisk hotspot analyse for hele landet (data fra begge kortlægninger, n=13.952).
Signifikante hotspots er vist med rødt og fremhævet med et stednavn. Klitmøller er angivet i
parentes, da denne klynge kun er signifikant på et 90 % konfidensinterval. Med gul er vist øvrige
kortlagte områder, som dog ikke udgør signifikante hotspots.

NB! Kortlægningen er baseret på besvarelser fra folk bosiddende i Danmark
herunder både lokale friluftsudøvere og besøgende/turister fra andre dele af
landet. Derimod har udenlandske turister ikke deltaget i friluftsundersøgelserne. Mange udenlandske turister besøger især Vestkysten, og der ville muligvis
være hotspots her, hvis udenlandske turisters aktiviteter blev kortlagt.
Ved at summere antallet af kortlagte steder på et kvadratnet (1x1 km) bliver det
muligt at foretage en statistisk test af nationale hotspots for blåt friluftsliv
13

(såkaldt G-statistik, eller Getis-Ord Gi*, i det følgende blot benævnt hotspot
analyse). Hotspot-analysen undersøger ikke kun enkelte kvadrater med en høj
værdi (mange kortlagte steder inden for en enkelt kvadrat), men kigger på
naboskabet mellem kvadrater, hvorved det bliver muligt at identificere klynger
af kvadrater med høje værdier. I analysen er anvendt et afstandskriterium på 5
km. Som det fremgår af figur 1, er Mors og den vestlige del af Limfjorden ikke
hotsports, men Aalborg bliver fremhævet som ét statistisk signifikant hot-spot
ud af i alt otte signifikante hot spots i Danmark (99 % konfidensinterval, p =
0,0001, z = 3,83). Klitmøller udgør et lille lokalt hotspot.
Det kan derfor konkluderes, at Mors ikke udgør et noget hotspot for blåt
friluftsliv i Danmark, men området er forbundet af Limfjorden til et nationalt
hotspot omkring Aalborg. Nogle aktiviteter som fx lystsejlads, lystfiskerture
o.lign. har en stor aktionsradius og nogle friluftsudøvere som fx surfere og
dykkere rejser til tider langt for at bruge særlige steder eller faciliteter.
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Friluftslivet i den vestlige Limfjord
Datagrundlaget (figur 2 og tabel 1) er de i alt 800 steder og 187 ruter i den
vestlige del af Limfjorden, der er kortlagt af 477 respondenter i de to
undersøgelser. Herudover er der medtaget AIS-data for området (se beskrivelse
nedenfor).

Figur 2. Kortlage steder og ruter for blåt friluftsliv i den vestlige del af Limfjorden, samt AISdata.

Tabel 1. Oversigt over det anvendte datagrundlag i den vestlige del af Limfjorden.

Undersøgelse

Data udtræk

Antal
respondenter
200
256 (+31)

Antal kortlagte steder
(punkter)
288
512

Antal kortlagte ruter
(linjer)
130
57

Panelundersøgelsen
Havfriluftsliv.dk
(crowdsourced)
AIS data (større
lystbådfartøjer)

Vestlige Limfjord
Vestlige Limfjord
Vestlige Limfjord

-

-

-
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AIS-data for den vestlige del af Limfjorden
Søfartsstyrelsen anvender AIS-data til at overvåge den maritime trafik i
Danmark. AIS er en engelsk forkortelse for Automatic Identification System.
AIS er et VHF-baseret navigations- og antikollisionsværktøj, som gør det
muligt at udveksle oplysninger skibe imellem. Disse oplysninger, AIS-data,
samles desuden i et landbaseret AIS-system, som drives af Søfartsstyrelsen
(https://www.soefartsstyrelsen.dk/sikkerhed-til-soes/sejladsinformation/aisdata).
Større lystbåde moniteres via satellitter, og disse AIS-data viser nogle
fremtrædende sejlruter i området (figur 3), hvoraf den mest benyttede går lige
forbi Nykøbing Mors gennem Sallingsund. Bådenes størrelse gør at de primært
benytter disse lidt dybere dele af Limfjorden. Mindre både har ikke disse
satellit-forbindelser, og sejler også nærmere kysten (jf. afsnit om lystsejlads).

Figur 3. AIS-data for større lystbåde i den vestlige del af Limfjorden (Søfartsstyrelsen, data fra
2015).
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Besøgsintensitet
Datagrundlaget indregner besøgsfrekvensen på de steder, der er kortlagt. Nogle
steder besøges kun en enkelt gang om året, mens andre måske benyttes dagligt.
Som det ses på figur 4, er der en stor besøgsintensitet omkring Nykøbing Mors
i begge kortlægninger. Derudover er det særligt bynære farvande og kyster med
adgang i form af fx lystbådehavne, som besøges ofte.

Figur 4. Besøgsintensitet for de kortlage steder og ruter for blåt friluftsliv i den vestlige del af
Limfjorden.
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Samlede rekreative besøgsintensitet
Kortet i figur 5 viser den samlede rekreative besøgsintensitet i området i 500 m
x 500 m gridceller. Som det fremgår, er der store dele af den vestlige Limfjord,
der har en høj rekreativ besøgsintensitet. Det gælder bl.a. området omkring
Nykøbing Mors.

Figur 5. Den Samlede rekreative besøgsintensitet for blåt friluftsliv i den vestlige del af
Limfjorden.
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Kystaktiviteter
Som det ses på figur 6, foregår der en række forskellige kystaktiviteter på Mors
og i den omkringliggende del af Limfjorden. Kystaktiviteter omfatter en række
forskellige ture og ophold (gåture, lufte hund, løbeture, cykelture, rideture, sad
stille og spiste og/eller grillede, solbadning, legede, overnattede i naturen, eller
andet). I kortlægningen af kystaktiviteter indgår også steder for badning og
svømning, herunder strandbadning og havnebade samt fx steder for åbent
vand svømning, som er øget i popularitet de seneste år.
Et af disse ’hotspots’ er ved Nykøbing Mors, hvor det overvejes at etablere et
oplevelses- og søsportscenter. Der findes en række forskellige hotspots rundt i
regionen for kystaktiviteter.

Figur 6. Intensiteten af kystaktiviteter i den vestlige del af Limfjorden.
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Rekreativ sejlads
Rekreativ sejlads er populært i et beskyttet farvand som Limfjorden, hvor der
ligeledes er mange lystbådehavne. Som det ses på figur 7, er der meget sejlads
omkring Mors og den omkringliggende del af Limfjorden, og lidt mindre i den
vestlige del nær udmundingen mod Vesterhavet.
Kortlægningen kombinerer data fra tre kilder (se tabel 1): dels de kortlagte
punkter og linjer for sejlads fra de to kortlægninger og kombineret med AIS
satellitdata, som meget præcist angiver sejladsen for større både (jf. tidligere
afsnit om data).

Figur 7. Intensiteten i den rekreative sejlads i den vestlige del af Limfjorden.
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Undervandsaktiviteter
Dykning og snorkling er relativt små aktiviteter i Limfjorden, men som det ses
på figur 8, er der et par hotspots nord for Struer og ved udmundingen til
Vesterhavet ved Thyborøn, men der er også kortlagt andre dykkerlokaliteter
som bl.a. Salling Dykkerpark ved Glyngøre lige overfor Nykøbing Mors.

Figur 8. Intensiteten i undervandsaktiviteter i den vestlige del af Limfjorden.
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Havjagt
Havjagt omfatter forskellige former for jagt på eller ved havet især efter
havfugle. Som det ses på figur 9, er der en række lokale hotspots i den vestlige
del af Limfjorden, hvoraf ret få dog ligger på Mors. Havjagt foregår
overvejende i vinterhalvåret og er reguleret efter jagtloven.

Figur 9: Intensiteten i havjagt i den vestlige del af Limfjorden.
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Ikke-motoriseret sejlads
Der findes en række former for aktiviteter, der er samlet under kategorien
’ikke-motoriseret sejlads’. Det omfatter bl.a. kajakker, robåde, baglænsroning
og forskellige former for surfing, herunder kitesurfing og stand-up-paddling
(SUP) m.m. Som det ses på figur 10, er der en række lokale hotspots i den
vestlige del af Limfjorden, hvor især farvandet rundt om Fur er populært, men
også farvandet i Sallingsund mellem Nykøbing Mors og Glyngøre. Ligeledes er
der hotspots ved Skive, Lovns, Struer og Lemvig men også en vis udbredelse
langs mange af de beskyttede vige og kystnære farvande. Derimod bruges dele
af Nissum Bredning, Løgstør Bredning og Risgårde Bredning ikke til disse
aktiviteter.

Figur 10. Intensiteten i ikke-motoriseret sejlads i den vestlige del af Limfjorden.
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Lyst- og fritidsfiskeri
Lyst- og fritidsfiskeri omfatter en lang række former for fiskeri som lystfiskeri
fra kyst eller i waders, lystfiskeri fra jolle/robåd eller lign., trolling, organiseret
fisketur (fx m. fiskekutter – pirkefiskeri m.m.), fritidsfiskeri m. garn, ruser
o.lign., fiskeri med strygenet (fx rejer m.m.), isfiskeri og ’andet.’ Som det ses på
figur 11, er der en række lokale hotspots, der især ligger i de sydlige dele af
denne del af Limfjorden, men også ved udmundingen mod Vesterhavet og
omkring Rønbjerg sydvest for Løgstør. På Mors er Dragstrup Vig et hotspot,
mens der bl.a. ikke er markeret punkter omkring Nykøbing Mors eller
Sallingsund.

Figur 11. Intensiteten i lyst- og fritidsfiskeri i den vestlige del af Limfjorden.
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2. Udtræk af national spørgeundersøgelse
Metode og Data
En landsdækkende spørgepanelundersøgelsen af den voksne befolkning i
alderen 18-80 år blev gennemført i september 2015 og omfatter 10.291
besvarelser, der som minimum har besvaret de indledende spørgsmål om,
hvilke vandfriluftslivsaktiviteter, de har lavet inden for det seneste år.
Besvarelserne er vægtet, så undersøgelsen er repræsentativ på aldersgrupper,
køn og region. For uddybende beskrivelse se Kaae, Olafsson & Draux (2019).
For at beskrive vandfriluftslivet i og omkring Morsø kommune, er der lavet
analyser på både lokalt niveau og regionalt niveau. Bemærk at tallene beskriver
deltagelse i vandorienteret friluftsliv blandt den voksne befolkning bosiddende
i de nævnte kommuner, men ikke hvor i landet de udøver aktiviteterne. Men
meget friluftsliv udøves i folks lokalområder. Kortanalyserne viser derimod
hvilke vandorienterede aktiviteter, der foregår på Mors og i de omkringliggende
kommuner. Det inkluderer også folk fra helt andre kommuner.
Lokalt niveau
Trods den meget store stikprøve med 10.291 besvarelser af den voksne danske
befolkning, er der kun 34 deltagere fra Morsø kommune, hvoraf 29 deltager i
vandorienteret friluftsliv, hvilket er for få til pålidelige statistiske analyser. Folk
deltager ikke kun i friluftsaktiviteter i deres egen kommune, og derfor er de to
nærliggende kommuner Skive og Thisted taget med i analyserne, da de pga.
broforbindelser gør Mors let tilgængelig.
Data fra de tre kommuner er brugt til komparative analyser med besvarelserne
fra resten af landet. Som det fremgår af tabel 2 er der 149 besvarelser fra de tre
kommuner. Morsø har 22,8 % af datagrundlaget, men har en mere jævn aldersog kønsfordeling end de to øvrige kommuner, hvor der er flere i den ældre
aldersgruppe og lidt flere kvinder.
Tabel 2. Respondenter på lokalt niveau kommer fra Morsø kommune og de to nærliggende
kommuner Skive og Thisted med bro-adgang til Mors.

Kommune

Morsø
Skive
Thisted

Total

Antal
Respondenter

Kommunefordeling af
respondenter (%)

Alder
18-34
år
(%)

Alder
35-49
år
(%)

Alder
50-80
år
(%)

Køn
(%
kvinder)

149

100,0

21,0

26,0

52,0

59,9

34
59
56

22,8
39,6
37,6

32,4
23,7
12,5

38,2
18,6
26,8

29,4
57,6
60,7

52,9
62,1
61,8
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Regionalt niveau
Det regionale niveau er den vestlige del af Limfjorden, der består af 7
kommuner: Morsø, Skive, Thisted, Lemvig, Struer, Vesthimmerland og
Jammerbugt kommuner. En række aktiviteter på havet vil foregå på kryds og
tværs i dette område – det gælder fx de mange former for sejlads.
Tabel 3. Respondenter på regionalt niveau kommer fra følgende 7 kommuner: Morsø, Skive,
Thisted, Lemvig, Struer, Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner.
7 Kommuner

Antal
respondenter

Morsø
Skive
Thisted
Lemvig
Struer
Vesthimmerland
Jammerbugt

34
59
56
29
36
52
58

Total

324

Kommune
-fordeling
af respondenter (%)

Alder
18-34 år
(%)

10,5
18,2
17,3
9,0
11,1
16,0
17,9

32,4
23,7
12,5
30,8
19,4
7,5
13,8

100

18,1

Alder
35-49
år
(%)

Alder
50-80
år
(%)

Køn
(%
kvinder)

25,6

56,3

54,2

38,2
18,6
26,8
3,8
36,1
17
36,2

29,4
57,6
60,7
65,4
44,4
75,5
50

52,9
62,1
61,8
46,2
38,9
53,8
53,4

Analyserne af friluftslivet er lavet på enten lokalt niveau (3 kommuner) eller
regionalt niveau (7 kommuner) og sammenlignet med ’resten af landet’.
Selvom de over 10.000 respondenter er en meget stor gruppe for denne typer
undersøgelser, så indeholder både det lokale og regionale niveau relativt få
respondenter, og resultaterne bør derfor ikke overfortolkes. Det gælder især
ved fx deltagelse i aktiviteter, hvor der er mange aktiviteter med kun få
deltagere.
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Deltagelse i friluftsliv
Deltagelsen i friluftsliv i de tre kommuner og 7 kommuner adskiller sig ikke fra
landet som helhed. Som det ses på figur 12, er der 77,6 % af den voksne
befolkning i Danmark og 76,5 % i de tre kommuner samt 76,2 % i de 7
kommuner, der har deltaget i vandorienteret friluftsliv inden for det seneste år
(12 måneder), mens 10 % på landsplan, 10,7 % i de tre kommuner og 12 % i
de 7 kommuner udelukkende har deltaget i landbaserede aktiviteter uden
tilknytning til vand. Herudover er der 12,4 % af befolkningen i hele landet,
12,8 % i de tre kommuner og 11,7 % i de 7 kommuner, der ikke har deltaget i
friluftsaktiviteter. Bemærk at gruppen af vandorienterede friluftslivsudøvere
også kan have deltaget i friluftsaktiviteter på land, der ikke er tilknyttet vand,
men disse landaktiviteter indgår ikke i denne undersøgelse, der har fokus på
vandorienterede aktiviteter.

Deltagelse i friluftsliv
90
80

76,5 76,2 77,6

70
60
50
40
30
20

10,7 12,0

10
0

Vandfriluftsliv
3 kommuner

10

Kun landfriluftsliv
7 kommuner

12,8 11,7 12,4

Ingen friluftsliv
Hele landet

Figur 12: Deltagelsen i vandfriluftsliv, kun landfriluftsliv eller ingen friluftsliv (%) blandt hhv.
beboere i de 3 kommuner (Mors, Skive og Thisted) og hele landet (N = 10291).

Den repræsentative undersøgelse viser, at en stor del af befolkningen både i de
tre kommuner, 7 kommuner og landet som helhed udøver friluftsaktiviteter
med tilknytning til vand, hvilket ikke er overraskende i et land som Danmark
med meget udbredte kysttrækninger (8.750 km). I de tre kommuner er der
desuden meget kyst: Morsø kommune er en ø omgivet af Limfjorden, Skive
kommune udgøres bl.a. af halvøen Salling og øen Fur, mens Thisted kommune
har både limfjordskysten langs hele Mors og en lang vesterhavskyst. Også i
regionen med de 7 kommuner er der store kyststrækninger langs både fjord og
Vesterhavet.
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Deltagelse i vandorienterede friluftsaktiviteter
Alle deltagere blev spurgt om, hvilke vandorienterede friluftsaktiviteter, de har
deltaget i inden for det seneste år. Som det ses på figur 13, har beboerne i de 7
kommuner stort set den samme deltagelse i de fleste vandaktiviteter, som folk i
resten af landet. Ture og ophold ved vandet er langt den mest populære
vandorienterede friluftsaktivitet og kan foregå året rundt. Deltagelsen blandt
beboerne i de 7 kommuner er dog større end i resten af landet, mens
deltagelsen i naturobservationer er som i resten af landet. Derimod har badning
og svømning o. lign. signifikant mindre deltagelse blandt beboerne i de 7
vestlige Limfjordskommuner, sammenlignet med resten af landet. Årsagerne
kan være flere og kan evt. skyldes flere ældre beboere, færre badestrande i
Limfjorden, mindre tradition for at svømme i havet m.m. Bade- og
svømmeaktiviteterne foregår i selve vandet og er mere sæsonbetonede, selvom
de også indeholder vinterbadning. Beboerne i de 7 kommuner deltager mere i
indsamling samt lyst- og fritidsfiskeri end man gøre i resten af landet. De
øvrige forskelle er ikke signifikante.

Deltagelse
Ture og ophold ved vandet*
Naturobservationer
Badning/svømning*
Kulturaktiviteter
Indsamling*
Lyst- og fritidsfiskeri*
Sejlads
Formidling
Roning
Vindaktiviteter (ej wind/kite)
Undervandsaktiviteter
Surfing
Isaktiviteter
Jagt (ej UW-jagt)
Klatring
Motoriseret vandsport
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Figur 13: Deltagelsen i vandfriluftslivsaktiviteter i de 7 Limfjordskommuner angivet i % af
områdets befolkning inkl. ikke-udøvere. (N = 10291) * angiver statistisk forskel.
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Typer af besøgte vandområder
Lokalt niveau
Alle vandfriluftsudøvere blev spurgt om, hvilke typer vandområder de
besøgte på deres seneste tur. De danske vandområder er ofte sammensat af
flere forskellige typer af natur både på land og under vand, så besøg kan
omfatte forskellige naturtyper på samme tur, og respondenterne kunne
markere flere. Figur 14 viser de naturtyper der blev besøgt af henholdsvis
vandfriluftsudøvere bosat i de tre limfjordskommuner (Morsø, Skive og
Thisted) og resten af landet. Meget friluftsliv foregår tæt på hjemmet, men vær
opmærksom på, at beboernes seneste besøg kan være besøg uden for de tre
kommuner.

Naturtyper besøgt på seneste tur
3 kommuner (%)

Resten af landet (%)

Fjord

59,8

19
43

Sandstrand

46,5

33,7
28,7

Hav

23
23,3

Sø

17,2
18,6

Havne, moler o. lign. anlæg
Anden kyst (fx stenstrand, klippekyst)

13,8
17

Vandløb / Å

12,6
14,1
4,7
6,5

Mose
Andet

2,5
3,5

Vandhul, gadekær, voldgrav o.lign.

2,3
3,8
1,1
2,8

Vandelement i park/by (fx vandlegeplds,…

1,1
1,8

Vade
0

10

20

30

40

50

60

70

Figur 14. Opgørelse af hvilke typer vandområder vandfriluftsudøverne besøgte på deres seneste
tur i % af deltagerne i henholdsvis de tre limfjordskommuner (grøn) og resten af landet (grå) (n
= 6073 samlet set heraf n = 87 for de tre limfjordskommuner og n = 5986 for resten af landet).

Mens det på landsplan er sandstrande, der er den mest besøgte naturtype
blandt vandorienterede friluftsudøvere, er fjorden derimod det største
besøgsmål i de tre limfjordskommuner, hvor over halvdelen af alle
respondenter (59,8 %) besøgte fjorden på deres seneste tur. For de øvrige
naturtyper, er der mindre forskelle, der ikke er statistisk forskellig fra mønsteret
i resten af landet. Det seneste besøg afspejler på mange måder udbuddet og
mulighederne for vandorienterede friluftsliv i de tre limfjordskommuner, hvor
fjorden er den dominerende naturtype tilknyttet vand.
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Væsentligste type af vandområder – lokalt niveau
For at præcisere den vigtigste naturtype, blev alle deltagere spurgt om, hvilket
af de besøgte vandområder, der var det væsentligste mål for deres seneste tur.
Som det fremgår af Figur 15, er der store forskelle på, hvilke naturtyper der er
det væsentligste mål i de tre limfjordskommuner i forhold til resten af landet.
For limfjordskommunerne bliver fjordens betydning som ramme for det blå
friluftsliv endnu mere tydelig. Over 40 % af respondenterne har fjorden som
det væsentligste mål for deres seneste tur efterfulgt af hav (21,2 %). Mens
sandstrande er den væsentligste naturtype for vandfriluftsudøvere i resten af
landet (27,1 %), er det kun den tredje vigtigste naturtype i de tre kommuner
(14,1 %). Mens søer er den næstmest populære naturtype i resten af landet
(16,7 %), er de kun den fjerde vigtigste i de tre kommuner (10,6 %). Så selvom
det er de samme fire naturtyper, der er de væsentligste på den seneste tur, er
der store forskydninger mellem de tre kommuner og resten af landet. Det
afspejler især fjordens markante tilstedeværelse i området.

Væsentligste type vandområde besøgt på seneste tur
3 kommuner (%)

Resten af landet (%)

Fjord

41,2

11,5

Hav

15,8

21,2

14,1

Sandstrand

10,6

Sø

27,1

16,7

5,9
6,6

Vandløb / Å
Anden kyst (fx stenstrand, klippekyst)

2

3,5
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Figur 15. Procentvis opgørelse af hvilket af de besøgte vandområder der var det væ sentligste mål
på den seneste tur blandt vandfriluftsudøvere der bor i hhv. de tre limfjordskommuner (Morsø,
Skive og Thisted) (grøn) og resten af landet (grå) (n = 6052 heraf 85 for de tre kommuner og 5967
for resten af landet.
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Væsentligste type af vandområder – regionalt niveau
Ligeledes er den væsentligste type af vandområder på den seneste tur også
analyseret på et mere regionalt plan for de 7 kommuner i det vestlige Limfjord
(Morsø, Skive, Thisted, Lemvig, Struer, Vesthimmerland og Jammerbugt
kommuner). Som det ses på figur 16 nedenfor, er fjorden stadig den
væsentligste type af vandområde, mens sandstranden rykker op som den anden
vigtigste og havet lidt ned. Dette skyldes sandsynligvis, at flere af de 7
kommuner har lange kyster med sandstrande på især Vestkysten. Det er dog
stadig de samme fem typer vandområder, der dominerer både på lokalt,
regionalt og nationalt plan.
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Figur 16. Procentvis opgørelse af hvilket af de besøgte vandområder der var det væ sentligste mål
på den seneste tur blandt vandfriluftsudøvere der bor i hhv. de 7 vestlige limfjordskommuner
(blå) og resten af landet (grå) (n = 6055 heraf 187 for de tre kommuner og 5868 for resten af
landet).
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Motiver for naturbesøg
Flere nationale friluftsundersøgelser har identificeret 5 hovedmotiver for at
besøge naturen. Herudover viser forskellige undersøgelser, at det ’at se på dyr’
har en stor betydning. Det er derfor valgt at medtage dyreiagttagelse som et
motiv som supplement til de 5 hovedmotiver.
Deltagerne blev spurgt om følgende på en skala fra særdeles vigtigt til absolut
ikke vigtig: I det følgende er nævnt 6 forskellige årsager til at besøge naturen. Da du senest
var på besøg i naturen/landskabet (i og uden for byer) og lavede friluftsaktiviteter i
tilknytning til vandområder, hvor vigtig var da hver af de nævnte årsager for din beslutning
om dit naturbesøg?
Boks 1. Beskrivelse af de 6 motiver for naturbesøg (fra spørgeundersøgelsen).

•

At opleve naturen/landskabet (f.eks. at nyde landskabet, være i kontakt med naturen, opleve
naturens farver, lugte, mystik mm.)

•

At opleve dyrelivet (f.eks. se "vilde" dyr/fugle, høre fuglesang, se spor efter dyr mm.)

•

At få fred og ro (f.eks. at komme væk fra larm og tætbefolkede områder, frigøre sig fra at
være "hængt op" mm.)

•

At motionere (f.eks. at forbedre sin fysiske form/kondition, udvikle sine færdigheder mm.)

•

Knytte familiebånd (f.eks. at tilbringe tid sammen, gøre noget sammen i familien)

•

Møde andre mennesker (f.eks. en chance for at møde andre mennesker, tale med nye og
forskellige mennesker, være sammen med venner)

Foto: Dorthe H. Lund
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Motiver – lokalt niveau
Folk har ofte flere motiver for at deltage i friluftsliv og vandfriluftsudøverne
blev bedt om at prioriterer hvert af de 6 motiver på en skala fra absolut ikke
vigtigt til særdeles vigtigt.
Som det fremgår af Figur 17, er hovedmotiverne for deltagelse i blåt friluftsliv
’at opleve naturen/landskabet’ og ’at få fred og ro’. Det er enten et særdeles
vigtigt eller vigtigt motiv for størstedelen af respondenterne både i de tre
limfjordskommuner og i resten af landet. Også andre årsager som oplevelse af
dyrelivet, motion, og at knytte familiebånd er vigtige motiver for omkring
halvdelen af respondenterne, når de deltager i vandfriluftsliv. Derimod er
vandfriluftsliv kun i lille grad motiveret af at møde andre mennesker. I de tre
limfjordskommuner er der statistisk set flere, der er motiveret af at opleve
naturen/landskabet, og færre der er motiveret af at møde nye mennesker end i
resten af landet. For de øvrige motiver er der ikke statistisk forskel.

Motiver
Opleve naturen/landskabet 3…
Resten af landet
Fred og ro 3 Kommuner
Resten af landet
Opleve dyrelivet 3 Kommuner
Resten af landet
Motion 3 Kommuner
Resten af landet
Knytte familiebånd 3 Kommuner
Resten af landet
Møde andre mennesker 3…
Resten af landet
0,0%

Særdeles vigtig

Vigtig

20,0%

Hverken/eller

40,0%

60,0%

Ikke vigtig

80,0%

100,0%

Absolut ikke vigtig

Figur 17. Vigtigheden af 6 motiver for deltagelse i vandfriluftslivsaktiviteter i hhv. de tre
limfjordskommuner og resten af landet (n = 5950)
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Vigtigste motiv - lokalt niveau
For at uddybe blev deltagerne spurgt om, hvilket af de seks motiver der var det
vigtigste for dem på deres seneste tur, hvor de udøvede friluftsaktiviteter i
tilknytning til vandområder. Som det fremgår af 19, var det vigtigste motiv ’at
opleve naturen/landskabet’, efterfulgt af fred og ro, motion og at knytte
familiebånd. Som det fremgår er oplevelse af naturen/landskabet af større
betydning for beboerne i de tre kommuner end i resten af landet, mens
deltagelsen i vandfriluftsaktiviteter i mindre grad var motiveret af at kunne
styrke familiebåndene.
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3 kommuner

Resten af landet

Figur 18. Vigtigste motiv for deltagelse i vandfriluftslivsaktiviteter i hhv. de tre
limfjordskommuner og resten af landet (%), (n = 5950).
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Vigtigste motiv - regionalt niveau
I figur 19 vises hvilke af de seks motiver, som beboerne i de 7 kommuner i den
vestlige del af Limfjorden synes, var det vigtigste for dem på deres seneste tur
med vandfriluftsaktiviteter. På dette bredere regionale niveau, er det et
tilsvarende mønster som for det lokale niveau, hvor oplevelsen af
naturen/landskabet ligger lidt højere og sociale motiver som styrkelse af
familiebånd og møde andre mennesker ligger lidt under tallene for resten af
landet.
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Figur 19: Vigtigste motiv for deltagelse i vandfriluftslivsaktiviteter i hhv. de 7 vestlige
limfjordskommuner og resten af landet (%), (n = 5950).
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Opfyldelse af behov for vandfriluftsliv
I forbindelse med etablering af nye muligheder og faciliteter for vandfriluftsliv,
er det relevant at undersøge, i hvilken grad beboernes behov for deltagelse i
vandorienteret friluftsliv er opfyldt.
Som det ses på figur 20, er der omkring halvdelen af beboerne i både
lokalområdet og den vestlige limfjordsregion, der mener, at deres behov for
vandfriluftsliv er fuldstændig opfyldt. Dette ligger lidt over behovsopfyldelsen i
resten af landet, men forskellene er dog ikke statistisk signifikante. Omkring en
tredjedel får delvis opfyldt deres behov for vandfriluftsliv i det lokale og
regionale område af Limfjorden, mens det er lidt flere i resten af landet (40%).
Omkring 12 % af beboerne i lokalområdet, 9 % i den vestlige region af
Limfjorden og 7 % i resten af landet oplever, at de kun i lille grad får opfyldt
deres behov for vandfriluftsliv, mens meget få slet ikke får opfyldt deres behov
for vandfriluftsliv. Så samlet set er der tendens til en lidt større polarisering
lokalt og regionalt med både flere tilfredse og flere med lille opfyldelse af
behovet for vandfriluftsliv.

Opfyldelse af behov for vandfriluftsliv
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Figur 20. Opfyldelse af behov for deltagelse i vandfriluftslivsaktiviteter i hhv. de 3 lokale
kommuner, de 7 vestlige limfjordskommuner og resten af landet (%), (n = 7207). Bemærk at
også ikke-udøvere er med.
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Betydning af sted, aktivitet og andre deltagere
Når man fx vil anlægge nye faciliteter, kan det være relevant at vide, om det er
stedet, selve aktiviteten eller de andre deltagere, der er vigtigst for folks
deltagelse. Deltagerne i undersøgelsen blev spurgt om at vurdere, da de senest
deltog i vand-orienterede friluftsaktiviteter, hvor vigtigt følgende var for, at de
tog afsted:
•
•
•

At besøge det sted aktiviteten foregår (aktivitet og andre deltagere mindre
vigtig)
At udøve selve aktiviteten (sted og andre deltagere mindre vigtig)
At være sammen med bestemte mennesker (sted og aktivitet mindre vigtig)

Som det ses på figur 21, er det samlet set deltagelse i selve aktiviteten, der er
vigtigst, herefter stedet og til sidst at være sammen med bestemte deltagere.
Der er mindre, men ikke statistisk markante forskelle, hvor stedet har tendens
til at være lidt vigtigere for deltagelse i lokalområdet og til dels i regionen end i
resten af landet, mens det er omvendt med samværet med bestemte deltagere.

Betydning af sted, aktivitet og sociale relationer
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Næst vigtigste

Tredje vigtigste

Figur 21: Betydningen af hhv. sted, aktivitet og samvær med bestemte mennesker for deltagelsen
i vandfriluftsliv på den seneste tur opdelt på hhv. de 3 lokale kommuner, de 7 vestlige
limfjordskommuner og resten af landet (%), (n = 5761).

Der er signifikante statistiske forskelle i prioriteringen mellem mænd og
kvinder, idet mænd lægger større vægt på aktiviteten og stedet end kvinder gør,
mens det at være sammen med bestemte mennesker har større betydning for
kvinder end for mænd.
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3. Turismen
I kommunerne i den vestlige del af Limfjorden er der en del turisme og en stor
del er kystorienteret. Som tidligere beskrevet, er der på baggrund at modeller
og data fra de nationale turismeundersøgelser lavet en særlig ’kystmodel’, der
opdeler turismen i hver kommune i ’kystturisme’ og ’baglandsturisme.’ Herved
beregnes de tal der normalt indgår i TØBBE-undersøgelserne i det, der er
kystorienteret, og det der ikke er, dvs. ’baglandsturismen’.

Turismens udvikling
Som det ses i figur 22, har der i perioden 2008-2017 været en stigning i
turismen i de 7 kommuner samlet set fra 10,6 millioner i 2008 til 11,6 mio. i
2017. Mens overnatningstallene for både danske og udenlandske turister er ret
stabile, skyldes stigningen især flere danske endagsturister i regionen. Undersøgelser af endagsturismen foregår mindre hyppigt end de årlige opgørelser af
overnatningstal, og stigningen målt i 2013 kan være sket over en årrække.
Endagsturismen er især steget i baglandet og i mindre grad i kystzonen.

Turismen 2008-2017 i de 7 kommuner
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Figur 22: Udviklingen i turisme 2008-2017 i de 7 vestlige limfjordskommuner for hhv. danske
overnatninger, udenlandske overnatninger og danske endagsturister (både kyst og bagland).
(baseret på 2017 tal fra CRT).

Omkring en tredjedel (55.600 besøg) af endagsturismen foregår i Skive
kommune og 21.400 i Jammerbugt kommune, men her har der kun være små
ændringer siden 2008 (+5-8 %). Derimod er antallet af endagsbesøgende steget
meget i især Thisted kommune fra 1.290 endagsbesøg i 2008 til 11.600 i 2017
(+759 %), hvilket evt. kan skyldes etableringen af Nationalpark Thy. Øgede
endagsbesøg ses også i Struer (+319 %), Vesthimmerland (+315 %), Lemvig
(+283 %) og Morsø (+250 %) kommuner.
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Kystturismen
Som det ses på figur 23, er omkring to tredjedele af turismen i de 7 kommuner
kystturisme (3 km kystzone), mens baglandsturismen udgør ca. en tredjedel.
Kystturismen udgjorde 6,7 mio. besøg både i 2008 og i 2017, mens
baglandsturismen er øget fra 3,9 mio. i 2008 til 4,9 mio. i 2017, hvilket alene
skyldes øget endagsturisme, der i baglandet er steget fra ca. 1,1 mio. i 2008 til
godt 2,2 mio. i 2017. Endagsturismen i kystzonen er steget fra ca. 90.000 i 2008
til 151.000 i 2017.
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Figur 23: Udviklingen i turisme 2008-2017 i de 7 vestlige limfjordskommuner for kystturisme og
baglandsturisme (baseret på tal fra CRT).
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Kystturisme i de 7 kommuner
Som det ses på figur 24, er der især en stor turisme i Jammerbugt kommune
med 3,8 mio. turistbesøg, mens Thisted kommune har godt 2 mio. turister
(baseret på 2017 tal). Vesthimmerlands, Lemvig og Skive kommuner har
omkring 1,5 mio. turistbesøg, mens Struer og Morsø kommuner har færrest
med hhv. 725.000 og 606.000 turistbesøg i 2017.
Kystturismen udgør den største del af turismen i Lemvig (74 %), Thisted (66
%) og Jammerbugt (65 %) kommuner. I Vesthimmerlands kommune udgør
kystturisme derimod kun omkring en tredjedel (35 %). I Skive, Struer og
Morsø kommuner udgør kystturismen knap halvdelen af turismen.

Antal turistbesøg hhv. kyst og ikke-kyst
Jammerbugt (65 %)
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Vesthimmerlands (35 %)
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Skive (49 %)
Struer (44 %)
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2.000.000

3.000.000

4.000.000

Bagland

Figur 24: Turismen i de 7 vestlige limfjordskommuner opdelt på hhv. kystturisme og
baglandsturisme. Kystturismens andel af turismen angivet ved kommunenavnet. (baseret på 2017
tal fra CRT).
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Omsætning i kystturismen i de 7 kommuner
Turisme udgør en væsentlig indtægtskilde i de 7 kommuner i den vestlige del af
Limfjorden. Som det ses i figur 25 og tabel 4, er der en samlet turismeomsætning på i alt 4,32 mia. kr. i de 7 kommuner (2017), hvoraf 2,6 mia. kr. er
turismeomsætning knyttet til kystzonen. Kystturismen udgør således 59,2 % af
turismeomsætningen i de 7 kommuner, mens den kun udgør 33,2 % på
landsplan, og den spiller således en langt større rolle for turismeomsætningen i
den vestlige del af Limfjorden end i landet som helhed.
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Figur 25: Omsætning i turismen opdelt på omsætning i baglandet og i kystturismen i de 7
kommuner (Baseret på 2017 tal fra CRT).

Der er dog stor variation mellem de 7 kommuner (figur 25). Jammerbugt
kommune har en turismeomsætning på 1,46 mia. kroner, hvoraf kystturismen
udgør 941,5 mio. i omsætning (64,4 %), og kommunen ligger blandt de 10
vigtigste turismekommuner i landet (VisitDenmark 2020).
Blandt de 7 kommuner, har Lemvig kommune den største andel af sin turisme
i kystzonen (77,1 %), men også Thisted (71,3 %) og Jammerbugt (64,3 %)
ligger højt, og det skyldes bl.a., at disse tre kommuner har både limfjordskyst
og vesterhavskyst. Kystturismen er relativ mindst i Vesthimmerlands (32,5 %)
og Struer kommuner (39,3 %), mens Morsø ligger midt imellem med 56, 3 %
af turismeomsætning fra kystturismen. Derimod har Morsø kommune den
mindste turismeomsætning på 206 mio. kr. heraf 116 mio. fra kystturismen
efterfulgt af Struer kommune med 248,5 mio. kr. i turismeomsætning heraf
97,7 mio. fra kystturismen.
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Tabel 4: Omsætning i turismen i hele kommunen og i kystturismen i de 7 kommuner og
kystturismens andel i % af hele kommunen (2017 tal).

Hele kommunen
Danske
overnatninger

Udenlandske
overnatninger

Danske
endagsturister

Hele
kommunen
i alt

Lemvig

166,2

322,9

79,2

568,3

139,4

Skive

311,9

68,6

102,7

483,1

Struer

108,4

60,2

79,8

Jammerbugt

703,3

560,6

Morsø

133,1

Thisted
Vesthimmerlands

Kommune

I alt
Hele landet

Kystzonen
Danske
endagsturister

Kystdel
af kommunen
i alt

Andel
fra kystturisme

292,5

6,0

437,9

77,1

205,6

31,4

13,9

251,0

51,9

248,5

71,9

22,5

3,3

97,7

39,3

200,9

1464,9

588,3

345,0

8,3

941,5

64,3

33,0

39,8

206,0

99,3

15,3

1,5

116,0

56,3

366,5

257,6

82,7

706,8

299,9

201,6

2,7

504,2

71,3

238,9

243,5

160,0

642,4

163,7

35,3

9,5

208,5

32,5

2023,4

1546,5

745,1

4320,0

1568,1

943,6

45,1

2556,8

59,2

25.856,6

38.059,7

17.221,5

81.137,8

15.288,5

9.797,52

1.852,5

26.938,5

33,2

Danske
overnatninger

Mio. kr.

Udenlandske
overnatninger

(%)

Som det ses, er der stor forskel på, hvorfra omsætningen kommer. For
endagsturismen kommer kun en lille del af omsætningen (45,1 mio. kr.) fra
kystturismen, mens 700 mio. kr. af turismeomsætningen kommer fra
endagsbesøg uden for kystområder, hvor der er muligheder for shopping,
attraktioner og andre services.
Jammerbugt kommune ligger i top med turismeomsætning fra både danske og
udenlandske overnatninger i turismen og i kystturismen og Thisted kommune
har samme mønster men i mindre skala. Især Morsø, men også Skive og Struer
kommuner har relativt få udenlandske overnatninger både som helhed og i
kystzonen. Derimod har Skive kommune relativt mange danske endagsbesøg
og især i kystzonen. Så mønsteret er, at der er nogle kommuner, der især
besøges af overnattende turister fra ind- og udland, men ligger lidt langt væk
for endagsbesøg, hvorimod andre kommuner som fx Skive og
Vesthimmerlands kommuner har relativt mange endagsbesøgende.
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Kystturismens beskæftigelseseffekt
Kystturismen bidrager til beskæftigelsen med samlet set 2.300 jobs (fuldtidsækvivalenter) i de 7 kommuner, hvoraf 1.800 jobs er direkte
beskæftigelseseffekter og 500 jobs er indirekte effekter.
Som det ses på figur 26, bidrager kystturismen især til beskæftigelsen i
Jammerbugt kommune med godt 700 jobs og med ca. 450 jobs i Thisted
kommune. Lemvig og Skive kommuner har en beskæftigelseseffekt på ca. 300
jobs og Vesthimmerlands kommune på ca. 250 jobs fra kystturisme, mens der
er relativt mindst beskæftigelseseffekt i Morsø kommune (157 jobs) og Struer
kommune (141 jobs).

Kystturismens effekt på beskæftigelsen i de 7
vestlige limfjordskommuner
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Figur 26: Beskæftigelseseffekten fra kystturismen i de 7 vestlige limfjordskommuner opdelt på
hhv. direkte og indirekte effekter (baseret på 2017 tal fra CRT).
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Kystturismens værditilvækst
Kystturismen i de 7 limfjordskommuner, bidrager samlet til en værditilvækst på
967 mio. kr., heraf 680 mio. kr. i direkte værditilvækst og 287 mio. kr. i afledt
effekt. Herudover kommer værditilvæksten fra baglandsturismen, som ikke
opgøres her.
Som det ses på figur 27, har Jammerbugt kommune en værditilvækst på
omkring 326 millioner kr. og Thisted kommune en værditilvækst på 216
millioner kr. fra kystturismen. Lemvig kommune (120 mio. kr.) og Skive
kommune (116 mio. kr.) ligger i midtergruppen med Vesthimmerlands
kommune (86 mio. kr.), mens Morsø kommune (63 mio. kr.) og Struer (41
mio. kr.) har den relativt mindste værditilvækst fra kystturismen.
Værditilvæksten for baglandsturismen er ikke med.
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Figur 27: Værditilvæksten fra kystturismen i de 7 vestlige limfjordskommuner opdelt på hhv.
direkte effekter og afledte effekter (baseret på 2017 tal fra CRT).
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Skatter og afgifter
Kystturismen bidrager også økonomisk til lokalområdet gennem en række
skatter og afgifter, der tilsammen udgør 861 mio. kr. i de 7 kommuner. Heraf
er 220 mio. kr. fra indkomstskatter, 181 mio. kr. fra vareafgifter, 444 mio. fra
moms og 15 mio. kr. fra virksomhedsskatter.
Som det ses på figur 28, er det igen Jammerbugt kommune, der med 291 mio.
kr. får det største bidrag fra skatter og afgifter knyttet til kystturismen og
herefter Thisted kommune (174 mio. kr.) og Lemvig kommune (131 mio. kr.).
I midtergruppen ligger Skive kommune (93 mio. kr.) og Vesthimmerland (83
mio. kr.). mens indtægter fra skatter og afgifter knyttet til kystturismen er
mindst i Morsø kommune (47 mio. kr.) og Struer kommune (43 mio. kr.).

Skatter og afgifter
Jammerbugt
Thisted
Lemvig
Skive
Vesthimmerlands
Morsø
Struer
0
indkomstskatter

100000000
vareafgifter

200000000
MOMS

300000000

400000000

Virksomhedsskatter

Figur 28. Skatter og afgifter fra kystturismen i de 7 vestlige limfjordskommuner (baseret på 2017
tal fra CRT).
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Konklusioner
De tre forskellige dele af rapporten viser dels den geografiske udbredelse af det
vandorienterede friluftsliv, friluftslivets omfang og motiver m.m. samt nøgletal
for kystturismen i de 7 kommuner. Der er følgende hovedkonklusioner:
Undersøgelserne indikerer at:
Geografiske analyser
• Hverken Mors, lokalområdet eller regionen udgør et nationalt hotspot for
blåt friluftsliv i Danmark (top 10).
• Regionalt set i den vestlige del af Limfjorden, er der dog en stor
besøgsintensitet omkring Nykøbing Mors og Sallingsund.
• Regionalt set benyttes bl.a. kyster og farvande i denne vestlige del af
Limfjorden til mange forskellige vandorienterede friluftsaktiviteter bl.a.
sejlads, ture og ophold, lyst- og fritidsfiskeri samt ikke-motoriseret sejlads,
mens der er relativt få kortlægninger af undervandsaktiviteter og jagt.
• Nykøbing Mors og Sallingsund er lokale hotsports for bl.a. ture og ophold,
mange former for sejlads, og ’ikke motoriserede sejlads’, som omfatter bl.a.
kajakker, robåde, baglænsroning og forskellige former for surfing m.m.
Derimod bruges området ikke ret meget til lyst- og fritidsfiskeri.
• Geografisk set giver en placering af et nyt oplevelses- og søsportscenter i
Nykøbing Mors derfor god mening – især hvis det kan inkludere mange
forskellige aktiviteter og aldersgrupper.
Spørgeanalysen
• Deltagelsen i vandorienteret friluftsliv adskiller sig ikke fra landet som
helhed (77,6 %), idet 76,5 % i de tre kommuner og 76,2 % af den voksne
befolkning i de 7 kommuner har deltaget i vandorienteret friluftsliv inden
for det seneste år (12 måneder).
• Mht. aktiviteter deltager beboerne i de 7 kommuner lidt mere i ture og
ophold ved vandet, indsamling samt lyst- og fritidsfiskeri og lidt mindre i
badning og svømning end befolkningen i resten af landet. Deltagelsen i de
øvrige vandorienterede friluftsaktiviteter er som i resten af landet.
• Oplevelser af naturen/landskabet er et lidt vigtigere motiv for beboerne i
lokalområdet og regionen end i resten af landet, mens sociale aspekter
spiller en lidt mindre rolle.
• Fjorden er den mest besøgte naturtype for beboere i lokalområdet og
regionen, mens det blandt folk i resten af landet er sandstrande.
• I en prioritering er det selve aktiviteten, der er vigtigst for deltagerne,
herefter stedet og til sidst at være sammen med bestemte deltagere. Der er
dog kønsforskelle, idet mænd lægger større vægt på aktiviteten og stedet
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end kvinder gør, mens det at være sammen med bestemte mennesker har
større betydning for kvinder end for mænd.
Godt halvdelen af beboerne i de 3 og 7 kommuner får helt opfyldt deres
behov for vandorienteret friluftsliv, mens godt en tredjedel delvis og 9-12
% kun i lille grad får opfyldt deres behov. Kun ganske få (0,5 % og
derunder) slet ikke får opfyldt dette behov i området. Set i forhold til
landsgennemsnittet, er der tendens til en lidt større polarisering lokalt og
regionalt med både flere tilfredse og flere med lille opfyldelse af behovet
for vandfriluftsliv.
Etablering af et multifunktionelt oplevelses- og søsportscenter med stor
tilgængelighed for alle grupper af vandfriluftsudøvere kan bidrage til, at
flere får opfyldt deres behov for disse aktiviteter, men også for at mødes
med andre.

Kystturismeanalysen
• Der har i perioden 2008-2017 været en stigning i turismen i de 7
kommuner fra 10,6 mio. til 11,6 mio. overnatninger/endagsbesøg.
• Kystturismen udgør omkring to tredjedele af turismen i de 7 kommuner og
havde 6,7 mio. besøg både i 2008 og i 2017.
• Baglandsturismen er øget fra 3,9 mio. i 2008 til 4,9 mio. i 2017 især pga.
øget endagsturisme, der i baglandet er steget fra ca. 1,1 mio. i 2008 til godt
2,2 mio. i 2017. Endagsturismen i kystzonen er steget fra ca. 90.000 i 2008
til 151.000 i 2017.
• Turismen er især stor i Jammerbugt (3,8 mio. turistbesøg) og Thisted
kommuner (2 mio. turistbesøg). Vesthimmerlands, Lemvig og Skive
kommuner har omkring 1,5 mio. turistbesøg, mens Struer og Morsø
kommuner har færrest (hhv. 725.000 og 606.000 turistbesøg).
• Kystturismen udgør den største andel af turismen i Lemvig (74 %), Thisted
(66 %) og Jammerbugt (65 %) kommuner, der både har fjordkyst og
vesterhavskyster. I Skive, Struer og Morsø kommuner udgør kystturismen
knap halvdelen af turismen og i Vesthimmerlands kommune kun ca. en
tredjedel (35 %).
• Turisme er en væsentlig indtægtskilde i de 7 kommuner med en samlet
turismeomsætning på i alt 4,32 mia. kr. (2017), heraf 2,6 mia. kr. fra
kystturismen.
• Kystturismen udgør 59,2 % af turismeomsætningen i de 7 kommuner og er
dermed langt større end på landsplan (33,2 %).
• Især Jammerbugt kommune har en høj turismeomsætning på 1,46 mia.
kroner, hvoraf kystturismen udgør 941,5 mio. i omsætning (64,4 %).
• Kystturismen i de 7 kommuner bidrager til beskæftigelsen med samlet set
2.300 jobs (fuldtids-ækvivalenter), hvoraf 1.800 jobs er direkte
beskæftigelseseffekter og 500 jobs er indirekte effekter (2017).
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Kystturismen i de 7 limfjordskommuner, bidrager samlet til en
værditilvækst på 967 mio. kr., heraf 680 mio. kr. i direkte værditilvækst og
287 mio. kr. i afledt effekt (2017). Herudover kommer værditilvæksten fra
baglandsturismen.
Kystturismen i de 7 kommuner bidrager med indtægter fra skatter og
afgifter på i alt 861 mio. kr. Heraf er 220 mio. kr. fra indkomstskatter, 181
mio. kr. fra vareafgifter, 444 mio. fra moms og 15 mio. kr. fra
virksomhedsskatter (2017).
Jammerbugt kommune ligger i top med både antal turister, indtægter,
omsætning, jobskabelse, værditilvækst og bidrag fra skatter og afgifter.
Derimod har Morsø kommune den mindste eller næstmindste andel af de
samlede effekter fra kystturismen.
Nye attraktive besøgsmål som fx det planlagte oplevelses- og søsportscenter, har potentiale for at øge besøgstallet i Morsø kommune, såfremt det
bliver tilgængeligt for besøgende udefra og synliggjort.

Ud over at bidrage som baggrundsinformationer for det planlagte oplevelsesog søsportscenter i Nykøbing Mors, kan rapportens informationer og analyser
anvendes til kommunernes planlægning af havorienterede friluftsfaciliteter i
bredere forstand.
Ligeledes kan rapportens analyser anvendes i forbindelse med den
igangværende havplanlægning, hvor friluftsliv og turisme kun er et ’kan’
område. Havplanen kommer om kort tid (slut 2020) med en 6 måneders
høringsperiode, og materialet kan evt. bidrage til kommunernes høringssvar,
såfremt de vurderer, at havplanen ikke inddrager eller varetager hensyn til
friluftliv og turisme i tilstrækkelig grad.
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Bilag 1 – oversigt over undersøgte aktiviteter
Hovedaktivitet

Underaktiviteter under hovedaktivitet

Snorkling, dykning generelt, vragdykning, studeret
naturen under vand, marinarkæologi, fridykning,
undervandsjagt, undervandsfotografering og andet
Soppe/leg i vandet, badning/svømning generelt,
Badning, svømning
havsvømning længere distancer (triathlon etc.),
m.m.
nøgenbadning (naturisme), vinterbadning og andet
Sejlbåd – tursejlads, sejlbåd – kapsejlads, sejljolle,
Sejlads - alle former
motorbåd, jolle m. motor, RIB-båd, organiseret
turbådssejlads (fx havnerundfart), krydstogtskib og andet
Windsurfing, kitesurfing, Stand Up Paddlesurfing (SUP),
Surfing - alle former
boardsurfing, kajaksurfing, surfski og andet
Vandski, wakeboard – speedbåd, wakeboard – kabel,
Motoriseret vandsport
jetski/vandscooter, hooverboard og andet
Havkajak, turkajak, kapkajak, kajakpolo, robåd til rosport
Roning - kajak, robåd,
(baglænsroning), robåd/jolle m. 2 årer, kano, kapkano,
kano m.m.
rafting og andet
Lystfiskeri fra kyst/søbred/ åbred eller i waders, put &
take fiskeri, lystfiskeri fra jolle/robåd eller lign., trolling,
Lyst- og fritidsfiskeri organiseret fisketur (fx m. fiskekutter – pirkefiskeri
alle former
m.m.), fritidsfiskeri m. garn, ruser o.lign., fiskeri med
strygenet (fx rejer m.m.), isfiskeri, andet
Ventet på vildtet (anstandsjagt/trækjagt), drevet vildtet
Jagt i tilknytning til vand (drivjagt fra fx motorbåd), opsøgt vildtet (listejagt fra fx
pram), undervandsjagt og andet
Samlet skaldyr, tang, strandplanter o. lign, samlet rav,
samlet fossiler og sten, fanget krabber (genudsættes),
dyrket havhaver/maritim nyttehave, deltaget i
Indsamling
organiseret indsamlingstur (fx østers-safari, strandsafari
o. lign.) og andet
Besøgt vandorienteret besøgscenter (fx akvarium,
muslingefarm, søfart, kystkultur o.lign.), deltaget i guidet
tur/naturvejledningstur med relation til vand, deltaget i
Formidling
guidet tur om kultur knyttet til hav, fjord, sø å o. lign.
samt andet
Så på vandet og tilknyttede natur, så på fugle ved hav,
fjord, sø, å o. lign. vandområder, så på dyr (andre end
fugle) ved hav, fjord, sø, å o. lign. vandområder,
fotograferede ved hav, fjord, sø, å o. lign. vandområder,
Naturobservationer
deltog i organiserede naturture ved/på vand
(marsvinesafari, sælsafari, fugletur o. lign.), fodrede
ænder o. lign., andet
Paraglider/hangglider, kitebuggy, kitesejlads,
Vindaktiviteter
strandsejlads, fløjet med drage, dragefestival, søfly o.
lign. samt andet
Undervandsaktiviteter
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Isaktiviteter
Klatring

Kulturaktiviteter

Skøjteløb på hav/fjord/sø/ å o.lign., isfiskeri på
hav/fjord/sø/ å o.lign., issejlads på hav/fjord/sø/ å
o.lign, andet
Klatring på kystklipper o. lign., klatring på kystklinter
eller andet i forbindelse med vand, andet
Havnefest, bådfestival (fx tall ship race o. lign), Sankt
Hans-bål ved hav, fjord, sø, å o. lign., madfestival o .lign.
knyttet til pro-dukter fra hav, fjord, sø, å o. lign. (fx
Skaldyrsfestival), besøgt bådrestaurant/café o.lign.,
besøgt bådteater o. lign. samt andet

Panelundersøgelsen desuden:
Ture og ophold langs
strand, fjord, sø,
vandløb eller andet
vandområde

Gåture, lufte hund, løbeture, cykelture, rideture, sad stille
og spiste og/eller grillede, solbadning, legede, overnattede i
naturen, eller andet.
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