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Om undersøgelsen 
 

Introduktion 
Denne arbejdsrapport sammenfatter resultaterne af en afgrænset evaluering af planlæggere og 
brugeres erfaringer med ”Kløverstierne”. Kløverstierne er et koncept, som danske kommuner i 
samarbejde med andre aktører kan anvende til at skabe lokale, rekreative ruter. En Kløversti består 
af fire ruter af forskellig længde, men med et fælles udgangspunkt. Ruterne skal inspirere borgere 
og besøgende til at gå tur og/eller motionere i det lokale landskab. Ruterne skal afmærkes tydeligt, 
og formidlingsmateriale skal fortælle de spændende historier om lokalområdet og dermed også 
bidrage til mere opmærksomhed om den lokale natur- og kulturhistorie. Kløverstierne blev i første 
omgang etableret i 10 pilotkommuner i 2011. Målsætningen er, at der etableres Kløverstier i alle 
kommuner1. 
 
Bag Kløverstierne står Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, Friluftsrådet og 
10 pilotkommuner. Udviklingen af konceptet er finansieret af Nordea-fonden og Tips- og 
Lottomidlerne til Friluftsliv. Styregruppen bag Kløverstiernes udvikling har ønsket en evaluering af 
konceptet. Formålet med evalueringen er:   
 

- at skabe overblik over, om kommunerne uden Kløverstier kender konceptet 
- at skabe overblik over projektets værdi for bidragydere og andre involverede 
- at skabe overblik over eventuelle justeringer til projektets resterende levetid 
- at klarlægge, hvordan vi sikrer Kløverstierne som et bæredygtigt og blivende koncept 
- at skabe overblik over, om borgerne i byer med Kløverstier kender konceptet  
- at klarlægge, hvordan vi sikrer brugen af stierne gennem målretning af formidlingstiltag mv. 
- at klarlægge, hvem der bruger stierne, om de får flere ud i det fri og bevæge sig samt 

formidlingens effekt2 
 
 
I den forbindelse er nærværende undersøgelse iværksat efter opdrag fra Friluftsrådet. Undersøgelsen 
er udført af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling. Videncenteret ligger på Skovskolen og 
er en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. 
Undersøgelsens data er indsamlet i løbet af forår og sommer 2013.  
 

Undersøgelsens fremgangsmåde 
Undersøgelsen består af to hoveddele. Det drejer sig om en spørgeskemaundersøgelse blandt 
stiplanlæggere i de kommuner, som ikke allerede har en Kløversti, samt en 
spørgeskemaundersøgelse blandt brugere af en realiseret Kløversti i Brøndby Kommune. De to 
delundersøgelser spænder tilsammen over de evalueringsformål, der fremgår ovenfor. Formålene 
har guidet udformningen af spørgeskemaer til både planlæggere og brugere. Af ressourcemæssige 
årsager har det dog været nødvendigt at afgrænse undersøgelserne, se nærmere nedenfor.  
 

                                                 
 
1 Se nærmere om Kløverstierne på www.kløverstier.dk 
2 Jf. Friluftsrådets notat af 14. september 2012. 
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Udover de to delundersøgelser, så har statistik om anvendelse af Kløverstiernes hjemmeside og 
digital formidling af Kløverstierne via smartphone-applikationen Endomondo skullet indgå i 
styregruppens samlede evaluering. Disse tal indgår ikke i nærværende rapport, da den alene 
præsenterer de dele, som Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling har stået for. 

Planlæggerundersøgelsen 

Spørgeskema til stiplanlæggere i kommunerne er udviklet i overensstemmelse med hovedformålene 
og efter nærmere diskussion med Dorte Tegtmeier og Mads Ellegaard fra Friluftsrådet. 
Spørgeskemaet fremgår af bilag 1. 
 
Spørgeskemaet er sat op i programmet SurveyXact tilpasset besvarelser via både internetbrowser på 
PC og smartphone. Skemaet er distribueret til alle de kommuner, som på udsendelsestidspunktet 
endnu ikke havde en Kløversti. Det er sket ud fra en emailkontaktliste til stiplanlæggere, som 
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har udarbejdet sammen med Friluftsrådet. Af 98 
kommuner er der således udsendt skema til 73 kommuner. De resterende 25 kommuner havde 
allerede en Kløversti eller havde indgået aftale om en. 
 
Link til spørgeskemaet blev første gang udsendt 3. maj. Mailen blevet stilet personligt, hvor det var 
muligt. Personlig rykker blev udsendt af to omgange, nemlig den 14. maj og 28. maj pr. Email. 
 

Brugerundersøgelsen 

Spørgeskemaet til brugerne er ligeledes guidet af hovedformålene og udformet efter nærmere 
diskussion med Dorte Tegtmeier og Mads Ellegaard fra Friluftsrådet samt Pia Hansen fra Brøndby 
Kommune. Skemaet fremgår af bilag 2.  
 
Spørgeskemaet er sat op i programmet SurveyXact tilpasset besvarelser via både internetbrowser på 
PC og smartphone. Hensigten med undersøgelsen var at få svar fra brugere af Kløverstien. Det blev 
derfor valgt at konfrontere brugere på selve Kløverstien. Alternativt kunne man have gjort 
opmærksom på undersøgelsen via medier og ved plakatopslag eller gennemført en postomdelt 
spørgeskemaundersøgelse. Ulempen ville her være, at man ikke kan være sikker på, at 
svarpersonerne faktisk svarer ud fra oplevelsen af den konkrete sti. De kunne eksempelvis forveksle 
Kløverstien med en anden sti. En postomdelt undersøgelse er desuden meget dyr at gennemføre. 
 
Hvis man skal gennemføre en repræsentativ undersøgelse med tilstrækkeligt udsnit af forskellige 
typer af brugere af en sti, vil man normalt skulle gennemføre tællinger og dele spørgeskemaer ud på 
et antal tilfældigt udvalgte dage fordelt ud over et helt år. Og gøre det både på hverdage, i 
weekender og på forskellige tider af døgnet. Herved vil man kunne sige mere præcist hvilke typer 
brugere, der anvender stien, og dermed kontrollere, om spørgeskemagruppen afspejler 
brugersammensætningen. 
 
Dette set-up har ikke været muligt i nærværende undersøgelse. I stedet er det valgt at placere tre 
pæle forskellige steder på Kløverstien (typisk hvor flere af de fire ruter krydser for at få flest mulige 
svar). På pælen var der en kort forklarende tekst og en QR-kode, så man ved scanning med 
mobiltelefonens kamera bliver ledt direkte til et spørgeskema på sin telefon.  
 
Besvarelse på stedet kræver, at der er telefondækning, helst 3G-dækning, så svarpersonen ikke 
bliver utålmodig. Der var dog samtidig en papirflyer i en vandtæt holder, som man kunne tage med 
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sig og dermed svare hjemme ved sin egen computer i stedet for via mobiltelefon. På den måde var 
det håbet at få flest mulige forskellige typer af brugere til at svare på undersøgelsen, uden at 
anvende mange ressourcer til at have spørgepersoner placeret på Kløverstien i længere perioder.  
 
 

 
Figur 1. Eksempel på pæl med QR-kode og flyer. Pæl 1 i Brøndby, se kortet i figur 2. 
 
Der er naturligvis ulemper ved metoden. Kan man få folk til at scanne QR-koden eller anvende det 
web-baserede spørgeskema? Og hvor mange brugere udelukkes, fordi de ikke har adgang til eller 
fortrolighed med anvendelse af computer eller smartphones? Som nævnt er det ikke muligt at 
fastslå, om undersøgelsen er repræsentativ samt estimere noget om det samlede antal brugere.  
 
I samråd med Friluftsrådet blev Kløverstierne i Brøndby og Vejle kommune valgt som 
undersøgelsesområder, da det lå uden for undersøgelsens ressourcer at gennemføre dataindsamling 
for alle Kløverstierne. Undersøgelsen er til gengæld tilrettelagt således, at man senere let vil kunne 
gennemføre lignende undersøgelser ved at tilpasse det anvendte set-up. 
 
De to kommuner blev udvalgt, fordi stierne var færdigetablerede og beliggende i bynære områder, 
hvor der kunne forventes mange brugere. Man ville således også kunne forvente flere svar og 
sikkerhed for, at undersøgelsen ville afdække et bredt udsnit af forskellige typer brugere. Stien ved 
Vejle udgik dog af undersøgelsen, da ruteføringen blev omlagt i undersøgelsesperioden.   
 
Det er kommunen, der har fundet en placering til pælene og stået for opsætningen. Pælenes 
placering ses på figur 2. Pælene stod fra ultimo juni til og med skolernes efterårsferie i oktober i 
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2013, som svarer til den periode, hvor det var muligt at svare på undersøgelsen. Der blev trukket lod 
om præmie blandt besvarelserne. Se eksempel på flyer og planche (på pælen) i bilag 3 og 4.  
 
 

 
Figur 2. Placering af pælene på Kløverstien i Brøndby Kommune. 
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Planlæggerundersøgelsen 

Deltagelse i undersøgelsen 
Der er kommet svar fra i alt 67 kommuner ud af de 73 kommuner. Det svarer til en svarprocent på 
92 %.  
 
Svarpersonerne er i alt overvejende grad ansat inden for teknik- og miljøområdet. Omkring to 
tredjedele angiver, at de arbejder med planlægning. Det samme gælder sagsbehandling og 
drift/pleje. Kun en ud af ti har ledelsesopgaver. 
 
I enkelte kommuner har mere end en person svaret. Der er således i alt 72 gyldige besvarelser. For 
kommuner med mere end en besvarelse, er besvarelserne flettet efter nedenstående retningslinjer.  
Ved åbne spørgsmål3 eller spørgsmål med flere svarmuligheder er fællesmængden af svar medtaget. 
Ved gensidigt ekskluderende svarmuligheder er anvendt den besvarelse, der vidner om bedste 
indsigt i Kløverstiprojektet (spm. 4), eller at kommunen er kommet længst i beslutningsprocessen 
(spm. 8). Ved vurdering på 5-punkts Likert skala anvendes gennemsnit (meget vigtig – vigtigt – 
hverken/eller – ikke vigtig – slet ikke vigtig). Der afrundes til det svar, der sætter fokus på eventuel 
udfordring (spm. 9). De 72 svar er således reduceret til ét svar fra hver kommune, dvs. 67 
kommuner. 
 

Resultater 

Kendskab til Kløverstikonceptet 

Omkring halvdelen af svarpersonerne har ikke kendskab til eller kun lidt kendskab til 
Kløverstikonceptet, se figur 3. Der var 25 kommuner, der ønskede mere information om konceptet. 
Seks ville gerne høre mere på et seminar om Kløverstierne, se tabel 1. 
 

 
Figur 3. Stiplanlæggernes kendskab til Kløverstikonceptet. N=67. 

                                                 
 
3 Se spørgsmålene i spørgeskemaet i bilag 2. 
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Tabel 1. Ønsker om yderligere information om Kløverstikonceptet 
 

Ønsker yderligere information 

 

Vil gerne inviteres til seminar 

Billund Fanø 
Brønderslev Fredericia 
Favrskov Gribskov 
Faxe Halsnæs 
Fredericia Næstved 
Frederikshavn Skanderborg 
Faaborg-Midtfyn  

Greve  

Haderslev  

Hillerød  

Hvidovre  

Ikast-Brande  

Jammerbugt  

Læsø  

Nyborg  

Næstved  

Odder  

Skanderborg  

Stevns  

Struer  

Thisted  

Tønder  

Vallensbæk  

Varde  

Ærø  

 
 
De 6 kommuner, hvor svarpersonerne ikke har kendskab til konceptet, indgår ikke i de 
efterfølgende analyser. I spørgeskemaet blev de ledt direkte til spørgsmål om et eventuelt ønske om 
at få tilsendt yderligere information om Kløverstikonceptet, se tabel 1. 
 
De resterende 61 personer svarede på, hvilke typer medier eller informationskanaler, der havde 
givet dem kendskab til Kløverstikonceptet. Det kan være svært helt at afgrænse emnerne i figur 4, 
men med det forbehold viser figuren, at internet, eget netværk (hørt det fra andre) og fagblade er 
vigtige informationskanaler. Der er også godt en tredjedel, der angiver informationsmøder om 
Kløverstierne. Virkningen af en målrettet informationsindsats fra Friluftsrådet/Kløverstisekretariatet 
underbygges af svarkategorien ”andet”. I alt 10 af de 18 angiver direkte kontakt med Friluftsrådet 
som kilde til information. Også konferencer/møder nævnes under andet. 
 
Aviser, TV, radio og sociale medier har spillet en marginal rolle. 
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Figur 4. Viden om Kløverstikonceptet stammer fra forskellige typer medier eller informationskanaler (viser 
antal). Flere svar var mulige. N=61. 
 
Der blev spurgt til en række forskellige aktører, hvorfra viden om konceptet kunne være erhvervet. 
Svarene, der ses i figur 5, stemmer godt overens med figur 4. Direkte information fra Friluftsrådet 
til svarpersonerne er kilden for to tredjedele af besvarelserne. Netværk (hørt det fra andre) spillede 
en vigtig rolle i figur 4. I figur 5 fremgår det, at det her først og fremmest er et internt netværk i 
kommunen, man har hørt det fra, på tværs af forvaltninger. Naturstyrelsen, Grønt 
Råd/borgerforening og foreninger er hver nævnt af omkring en ud af 10 af svarpersonerne. 
 
 

 
Figur 5. Forskellige aktører hvorfra svarpersonerne har fået viden om Kløverstikonceptet (viser antal). N=61. 
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Figur 6. Aktører, der har udtrykt ønske om en Kløversti (viser antal). Flere svar muligt. Det er i 34 ud af de 61 
kommuner, at en eller flere aktører har udtrykt ønsket.  N=61. 
 
Friluftsrådet spiller en aktiv rolle i forhold til at formulere et ønske om en lokal Kløversti. Måske 
ikke så underligt, eftersom Friluftsrådet er medinitiativtager til konceptet. I det lys kan man måske 
snarere fremføre, at det er mærkeligt, at ønsket om en Kløversti ikke er fremsat lokalt i alle 
kommunerne, men kun i 12 ud af de 61 kommuner. Nu kan ønsket imidlertid godt være fremført af 
en af Friluftsrådets medlemsorganisationer. Figur 6 viser, at mange forskellige typer foreninger og 
organisationer har været på banen med ønsker om en Kløversti. Også borgere har udtrykt ønske om 
en Kløversti. Men den næstmest hyppige forslagsstiller er faktisk kommuneforvaltningerne selv. 
 
Selvom der ikke har været udtrykt ønske om en Kløversti (dvs. i 27 af de 61 kommuner), så kan 
mulighed for en sti godt overvejes. I fire af kommunerne diskuteres muligheden og i én kommune 
har forvaltningen indstillet det til beslutning. Men i langt de flest tilfælde er det ikke noget, der er på 
agendaen endnu. Kun i en kommune angiver man ”Nej, det har ingen interesse”, se figur 7. 
Figur 7 viser også status for Kløverstierne i de kommuner, hvor et ønske om stier har været udtrykt. 
I to tredjedele af disse kommuner diskuteres/overvejes muligheden, eller en egentlig beslutning er 
på vej/taget.  

 
Figur 7. Status for eventuelle Kløverstier. Jo længere til venstre på figuren, des længere fra en egentlig 
beslutning (og realisering). N=24, 34 og 58. 
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Holdninger til Kløverstikonceptet 

Alle de medvirkende kommuner har ikke endnu en Kløversti (Én kommune har dog indgået 
samarbejdet i løbet af spørgeperioden). Figur 8 viser kommunernes vurderinger af en række mulige 
årsager til, at der endnu ikke er en Kløversti i kommunen. Svarpersonerne har vurderet årsagerne på 
en 5-punkts Likert skala fra ”meget vigtig” til ”slet ikke vigtig”. Indledningsvist skal det 
understreges, at der er ret stor spredning på de fleste årsager. Der er også en højere andel af 
svarpersonerne, der ikke har besvaret spørgsmålet (spm. 9) sammenlignet med de øvrige spørgsmål. 
Der er svar fra mellem 46 og 52 ud af de 61 kommuner på de forskellige variable.  
 
De økonomiske omkostninger i forbindelse med både anlæg og efterfølgende vedligeholdelse vejer 
tungt. Især vedligeholdelsesudgifterne, hvor der er den største andel af (meget) vigtig blandt alle 
årsager.  
 

 
Figur 8. Årsager til at kommunerne ikke har Kløverstier. N= 46-52. 
 
I den anden ende af spektret er årsager, der omfatter selve processen med at skulle tage beslutning 
om en sti. Her er det kun godt én ud af fem kommuner, hvor manglende information, politisk 
uenighed og en træg beslutningsgang er vurderet (meget) vigtig. Man skal dog lige huske, at 6 
kommuner ikke er blevet bedt om at svare på spørgsmålet, alene fordi de ikke kender til 
Kløverstikonceptet. Disse ville forskubbe balancen noget. Det vil således være rimeligt at vurdere, 
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at manglende information er en vigtig barriere i omkring en tredjedel af kommunerne. Heldigvis er 
det en faktor, der er ret let at rette op på. Alene nærværende undersøgelse vil have løftet 
informationsniveauet. 
 
En anden type af årsager knytter sig til selve Kløverstikonceptet. Det er ”vi har stikoncepter nok i 
forvejen” og ”stikonceptet passer ikke til kommunen”. Især synes der at være en skepsis overfor det 
at indføre et nyt stikoncept. Det finder 3 ud af 5 er (meget) vigtig årsag. Det er dog færre, der 
mener, at konceptet ikke passer til kommunen. Omkring 4 ud af 10 mener, at tilstrækkelig forsyning 
af eksisterende stier og ruter er (meget) vigtig årsag til, at man ikke har Kløverstier i kommunen. 
 
I sidste ende er det en politisk beslutning, om kommunen skal tilslutte sig Kløverstikonceptet. Hvis 
ikke der har været udtrykt ønsker fra foreninger eller borgere, så kan politikerne sandsynligvis finde 
andet at prioritere midlerne til. Det er over halvdelen, der angiver manglende interesse som (meget) 
vigtig årsag. Dette stemmer godt overens med figur 7, hvor man generelt er langt fra en egentlig 
beslutningsproces i de kommuner, hvor der ikke har været udtrykt ønske om en Kløversti. Der kan 
også være udvalgte borgere, der ligefrem er imod stierne. Der er spurgt til ”modstand fra lodsejere”, 
men det ser ud til at spille en mindre rolle.  
 

Kommentarer og forslag 

Svarpersonerne blev til sidst spurgt, om de havde kommentarer til Kløverstikonceptet, f.eks. om 
hvad der skal til for at gøre det mere attraktivt for kommunen. Svarene ses i tabel 2.  
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Tabel 2Kommentarer og forslag (som formuleret af svarpersonerne) 

Andre kommentarer til Kløverstiprojektet / Hvad skulle der til? 

Vi arbejder meget med stier - ved ikke hvorfor lige Kløverstikonceptet ikke lige fanger. Vi bruger vel andre muligheder. 

Vi er ved at anlægge en Kløversti (Glostrup) 

Mindre restriktivt designkoncept. 

At vi har råd til det 

Der skal findes penge til vedligeholdelse af stierne efter anlæg. 
Det kræver meget tid, at planlægge for stier, da inddragelse er afgørende for stiernes succes. Der er afsat for få midler i kommunen til 
drift og anlæg af stier. Pt. prioriteres cykelstier og sundhedsspor. Kommunen har brug for større tilskud for at få løsninger af høj 
kvalitet og holdbarhed. Større medfinansiering, så der kan opnås løsninger af høj kvalitet og holdbarhed. 
På baggrund af erfaringer fra andre kommuner med kløverstier har vi vurderet, at den største udgift og barriere er timer til 
projektledelse. Vi kunne nok finde penge til materialer (forudsat bidrag fra Friluftsrådet) 

Det jeg har hørt fra andre kollegaer er, at det er temmelig ressourcekrævende, hvilket har afholdt os fra at gå i gang 

Det var kun mig der var interesseret i konceptet. Cheferne viste ikke interesse. 
Vi har jo spor i landskabet, som nok er nemmere at anvende i vores landkommune. Det gode her er, at det ikke er afhængigt af et 
kommunalt initiativ. Vi har for meget mangel på ressourcer på det administrative niveau til at kunne facilitere disse stiprojekter, og vi 
kan ikke tage flere driftsmæssige forpligtelser. Desuden er vi heller ikke interesserede i, at der kommer for mange forskellige designs 
op i forhold til skiltestandere, og piktogrammer osv. I vores byer og grønne områder hvor vi gøre meget for at have et ensartet udtryk, 
som er kommunens fingeraftryk. Vi har senest fået etableret en hjertesti i Nr. Snede som del af et byfornyelsesprojekt, og kløversti er 
vist lidt oppe at vende i Bording. Det vil være nemmere, hvis vi bare skal gokende placering og type af pæle og får en rutebeskrivelse, 
som vi lige kan smække på vores hjemmeside og alt andet kører ved borgerne/organisationerne selv. Vi har ikke ressourcer til at 
facilitere det, der ligger lidt ud over det sædvanlige. 

Bærer mest præg af, at det er endnu et projekt, der skal promovere Friluftsrådet i stil med Blå Flag og Grønt Flag 
Vi er i gang med at opgradere alle eksisterende - og enkelte nye stier og ruter i kommunale og fredede områder, hvilket har første 
prioritet. Der har været drøftelser om at etablere stirundture fra bymidte og ud til naturstier - dette kunne gøres efter 
Kløverstikonceptet. 
Generelt vil jeg løfte det op til at vi er i et samfund hvor vi gerne vil anlægge rigtig mange faciliteter i den bedste tro. Og det er nemt at 
finde støttemidler til at anlægsprojekter i DK. Men der kan aldrig findes ressourcer til vedligeholdelse. Hverken de administrative eller 
de økonomiske.   Herudover er der tit en målsætning om at disse skal formidles på utallige www.  platforme som muligt som stat, 
kommuner, regioner, organisation, foreninger laver. Og derudover kommer der også afledte ønsker om at lave eller medvirke til 
diverse arrangementer i tilknytning til konceptet. Dette kræver også ekstra ressourcer. Så en ordning, hvor der følger driftsmidler med 
for eksempelvis en 5 årig periode ville bestemt gøre konceptet interessant. 

Konceptet er fint og meget brugbart. Den største hindring er intern prioritering og tilstrækkelige administrative ressourcer 
Der er mange bindinger i konceptet, som kan gøre det vanskeligt at opfylde. Vi kan godt lave gode, succesfulde stier uden at følge 
Kløverstikonceptet. 
I øjeblikket er det et ressourceproblem. Vi er i gang med at realisere Grøn Blå Strategi, hvor der indgår en række lokale stier samt et 
fredning af Værebro Ådal (med mange nye stier), som vi prioriterer. 
Vi har været i dialog med Friluftsrådet vedr. Kløverstierne, men da vi ikke kan få lov at tilpasse kløversti-projektet til vores 
RudersdalRute-koncept, har vi pt. valgt ikke at etablere Kløverstier da det vil være forvirrende i forhold til vores udbyggede skilte/rute-
koncept. 

At det kan integreres med andre ruter og skiltningen ikke skal være så specifik 

Vi anlægger mange km nye stier. Men ønsker ikke et nyt stikoncept med nye grafiske udtryk - vi ønsker en sammenhæng i udtryk og 
formidling i alle de stier kommunen vedligeholder. Vi har valgt Naturstyrelsens skilte og fravige koncept. 

Flere midler og/eller et mere fleksibelt koncept. Fx fleksibilitet i forhold til rutelængden og interessepunkter på ruterne. 

Kløversti er blot endnu et brand i en lang række af brands, som vi skal kunne håndtere. Spor i landskabet, historiesti, hjertesti, 
motionssti, XXXXXX. Tiderne er ikke til mere men i højere grad til en slankning af koncepter 

Man kan frygte at der vil være ønske om et projekt i mange små byer. Måske bedre at tænke sammenhæng i det, lave fællesprojekter. 
Konceptet virker lidt stramt mht. længde og interessepunkter. 
Jeg syntes generelt kløversti konceptet er godt. Men - der er mange stikoncepter på markedet. Det betyder, at det enkelte produkt er 
sværere at sælge. Og det kan nemt give lidt forvirring for brugerne. Kløverstierne har den udfordring, at de er bundet op på nogle krav 
mht. km og antal stier. Begge dele kan være svære at honorere i små landsbysamfund. Det er altså fortrinsvist et koncept, der kan 
bruges i større byer. Og det er rigtigt fint. Men tilskuddet til at etablere en kløversti er for lavt til, at det alene kan tilskynde en til at 
vælge det koncept. Det man får er et færdigt koncept, og hvis man kan bruge rammerne er det rigtigt godt. Jeg har konceptet i 
tankerne, men det er et stort arbejde at starte op, og det har der ikke været tid til, samtidigt har jeg lidt betænkeligheder pga. 
ovennævnte. Men hvem ved, måske en dag har vi også kløverstier her i kommunen. Konceptet er i hvert fald salgbart i mine øjne. 
Umiddelbart synes vi ikke det er specielt attraktivt med et koncept  - for os er det mere interessant at lave stier, hvor der er behov, og 
hvor stien kan laves i et spændende område. 

Et større beløb til etablering af gang- og cykelstier, da der i det konkrete projekt vil være en stor del af ruterne omkring landsbyen, der 
er på landevej, hvor bilerne kører stærkt. Og de private skovejere har stor modstand mod offentlig adgang til deres arealer. 
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Konklusioner og perspektiver på planlæggerundersøge lsen 
 
Der kan drages en række forskellige konklusioner på planlæggerundersøgelsen. Nedenstående 
punkter indeholder nogle centrale konklusioner og perspektiver. Punkterne kan indgå i de videre 
overvejelser om udbredelse af Kløverstierne blandt parterne bag konceptet.  
 

• Undersøgelsen peger på, at der er kendskab til Kløverstikonceptets eksistens i de fleste 
kommuner. Kun 6 ud af 67 kendte ikke til konceptet, og alene med gennemførelse af 
undersøgelsen vil viden om konceptet være tilvejebragt. 

• Friluftsrådet identificeres som central aktør i videnspredningen. Derudover spiller 
videndelingen mellem kollegaer i forvaltningen en vigtig rolle.  

• Trods den udbredte viden om eksistensen af Kløverstikonceptet, er der stadig interesse for 
yderligere detailviden. 25 kommuner beder om mere materiale, og 6 vil gerne deltage i et 
informationsmøde. 

• Der er udtrykt ønske om en Kløversti i 34 af de 61 kommuner (hvor Kløverstikonceptet er 
kendt). Ønskerne kommer fra mange forskellige sider – heriblandt også fra andre 
forvaltninger i kommunen.  

• Konceptet diskuteres i højere grad eller er på vej mod beslutning i de kommuner, hvor 
aktører har udtrykt ønske om en Kløversti. Mange vurderer også, at manglende ønsker fra 
foreninger eller borgere er en vigtig årsag til, at der ikke er Kløversti i kommunen.  

• Der et potentiale for at både Friluftsrådets kredse, lokale foreninger (bl.a. under DGI, DIF 
og DFIF) og borgere i højere grad aktivt fremsætter ønsker til kommunen, såfremt man 
ønsker flere Kløverstier realiseret.  

• Der udtrykkes i flere spørgsmål skepsis overfor, at endnu et stikoncept med Kløverstierne er 
introduceret. Der er grund til at forholde sig til denne udfordring, hvis man ønsker konceptet 
udbredt til alle kommuner. Man kunne f.eks. overveje mere fleksible tilpasningsmuligheder. 
En del af skepsissen kan dog skyldes manglende detailviden. Under alle omstændigheder 
bør problemstillingen adresseres. 

• Økonomi til både anlæg og drift fremhæves som en vigtig barriere. Det er en generel 
problemstilling, som ikke kun knytter sig til Kløverstierne. Der kunne gemme sig et behov 
for yderligere information/dialog i svarene fra nogle af kommunerne, idet en Kløversti ikke 
nødvendigvis behøver være dyr at anlægge eller vedligeholde. Omvendt kan det diskuteres, 
om der er behov for mere støtte til etablering og startfase, hvis man ønsker konceptet 
udbredt mere. 

• Det centrale bliver dog sandsynligvis ikke tilskud til etablering, men om konceptet på den 
længere bane bidrager med en merværdi – altså til mere aktivitet, motion og oplevelse i 
udemiljøet. Den efterfølgende brugerundersøgelse giver et indledende fingerpeg, men det 
bør overvejes at følge systematisk op på konceptets effekter over en længere årrække.  

 



 

17 
 

Brugerundersøgelsen  
 

Deltagelse i undersøgelsen 
Der indkom i alt 153 brugbare besvarelser. Der er enkelte personer, som har svaret ved mere end én 
pæl. Besvarelserne omfatter således 151 personer. Umiddelbart vurderes dette som et lavt antal 
svar, når man tager i betragtning, at pælene stod i ca. 3 måneder. Der var ca. 100 påbegyndte 
besvarelser, som var blevet afbrudt undervejs. Enten var spørgeskemaet kun hentet, men slet ikke 
besvaret, eller også var nogle svar udfyldt og så afbrudt. For en del af sidstnævnte optrådte samme 
navn senere med et fuldt udfyldt skema. Dvs. at det kan formodes, at noget gik galt under 
indtastningen, eller at svarpersonen blev utålmodig og tog en flyer med hjem og besvarede via 
computeren hjemmefra. Desværre er det ikke muligt at identificere, om svaret er foretaget på stien 
eller først hjemme. 
 
 

 
Figur 9. Pæl 2 var placeret ved parkeringspladsen, som blå og grøn rute løber hen over. Den stod endvidere ved 
siden af eksisterende infostander for Kløverstien. Der er mange muligheder for at passere over arealet eller 
komme hen til stien fra parkeret bil uden at lægge mærke til skiltet. En mere optimal placering havde været på 
selve stien i baggrunden, således at brugerne ikke kunne undgå at komme tæt forbi skiltet.  
 
En af årsagerne til det relativt lave antal svar kan være placeringen af pælene. Det var eksempelvis 
let at overse pæl 2, se figur 9. Undersøgelsen giver mulighed for at relatere besvarelserne til den 
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pæl, hvor svarpersonen er blevet konfronteret med undersøgelsen. Som det fremgår af figur 2, så 
adskiller pæl 1 sig fra de øvrige ved at være placeret i byområdet - ved en flisebelagt sti lige op ad 
biblioteket – hvor de øvrige pæle var placeret i eller på kanten af Brøndbyskoven. Man kunne 
således forestille sig en del flere svar fra pæl 1 end de øvrige. Men dette er ikke tilfældet. Der er 
således kun 27 besvarelser fra pæl 1 mens der er 63 fra både pæl 2 og 3. Der kan kun gisnes om, 
hvor vidt passerende folk har for travlt til at stoppe op, ikke opfatter sig på en sti, eller om noget 
helt andet kan være grunden til færre besvarelser. Der er som nævnt flere svar ved de øvrige pæle. 
Men også her kunne pælene med fordel være placeret anderledes. Det gælder pæl 2, som det 
fremgår af figur 9 [gentagelse], men også pæl 3 stod lidt problematisk i forhold til at fange gående 
og cyklendes opmærksomhed.  
 
Den præcise placering burde således have været kvalitetssikret af evaluator på selve stedet. Selvom 
det muligvis kunne have fået antallet af besvarelser op, så har undersøgelsen trods alt givet 153 
svar, som giver god mulighed for analyser, f.eks. på tværs af forskellige typer af brugere af stien. 
Samtidig er de 153 besvarelser indsamlet med brug af meget få ressourcer, især når det tages i 
betragtning, at det meste af set-up’et kan genanvendes på andre stier. 
 

Resultater 
 

Karakteristik af svarpersonerne 

Med det forbehold, at undersøgelsen ikke nødvendigvis er repræsentativ for alle brugere, så 
beskrives karakteristika for de brugere, som svarede på spørgeskemaet. 
 
Der er en stort set ligelig kønsfordeling blandt svarpersonerne med 52 % mænd og 48 % kvinder. 
Aldersspredningen går fra 9 til 88 år, med en meget bred fordeling. En fjerdedel er således under 34 
år og i den anden ende af skalaen er en fjerdedel over 58 år. Medianen er 48 år og det er stort set det 
samme som gennemsnittet på 47 år. Aldersfordelingen ses på figur 10.  
 

 
Figur 10. Antal svarpersoner i forskellige aldersgrupper (viser antal). N=152. 
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Knap halvdelen af svarpersonerne bor mellem en og fem km fra stien. En sjettedel bor længere end 
fem km fra stien, mens de resterende bor inden for en km fra stien. Fordelingen ses på figur 11. 
 

 
Figur 11. Antal svarpersoner fordelt efter afstand fra bolig til stien (viser antal). N=151. 
 

Analysevariable og analyser 

Køn, alder og afstand fra sti til bolig er anvendt som tre gennemgående analysevariable i det 
efterfølgende. Alderssammensætningen er grupperet efter kvartiler, dvs. at svarpersonerne er fordelt 
i 4 lige store grupper efter alderen. Afstanden er grupperet i tre grupper nemlig < 300 m, 300-1000 
m og > 1 km. Pælene udgør en fjerde analysevariabel pga. forskellen mellem det meget urbane 
miljø, som pæl 1 var placeret i, og lokaliseringen af pæl 2 og 3 i Brøndbyskoven. 
 
Hvor det er muligt, er der gennemført statistiske test ved hjælp af statistikprogrammet SPSS. Det 
omfatter bl.a. krydstabulering med Chi2-test, sammenligning af middelværdier og korrelationstest. 
Signifikansniveauet er p<0,01, med mindre andet nævnes. Dvs. at der er 99 % sandsynlighed for, at 
forskelle mellem grupper er statistisk sikker. Hvis der eksempelvis angives ”p=0,02” betyder det 
sandsynligheden er 98 %. 
 

Hvor mange personer var på tur? 

Den gennemsnitlige gruppestørrelse var 2,6 personer. Godt en fjerdedel var alene på stien, mens 
omkring halvdelen var to personer. Den sidste fjerdedel var 3 eller flere personer afsted, mens der 
kun i 5 ud af 151 svar var angivet 10+ deltagere.  
 
Der er ikke signifikante forskelle i fordelingen på grupperne inden for de fire analysevariable. 
 

Hvem var initiativtager til turen? 

Det er oftest svarpersonen selv, der har taget initiativ til turen på Kløverstien, se figur 12. Det er 
tilfældet i 70 % af tilfældene. Herefter følger familie eller venner. Men i fem % af tilfældene er det 
et foreningsarrangement, der er anledning til turen. I kategorien ”andet” nævnes bl.a. (og mere 
muntert), at det var ”min hund”, der tog initiativet til turen.  
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Figur 12. Fordeling af svar efter hvem der tog initiativ til turen (i procent). N=151. 
 
Der kan ikke laves statistiske test pga. af den meget skæve fordeling mellem de nævnte 
initiativtagere.  

Hvad foretog du dig på turen? 

Svarpersonerne blev bedt om at indikere, hvad de foretog sig på den tur på stien, hvor de blev 
konfronteret med undersøgelsen4. Figur 13 viser, hvor mange procent af svarpersonerne, der nævnte 
de forskellige typer aktiviteter.  
 

                                                 
 
4 Svarmulighederne inddrager relevante svarmuligheder fra nogle af de landsdækkende friluftsundersøgelser, som er 
blevet gennemført siden 1970’erne. Der sammenlignes med de seneste landsdækkende data fra 2008/9, stillet til 
rådighed af Frank Søndergaard Jensen ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU. Nogle af disse tal er 
gengivet i Friluftsrådets publikation ”Fakta om friluftsliv” (2013). 
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Figur 13. Aktiviteter som svarpersonerne angiver i løbet af deres tur (i procent). Flere aktiviteter kunne angives. 
N=151-153 
 
Aktiviteterne fordeler sig meget lig det mønster, som de landsdækkende4 tal for besøg i naturen 
viser, uden at tallene direkte kan sammenlignes. Men det gælder både for Kløverstien og 
landstallene, at de to vigtigste aktiviteter er ”gik en tur” og ”oplevede naturen”. Det handler således 
om det stille rekreative friluftsliv for de fleste brugere af Kløverstien. Der er ikke signifikante 
forskelle mellem de forskellige analysevariable i forhold til hvor mange der ”gik en tur”. Men der er 
nogle forskelle, når det gælder ”oplevede naturen”. Der er en tendens til, at meget få oplevede 
naturen ved den urbant placerede pæl 1 (p=0,02) og det er den yngste fjerdedel af svarpersonerne, 
der oftest ”oplevede naturen” (p=0,04). 
 
Næsten en femtedel af svarpersonerne luftede hund. Det svarer til de landsdækkende tal. Den eneste 
signifikante forskel mellem analysevariablene var, at det langt oftest er de 48-58-årige (det 3. 
alderskvartil), der lufter hund. Denne gruppe angiver det dobbelt så hyppigt som gennemsnitligt. 
 
Der er også en mere motionspræget anvendelse af Kløverstien. I alt 16 procent var ude at løbe en 
tur, hvilket er ca. dobbelt så mange som landstallene. Der var ikke signifikante forskelle, på nær i 
forhold til pælene (p=0,05). Der var slet ikke nogen, der løb ved den urbane pæl 1. Dvs. at der var 
19 %, der løb ved de to øvrige pæle. Stavgang er en anden motionsaktivitet, som godt nok ikke 
syner af så meget i det samlede billede (3 %), men som har særlig betydning for det fjerde 
alderskvartil, dvs. personer over 58 år. Det var faktisk kun i denne aldersgruppe, at der var 
stavgængere, svarende til at 14 % indikerede denne aktivitet5.  ”Cyklede mountainbike” var en 
sidste aktivitet. Der var kun ganske få, der indikerede dette.  
 
Dataindsamlingsmetoden kan være en af årsagerne hertil. Kommer man susende forbi pælen, så 
skal der sandsynligvis meget til at få folk til at standse op. Men mange løbere har dog som nævnt 
gjort det. Og også når det kommer til ”cyklede en tur”, er der altså 8 %, der har stoppet op og 
svaret, hvilket svarer til landstallene. Der er ingen forskelle mellem grupperne inden for 
analysevariablene. 

                                                 
 
5 Chi2-testen var ikke gyldig pga. den meget skæve fordeling. 
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Kløverstierne har bl.a. som målsætning at formidle lokalområdets natur og kultur. Aktiviteterne 
”studerede naturen” og ”studerede kulturhistorien” indikeres af henholdsvis 9 og 7 % af 
svarpersonerne. Der er ikke signifikante forskelle. Det ser dog ud til i højere grad at være mænd og 
folk, der kommer længere væk fra, der studerer natur og/eller kulturen. Det var også muligt at 
indikere, at man anvendte stien som transportvej – ”transporterede mig denne vej”. Det angav 11 %, 
men der var signifikant flere ved pæl 1 (31 %), og det var oftere folk med bopæl tættest på stien, der 
angav transportfunktionen (24 %). 
 
Den sidste svarkategori var ”andet”. Der var 5 % som angav dette. Nogle beskrev det nærmere. Det 
var genoptræning, var ude at handle, picnic, samlede bog, geocaching og fik ny energi.  
 

Har du benyttet stien før og hvordan? 

Langt de fleste har benyttet stien før, de blev konfronteret med undersøgelsen. Men for 15 % af 
svarpersonerne var det deres første tur på stien. Der er flere i den yngste alderskvartil, der ikke har 
benyttet stien før (p=0,04). Bortset fra det, er der ikke signifikante forskelle, men det er dog således, 
at stort set alle (96 %) af dem, der bor under 300 meter fra stien, har benyttet stien før.  

 
Figur 14. De svarpersoner, som havde benyttet stien tidligere, indikerede hvor ofte de anvendte stien i 
henholdsvis vinter- og sommerhalvåret. N=129. 
 
 
De svarpersoner, som tidligere havde benyttet stien, blev bedt om at svare på, hvor ofte de typisk 
anvender stien i henholdsvis sommer- og vinterhalvåret. Fordelingen ses på figur 14. Figuren viser, 
at stien anvendes relativt ofte af de brugere, som har svaret på undersøgelsen. Hvis man tæller de 
svarpersoner med, som aldrig havde været på stien før, så er det ca. 1/3, der kommer sjældnere end 
en gang om måneden i sommerhalvåret6.   
 
Der er en signifikant korrelation mellem afstand fra bolig og faldende hyppighed af anvendelsen af 
stien. Dette svarer helt til en række forskellige nationale undersøgelser, der indikerer at afstand har 

                                                 
 
6 Bemærk at der kan være stor usikkerhed omkring angivelse af, hvor ofte man færdes et givent sted. I de 
landsdækkende friluftsundersøgelser regner man med en overdrivelsesfaktor på 2.  
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betydning for, hvor ofte svarpersoner tager i naturen eller grønne områder7. Figur 15 viser 
forskellene mellem tre grupperinger af afstand fra bolig til stien. 
 

 
Figur 15. Antal besøg på stien fordelt efter afstand fra boligen til stien. N=129. 
 
De 129 svarpersoner, som tidligere havde anvendt stien, blev bedt om at indikere til hvilke 
aktiviteter. Det fremgår af figur 16, hvor tidligere aktiviteter er sammenlignet med aktiviteterne på 
den nærværende tur, se også figur 13. 
 

 
Figur 16. Aktiviteter foretaget tidligere på stien sammenlignet med aktiviteter på denne tur på stien (i procent). 
N=129. 
 
Figur 16 viser, at stien over tid bliver anvendt til mange forskellige aktiviteter af svarpersonerne. 
Nogle forskelle i forhold til aktiviteterne på nærværende tur springer i øjnene. Rigtigt mange 
svarpersoner har cyklet, oplevet naturen og løbet på stien tidligere. Det er sjældnere det ældste 

                                                 
 
7 Friluftsrådets publikation ”Fakta om friluftsliv” (2013) giver eksempler på nogle af disse undersøgelser. 
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kvartil, der løber (p=0,05), og det sker sjældnere ved pæl 1 i den urbane kontekst. Til gengæld er 
der signifikant flere, der tidligere har transporteret sig ved pæl 1.  
 

Ville du anbefale denne sti til andre? 

At dømme ud fra besvarelserne, så er der tilfredshed med stien. I hvert fald ville 89 % anbefale stien 
til andre, mens 10 % måske ville gøre det. Kun 1 % (1 svarperson) ville ikke anbefale stien. Der er 
ikke signifikante forskelle på analysevariablene. 
 

Kender du til Kløverstierne 

De ovenstående resultater drejer sig om anvendelsen af den sti, som svarpersonerne befandt sig på, 
da de blev konfronteret med undersøgelsen. Spørgsmålene er stillet uden at referere til, at stien 
indgår i en eller flere af ruterne i Brøndbys Kløversti. I de følgende afsnit er der fokuseret nærmere 
på funktionen som Kløversti herunder i hvilket omfang, svarpersonerne kender til konceptet, og 
hvilken betydning det måtte have haft for deres anvendelse af stien, som de befandt sig på.  
 
Først blev svarpersonerne præsenteret for logoet for Kløverstierne og spurgt, om de kunne 
genkende det, se figur 17. Svarene fremgår af figur 18, og de viser, at ca. en femtedel ikke 
genkender logoet. De resterende fordeler sig i to næsten lige store grupper. Den ene består af 
personer, som godt kan genkende logoet, men ikke rigtigt kan forbinde det med hverken Kløversti 
eller noget andet. Den sidste gruppe kender logoet og dets betydning. Svarene overrasker en smule, 
for faktisk blev de tre pæle placeret ved siden af eksisterende Kløverstien infopæle8, se figur 9. Dvs. 
at man kunne have forventet, at svarpersonerne som minimum havde set logoet før.    
 
 

 
Figur 17. Kløverstilogoet. Svarpersonerne blev bedt om at svare på, om de genkendte logoet. 
 
 
Der er ikke signifikante forskelle mellem køn, alderskvartiler eller pæl, men afstanden til stien ser 
ud til at spille ind. Svarpersonerne, der bor tæt på stien kender i højere grad betydningen. 

                                                 
 
8 Dette var ikke en tilsigtet placering i forhold til, hvordan spørgeundersøgelsen var tilrettelag. Men som nævnt 
tidligere, burde placeringen have været foretaget/kvalitetssikret af evaluator.   
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Figur 18. Kendskab i Kløverstilogoet. N=138. 
 
 
Der blev dernæst spurgt til, om svarpersonen vidste, at de befandt sig på en Kløversti. Det svarede 
71 svarpersoner (48 %) ja til. De 71 personer blev stillet spørgsmålet: ”På hvilken måde har du fået 
kendskab til Kløverstien?”. Der var mulighed for at angive flere måder, og svarene ses i figur 19. 
Langt de fleste havde viden fra projektets mest basale formidling, dvs. skilte/afmærkning ude på 
stien. Også mund-til-mund spiller en vigtig rolle. På tredjepladsen, med noget lavere betydning, 
følger Kløverstifolderen (inkl. kort). Det digitale fylder ikke så meget. Den digitale formidling via 
mobilapplikation Endomodo er f.eks. kun en informationsvej for 3 %. ”Andet” omfatter bl.a. 
biblioteket, boligforening, løbeklub og lokalavis. 
 

 
Figur 19. Angivelse af på hvilken måde svarpersonen har fået kendskab til, at det var en Kløversti (i procent). 
Da der kunne angives flere kilder, vil der være overlap mellem kategorierne, f.eks. internet og sociale medier. 
N=71. 
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Der blev også spurgt til, om svarpersonerne havde deres viden fra nogle af aktørerne bag 
Kløverstikonceptet.  
 

 
Figur 20. Svarpersonerne blev spurgt, om de havde deres viden fra nogle af de aktører, som formelt står bag 
Kløverstikonceptet (i procent). Der var mulighed for at angive flere af aktørerne. N=71. 
 
Lokale foreninger spiller ifølge svarpersonerne den vigtigste rolle, mens det er ret få, der nævner 
Friluftsrådet eller idrætsorganisationerne. Mange svarpersoner har jf. figur 19 deres viden fra skilte 
og folder, men de forbinder dem tilsyneladende ikke med hverken Friluftsrådet eller 
idrætsorganisationer. Det tyder således på, at Kløverstien har fået en selvstændig identitet.  

Har Kløverstien gjort en forskel? 

Svarpersonerne blev stillet over for en række udsagn vedrørende Kløverstiens betydning. Der var 
mulighed for at svarer ”ja, i høj grad”, ”ja, lidt” eller ”nej”, og udsagnene blev kun præsenteret for 
de 71 svarpersoner, som var vidende om, at de befandt sig på en Kløversti. I figur 21 ses svarene til 
disse udsagn. Kløverstierne har tilsyneladende bidraget til mere viden om lokalområdets natur og 
historie. Det er de to udsagn, der er størst enighed i, henholdsvis 45 og 49 %.  
 
Der er også en betragtelig del (44 %), der vurderer, at Kløverstien har gjort det nemmere for 
personen at komme ud i naturen. Da de fysiske anlæg ikke er nye (stien lå der i forvejen), peger 
besvarelsen på, at den fokus og formidling, som Kløverstikonceptet bidrager med, tilsyneladende i 
sig selv bidrager til, at mange føler, at naturbesøget er blevet nemmere9.  

                                                 
 
9 Der kan dog være nogle svarpersoner, som pga. spørgsmålets overskrift har antaget, at stien som fysisk anlæg er ny, 
og som alene af den grund antager, at Kløverstien har gjort det nemmere at komme ud i naturen. Der er således grund til 
forsigtighed med at konkludere på dette udsagn. 
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Figur 21. Udsagn under overskriften: "Kløverstien er ret ny. Der kommer nu en række udsagn om stien". N=71. 
 
 
Det er i tråd med hensigten med Kløverstierne, at mange brugere vurderer, at den har gjort det 
nemmere at komme i naturen. Noget andet er imidlertid, om stien rent faktisk også får flere ud at 
opleve naturen. Altså om Kløverstien har gjort en forskel. Der er 21 %, der vurderer, at de ”kommer 
mere ud i naturen end før Kløverstien kom”. Og 27 % er blevet ”inspireret til nye fritidsaktiviteter, 
som jeg ikke tidligere dyrkede”. Dette indikerer således en merværdi. Andre af udsagnene indikerer 
ikke nødvendigvis merværdi, men snarere at Kløverstien substituerer noget andet. Man kommer 
oftere på stien, men kan blot være begyndt ”at anvende denne sti i stedet for andre” (28 %).  
 
Hvis man ser på det samlede billede for de ni udsagn, er det 70 % af de 71 svarpersoner, der svarer 
ja (i høj/lidt grad) til mindst et af udsagnene. Med andre ord er det flertallet, der får noget positivt 
ud af Kløverstien. 
 
Tallene i figur 21 bygger som nævnt på besvarelse for de 71 personer, der vidste, at de befandt sig 
på en Kløversti. For den resterende gruppe kan man næppe hævde, at Kløverstien har gjort en 
forskel, al den stund, at de ikke vidste noget om dens eksistens. De kan dog godt have fulgt 
afmærkninger og anvendt kort uden at være opmærksom på, at det var en Kløversti.   
 
Hvor vidt disse svarpersoner på sigt vil blive opmærksomme på Kløverstien, og hvordan deres svar 
så ville fordele sig i forhold til udsagnene, kan man kun gisne om. Men hvis effekten af Kløverstien 
skal vurderes her og nu, vil et konservativt bud være at placere dem i ”nej”-kategorien i figur 21. De 
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”positive” vurderinger vil således skulle godt og vel halveres. Der vil samlet set være 33 %, der har 
svaret ja (i høj/lidt grad) til mindst et af udsagnene. De enkelte udsagn ses i figur 22. 
 

 
Figur 22. Et konservativt bud på hvilken merværdi Kløverstien som minimum bidrager med, forstået som 
andelen af det samlede antal svarpersoner, der svarer ja til udsagnene. Se nærmere i teksten. N=153. 

 

Kender og anvender du Kløverstiens formidlingsmulig heder? 

De 71 svarpersoner blev spurgt til de forskellige formidlingsinitiativer, der følger med etableringen 
af en Kløversti. For det første laves der en folder med et stikort og formidling af områdets natur og 
historie. I figur 19 fremgik det, at omkring en fjerdel havde hørt om Kløverstien via folder/kort. 
Svarpersonen blev også spurgt direkte, om han/hun har anvendt Kløverstifolderen inkl. kort. Det 
fremgår af figur 23, at omtrent en tredjedel af de 71 svarpersoner har anvendt folderen. En tredjedel 
kendte ikke til folderen, mens de resterende svarer, at de ikke har brug for et kort.  
 

 
Figur 23. Svarfordeling på spørgsmålet: "Har du anvendt Kløverstifolderen inkl. Kort?". N=71. 
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Kløverstiernes hjemmeside er en anden måde at få informationer på. Der er en fjerdedel, der har 
benyttet denne mulighed, se figur 24. Kombineres svarene med figur 19, ses det, at der er en del 
flere, der har været inde at søge information på hjemmesiden, end de ca. 10 %, der i første omgang 
fik kendskab til Kløverstien via internettet. 
 

 
Figur 24. Svarfordeling på spørgsmålet "Har du anvendt internetsiden www.kløversti.dk til at finde 
information?". N=71. 
 
 
Figur 19 viste, at det var få procent, der havde fået kendskab til Kløverstien via mobiltelefon-
applikationen Endomondo. Applikationen kan anvendes på mange forskellige måder. Man kan 
anvende den helt uden at forbinde det med Kløverstikonceptet. Men når man er tæt på Kløverstien 
(indenfor 10 km), så bliver de fire ruter synlige, når man ønsker at anvende Endomondo til at følge 
andres ruter, se figur 25.  
 
Spørger man direkte til brugen af applikationen, så benytter omtrent en tredjedel den. Figur 26 
viser, at 30 % har anvendt applikationen, flest til motion. En mindre del af dem har dog hentet 
information om steder på ruten.  
 
I lyset af undersøgelsens digitale dataindsamlingsmetode kunne man formode, at der blandt 
svarpersonerne er flere med interesse for netop sådanne digitale løsninger end blandt brugere som 
helhed.  
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Figur 25. Kløverstier på mobilapplikationen Endomondo. Til venstre ses eksempel på, at der kan klikkes for 
information om punkter på ruten, her Bakkeskoven. Til højre ses stier nær ved brugeren, herunder Kløverstier. 
  
 

 
Figur 26. Svar på spørgsmålet "Har du anvendt mobiltelefon-applikationen Endomondo på Kløverstien?" (i 
procent). Flere svar var mulige. N=71. 
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Anvendelsen af de forskellige former for formidling – folder, hjemmeside og Endomondo – er i det 
ovenstående vurderet med reference til de 71 svarpersoner, der kendte til, at stien var en Kløversti. 
Det kan naturligvis også være relevant at sammenholde anvendelsen med det samlede antal 
svarpersoner. En del af de personer, som ikke kender Kløverstiens muligheder, vil sandsynligvis 
begynde at benytte folder, hjemmeside eller Endomondo i takt med, at de bliver opmærksomme 
derpå. Men på undersøgelsestidspunktet havde 16, 12 og 14 % af samtlige brugere i undersøgelsen 
anvendt henholdsvis folderen, hjemmesiden og Endomondo. 
 
Svarpersonerne blev bedt om at vurdere anvendeligheden af folderen, hjemmesiden og Endomondo-
applikationen. Spørgsmålet blev kun stillet til de personer, som havde anvendt respektive 
formidlingstilbud, og de blev bedt om at vurdere anvendeligheden på en 5-punkts Likert skala fra 
meget tilfredsstillende til meget utilfredsstillende, se figur 26. Der er generelt tilfredshed med 
formidlingsmulighederne blandt brugerne af dem. 
 
 

 
Figur 27. Vurdering af, hvordan forskellige former for formidling fungerer på Kløverstien. Kun besvaret af 
brugere af denne formidling. N=18-25 
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Har du forslag, der kunne gøre stien bedre? 

Afsluttende blev samtlige svarpersoner spurgt, om de havde kommentarer, ideer eller forslag. De 
ses nedenfor i tabel 3. En del af forslagene efterlyser noget af det, Kløverstien faktisk byder på. Det 
er således et udtryk for, at ikke alle brugere endnu har opdaget Kløverstiens muligheder. 
 
 
Tabel 3 Kommentarer, forslag og ideer fra svarpersonerne. 

Stien gik igennem boligområder og det føltes som om vi gik i ring. Begge tin er negativt. 

Den er helt nylagt og meget fin 

Stien ligger et sted jeg benytter meget 

Da jeg motionerer meget, gåture, er det rart, at der er mulighed for at benytte stisystemet. 

Lys på Kløverstien i vinterhalvåret f.eks. mellem 16 og 20 ville være fantastisk, så der var et sted man kunne gå og løbe også om 
vinteren. Jeg ved godt at det er dyrt, men vor ville det være fantastisk. Og hvis vi holder os sunde så sparer det jo i længden.  

Dejlig sti både sommer og vinter. 

Måske en tavle med de dyr man kan se, eller med spiselige planter (svampe) 

Det er nogle dejlige stier, og en dejlig skov. Og så er der Engtoftegård, som byder på en omgang nostalgi i form af gammeldags 
smørrebrød, som vi benytter os af 1-2 gange årligt. 

Jo flere stier, jo bedre i en tid med stærkt stigende motorræs- og larm. 

Efter der er kommet nyt grus på, er den blevet meget dårlig at løbe på 

Der mangler steder at kunne holde picnic og steder for børn at lege 

Det ville være fint med en lysning med borde og stole, hvor vi i solen kunne spise og nyde skoven. 

Meget flotte oplevelser i naturen – var på svampetur med min lille 2½ årige søn. 

Kunne godt tænke mig, der var et skilt/oplysninger om, hvilke dyr/fugle, der lever i det område. 

Tydeligere beskrivelse af længden på en rundstrækning, om vil gi inspiration til løberute, f.eks. 3, 5 og 10 km. 

Afmærkede ruter til løbe- og gåture på eks 5 og 10 km 

Løbende kontrol af om lamper virker, cykel til udlån på cykelbaner. 

Området er helt uundværligt. Vi har brugt det i ca. 50 år. 

Sørg for at informere rideskolerne om at det er en dårlig idé at ødelægge stierne. 

Skilte med kilometer – evt. ture i skoven man kan løbe. 

Måske kunne man lave en app og så scanne en kode, der hvor man stod og så kunne man vælge forskellige ruter. 

Det kunne være godt med bedre MTB-muligheder evt. et separat single-track i skoven eller på volden. 
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Konklusioner og perspektiver på brugerundersøgelsen  
Nedenfor er sammenfattet nogle konklusioner og perspektiver på brugerundersøgelsen.  
 
Om stien og brugen (uafhængigt af udlægget til Kløversti): 

• Brugerne af stien er en meget bredt sammensæt gruppe – der er stor aldersspredning og 
spredning mellem folk, der bor tæt på og længere væk. 

• De fleste kommer alene eller parvist. 
• Hovedparten af brugerne gik en tur under besøget. En femtedel luftede hund. Men der var 

også mere aktivitetsbetonet anvendelse med løbere, cyklende, stavgængere og enkelte 
mountainbikere – dog ikke så meget fysisk aktivitet ved målingen i bymæssig kontekst. 

• 85 % havde benyttet stien før, og deres aktivitetsmønster afspejler en meget flersidig 
anvendelse af stien. 

• En del anvender stien regelmæssigt – dagligt eller flere gange ugentligt for 40 % i 
sommerhalvåret. Og frekvensen stiger, jo tætter svarpersonen bor på stien. 

• Der synes at være tilfredshed med stien, da langt de fleste (89 %) vil anbefale stien til andre. 
 
Særlige Kløverstiaspekter: 

• To tredjedele er ikke klar over Kløverlogoets betydning, og godt halvdelen vidste ikke, at de 
befandt sig på en Kløversti. Vigtigste kilder til viden om Kløverstien er skilte/afmærkninger, 
mund-til-mund eller folderen. 

• Kløverstien har været med til at ændre praksis, både i form af at få folk til at benytte naturen 
mere og udføre flere former for aktivitet. I det samlede billede er det ca. 10 %, der vurderer, 
at de kommer mere ud i naturen efter etableringen af Kløverstien. Kløverstien har imidlertid 
også flyttet på færdslen, så flere går på netop denne sti frem for andre steder. Den har givet 
en del brugerne ny viden om naturen og historien i området. Og så vurderer 20 procent, at 
Kløverstien har gjort det lettere for dem at komme ud i naturen. Samlet svarer 33 % ja til 
mindst ét af ni positive udsagn om Kløverstiens betydning. 

• Samlet set har 16, 12 og 14 % af samtlige brugere i undersøgelsen anvendt henholdsvis 
folderen, hjemmesiden og Endomondo. Og stort hele den gruppe er tilfredse eller meget 
tilfredse med disse formidlingstiltag. 

 
Perspektiver: 

• Erfaringer fra projekter som eksempelvis ”En god omvej” viser, at det ikke nødvendigvis 
ændrer motionspraksis signifikant blandt de fleste, når man tilfører nye faciliteter til et 
område10. Det kan dog lade sig gøre. I det lys er det faktisk flot, at en tiendedel af samtlige 
svarpersoner vurderer, at ”jeg kommer mere ud i naturen end før, Kløverstien kom”.    

• Godt halvdelen ved ikke, at de er på en Kløversti og nogle af de forslag, som svarpersonerne 
anfører til sidst i spørgeskemaet, vidner om, at en del ikke kender til de muligheder, som 
Kløverstikonceptet tilvejebringer. Der synes således at være et potentiale for at udbrede 
kendskabet til mulighederne bedre, herunder ikke mindst den digitale formidling af steder 
via Endomondo, som anvendes meget sparsomt i dag. 

• Skiltene spiller en vigtig rolle for informationen om Kløverstien, så et sted at starte kunne 
være en kritisk gennemgang af, om skilte, afmærkninger og tavler står rigtigt placeret, eller 

                                                 
 
10 Se evaluering af ”En god omvej” på http://www.engodomvej.dk/evaluering 
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om de eventuelt burde suppleres. Tiden og ikke mindst mund-til-mund vil sandsynligvis 
klare en del af arbejdet også. 

• Formidling om naturoplevelserne på skilte efterlyses. Også en lysløjpe eller bedre belysning 
nævnes som forslag til forbedringer. 

 
 
Afslutningsvis skal der igen gøres opmærksom på, at undersøgelsen ikke er gennemført, så det kan 
efterprøves, om den er repræsentativ for de gæster, der færdes på stien. I alt er der 153 svar, men 
selvom spændvidden eksempelvis aldersmæssigt er stor, er der en slagside i materialet. Der er 
eksempelvis ikke mange børn med i undersøgelsen, og brugere helt uden fortrolighed med at 
benytte en internetbrowser vil ikke fanges med metoden. Endvidere er det i omfang en ret sparsom 
evaluering, når det samlede omfang af projektvisionen tages i betragtning, herunder at Kløverstier 
påtænkes udbredt i alle landets kommuner. 
 
Det anbefales, at man supplerer undersøgelsen med anvendelsen af metoden på flere af de 
efterhånden mange Kløverstier, som er blevet etableret under konceptet. Undersøgelsen vil let og 
billigt kunne iværksættes ud fra det set-up, som eksisterer. 
 
Det anbefales, at man følger op med uddybende kvalitative interview, evt. som 
fokusgruppeinterview, som vil give mulighed for at kvalificere nuværende og fremtidige 
Kløverstier yderligere. Herunder kan særlige grupper, f.eks. skoler, institutioner osv. inddrages 
bedre end med den her anvendte metode.  
 
Endelig vil baselinetællinger inden etablering af en eller flere nye Kløverstier kombineret med 
efterfølgende tællinger være en måde at evaluere betydningen af et Kløverstiudlæg kvantitativt. 
Dette blev foreslået i det oprindelige oplæg til evaluering.  
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Bilag 
 

1. Spørgeskema til stiplanlæggere i kommunerne 
2. Spørgeskema til brugere på Kløverstien i Brøndby Kommune 
3. Flyer anvendt i brugerundersøgelsen 
4. Planche på pælene i brugerundersøgelsen 

 



Bilag 1.  
 
Spørgeskema til stiplanlæggere i kommunerne 
  









Bilag 2.  
 
Spørgeskema til brugere på Kløverstien i Brøndby 
Kommune 
  











Bilag 3.  
 
Flyer anvendt i brugerundersøgelsen 
  



Deltag i spørgeskemaundersøgelse om stien. 
Så deltager du i lodtrækning om et gavekort på 
3.000 kr. til www.gavekortet.dk.

Du kan scanne ovenstående QR-kode via din 
mobiltelefon, eller du kan indtaste dette link på 
en computer med internetforbindelse:

www.centerforfriluftsliv.dk/bp1

Undersøgelsen gennemføres af Københavns 
Universitet. Eventuelle spørgsmål kan rettes til 
Søren Præstholm på telefon 23 80 78 04.

SVAR & VIND



Bilag 4.  
 
Planche på pælene i brugerundersøgelsen. 
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