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Forord 

 

Dette kortlægningsprojekt er udført af to forskere fra IGN på Københavns 

Universitet, og bygger videre på to tidligere projekter om kortlægning af kyst- og 

havfriluftsaktiviteter, hvorfra datasæt for friluftsliv blev indleveret til brug for 

havplanlægningen, så friluftssektoren kunne tages med i afvejningerne. 

Facilitetsprojektet har fokus på at bidrage med input til en national kortlægning 

af friluftsfaciliteter i en ny database, som er under opbygning i et samarbejde 

mellem kommunerne, Naturstyrelsen og Friluftsrådet.    

Vi vil gerne takke Udlodningsmidlerne og Lokale og Anlægsfonden for øko-

nomisk støtte til projektet samt Københavns Universitet for medfinansiering. 

Ligeledes tak til projektets styregruppe der har haft deltagelse fra Udlodnings-

midlerne og Lokale og Anlægsfonden samt Naturstyrelsen, der står for 

udinaturen.dk platformen. Projektet er gennemført uafhængigt af interesser og 

påpeger bl.a. typer af faciliteter, der mangler i kortlægningen.  

Endvidere en stor tak til de mange friluftsudøvere, klubber og virtuelle 

klubber/netværk, højskoler og andre, som har inddateret faciliteter i projektet. 

Her har bl.a. vores facebook-gruppe https://www.facebook.com/Havfriluftsliv 

været til stor gavn ligesom vore hjemmeside www.havfriluftsliv.dk, hvor 

resultater af tidligere projektet kan downloades gratis.  

Projektets fokus har været på kystfriluftsfaciliteter, og vi håber resultaterne kan 

bidrage til den grundige kortlægning af friluftsfaciliteter, der er på vej rundt i 

landet til gavn for de mange friluftsudøvere og til gavn for planlægning og 

forvaltning i kommuner, Naturstyrelsen og andre.  

 

Frederiksberg 15. december 2021 

 

 

             Berit C. Kaae 

  

https://www.facebook.com/Havfriluftsliv
http://www.havfriluftsliv.dk/
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Resumé 

Denne rapport belyser en række forhold knyttet til friluftsfaciliteter i kyst-

områder i Danmark.  

 

Projektets formål har været at bidrage til at etablere en facilitetskortlægning for 

en række kystfriluftsaktiviteter i Danmark med henblik på at identificere de 

offentligt tilgængelige faciliteter, samt identificere interessen og evt. barrierer for 

at facilitetsejerne indrapporterer kystfaciliteter til udinaturen.dk. Der er anvendt 

en PPGIS-baseret metode, hvor der gennem klubber, foreninger, virtuelle 

netværk m.m. er indkommet 963 kortlægninger af kystfriluftsfaciliteter, med 

tilknyttede informationer om faciliteternes tilgængelighed, ejerforhold, 

anvendelse, oplevede problemer og forslag til forbedringer. Ligeledes har 

projektet undersøgt, hvilken betydning faciliteterne har for folks 

friluftsudøvelse. 

 

De 963 inddaterede kystfaciliteter udgør et relevant bidrag til bl.a. udinaturen.dk, 

men resultaterne viser samtidig, at der findes en meget stor bredde af faciliteter, 

og mange falder uden for kategorierne i udinaturen.dk. Vi er derfor glade for, at 

det undervejs i projektforløbet blev besluttet at etablere en Fælles Kommunal 

Friluftsdatabase, som indeholder en langt brede vifte af friluftsfaciliteter, som 

geografisk dækker både land, kyst og vand. Dette muliggør en mere systematisk 

og ensartet klassifikation af friluftsfaciliteter og mere omfattende data til brug 

for planlægning og forvaltning m.m. Udinaturen.dk kan indeholde et udtræk af 

databasen med de mest relevante publikumsfaciliteter.   

 

Vi har derfor valgt at skabe et overblik over de kystfacilitets-kategorier, der 

findes i den Fælles Kommunale Friluftsdatabases FKG-datamodel, i 

udinaturen.dk, i projektets dataindsamling og i andre kortlægninger. Der findes 

nemlig i mange tilfælde systematiske kortlægninger af faciliteter i forskellige 

aktivitetsgrupper, som kunne være relevante input til den Fælles Kommunale 

Friluftsdatabase. Vi har endvidere systematisk belyst hvilke faciliteter, der er 

knyttet til de 92 kystfriluftslivsaktiviteter, vi tidligere har undersøgt og beskrevet 

i rapporten ’Blåt Friluftsliv i Danmark’ (Kaae, Olafsson & Draux 2018). Selvom 

mange forskellige friluftsaktiviteter benytter mange af de samme faciliteter, 

kommer projektet herved også ud i hjørnerne af små aktivitetsgrupper og nogle 

faciliteter, der måske ikke er nået med i FKG-kategorierne. Der inddrages en 

række eksempler på forskellige typer faciliteter, som fx viser undertyper i en 

kategori, der kunne underopdeles, eller viser nogle typer faciliteter der mangler 

en kategori.  

 

Projektet analyserer forskellige problemstillinger herunder betydningen af 

friluftsfaciliteterne for friluftsudøverne, tilknyttede aktiviteter, barrierer for 
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deltagelse knyttet til faciliteterne, tilgængelighed og ejerforhold, samt barrierer 

for at indrapportere til udinaturen.dk. 

Projektet konkluderer, at de 963 inddaterede faciliteter kan bidrage med 

faciliteter til FKG-kortlægningen og en del kan potentielt løftes over i 

udinaturen.dk gennem kontakt til facilitetsejeren, samt at de fleste (80%) er 

offentligt tilgængelige. Der var overvejende interesse for at få faciliteterne ind i 

udinaturen.dk (80%) og begrundelserne var især stedets/facilitetens gode 

kvaliteter, nem og offentlig adgang, den fysiske tilgængelighed og placering, at 

stedet har kapacitet til flere besøg, og at en kortlægning vil gøre stedet mere 

kendt. Derimod var der 20 %, som ikke ønskede en inddatering til udinaturen.dk, 

og barriererne var især faciliteternes ringe standard, potentielle 

trængselsproblemer eller ønske om at holde stedet for sig selv eller andre 

’indviede’.  

 

Projektets bidrag til FKG-kortlægningen og udinaturen.dk ligger dog lige så 

meget i at påpege supplerende kategorier og i at vise relevante datakilder, hvorfra 

disse data sandsynligvis kan indhentes gennem dialog med de berørte dataejere. 

 

Projektet er ikke repræsentativt for kystfriluftsfaciliteter i landet, og resultaterne 

bør ikke overfortolkes. Vi mener den nye tilgang med en samlet FKG-

datamodel, hvoraf et mindre udsnit løftes over i udinaturen.dk, er en langt bedre, 

men også mere ressourcekrævende tilgang. Vi har i projektet tilstræbt også at 

bidrage med input og nuancering af den nye tilgang, og ser frem til at denne 

omfattende kortlægning gennemføres.  

 

Projektet kommer med 10 anbefalinger for det videre arbejde: 

1. Systematisk inddatering til fælles database 

2. Dækkende og præcise kategorier 

3. Koordinering med andre databaser og datakilder 

4. Kobling til fondsprojekter 

5. Dialog og tjek med klubber, foreninger og virtuelle netværk 

6. Opdateringsprocedurer og forandring af brugsmønstre 

7. Analyser 

8. Koordinering med planlægning 

9. Målsætninger og visioner for friluftsliv 

10. Samtænkning med andre sektorer 

 

Disse anbefalinger omkring kysfriluftsfaciliteter beskrives nærmere på side 176 i 

rapporten.  
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Indledning  

Havet og kysterne er meget populære steder at udøve friluftsliv, og med omkring 

8.750 km kyster har Danmark et meget stort og varieret grundlag for dette 

friluftsliv. To nyere undersøgelser inklusiv kortlægninger af havfriluftsliv i 

Danmark har givet helt ny viden og detaljeret indsigt i havfriluftslivets meget 

forskelligartede aktiviteter og hvor de foregår. Undersøgelserne viser bl.a. at 77,6 

% af den voksne danske befolkning årligt deltager i mindst én men ofte flere 

vandorienterede friluftsaktiviteter.   

Resultaterne er samlet i rapporten Blåt Friluftsliv i Danmark (Kaae et al 2018) 

og omfatter 92 forskellige friluftsaktiviteter fordelt på 16 hovedgrupper. Data 

fra disse undersøgelser er blevet trianguleret med satellitbaserede AIS-data for 

lystsejlads og samlet i et digitalt kort, der blev indleveret til Søfartsstyrelsen i 

foråret 2019 til brug for den igangværende maritime fysiske planlægning (MSP), 

der gennemføres i alle EU-lande og skal være færdig i 2021. Selvom friluftsliv 

kun er en sektor som ’kan’ inddrages i havplanlægningen, håber vi på at denne 

dokumentation og grundige kortlægning bidrager til at friluftslivets interesser 

også inddrages i havplanlægningen.  

Dette projekt kan ses som en forlængelse af ovennævnte aktivitetskortlægning, 

idet vi nu søger at kortlægge faciliteterne for kystfriluftslivet. Der er en stor 

sammenhæng mellem aktiviteter og faciliteter, men det varierer da nogle 

aktiviteter er helt afhængige af faciliteter, mens andre kan foregå uden brug af 

faciliteter, men dog kan have gavn af forskellige typer faciliteter.  

Hidtil har der manglet et overblik over kystfriluftsfaciliteternes placering og type, 

hvilket skaber et problematisk grundlag for at sikre det blå friluftslivs interesser 

i forhold til forskellige planprojekter så som kystsikring, havneudvidelser og 

etableringen af nye blå støttepunkter og andre faciliteter for friluftsliv. Projektet 

tilstræber derfor at skabe et overblik gennem en systematisk registrering, 

kortlægning og analyse af kystfriluftslivets faciliteter og identifikation af 

tilgængelighed og ejerforhold.  

En systematisk kortlægning af kystorienterede friluftsfaciliteter med fokus på de 

offentligt tilgængelige vil give et ikke tidligere set overblik over omfang og 

lokalisering af havfriluftslivets ’facilitetsforsyning’.  

Dette skal ses i sammenhæng med et større projekt om Den Fælles Frilufts-

database, der i første omgang fokuserer på at skabe en fælles database med alle 

friluftsfaciliteter.  Dette arbejde er udført, og databasen er klar til at blive taget i 

anvendelse. Det sker ved, at kommunerne uploader og vedligeholder deres data 

i Den Fælles Friluftsdatabase. I anden omgang er fokus på at sikre, hvordan 

civilsamfundsorganisationer, som eksempelvis en spejdergruppe, der stiller en 

shelterplads offentligt til rådighed, kan få data med. I praksis vil kommuner, stat 
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og civilsamfunds-organisationer kunne få data ind i Den Fælles Friluftsdatabase. 

På sigt etableres en administrativ struktur omkring Den Fælles Friluftsdatabase, 

som sikrer beslutninger, samarbejde og dialog i forbindelse med eksempelvis nye 

behov og ønsker til Den Fælles Friluftsdatabase. 

Udinaturen.dk platformen er koblet til Den Fælles Friluftsdatabase, men bruger 

ikke alle data herfra. Der foregår et udviklingsprojekt, der skal sikre en enkel, 

moderne og mere indbydende platform. Projektet er et samarbejde mellem 

Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, en række kommuner, Friluftsrådet og KL. 

Parterne ønsker, at det nye udinaturen.dk i højere grad skal indfri sit potentiale 

som fælles national platform, hvor der kan planlægges eller inspireres til natur- 

og friluftsoplevelser. Den nye udinaturen.dk platform gik i luften i 2020, men 

dette projekt er baseret på analyser af den tidligere version.  

Det er målet, at de kystfriluftsfaciliteter, som nærværende projekt indsamler, 

bliver koblet til den nye strategi for udinaturen.dk og Den Fælles Frilufts-

database. Derfor belyser vi både faciliteter, der er koblet til udinaturen.dk 

kategorier, og til kategorier i den underliggende FKG-datamodel for Den Fælles 

Friluftsdatabase. Datamodellen er udviklet i et projekt ledet af KL med afsæt i 

en række nordjyske kommuners arbejde, og med midler fra den kommunale del 

af Geodanmark, mens også Naturstyrelsen indgår i dette arbejde.    

Projektet skal også belyse forsyningsgraden af kystfaciliteter. Dette kan give 

indblik i hvilke områder, der evt. er underforsynede og dermed være et redskab 

for planlægning og etablering af nye faciliteter – bl.a. i regi af Friluftsrådet, 

Lokale- og Anlægsfonden samt andre fonde, kommuner m.fl., der støtter nye 

faciliteter. Vi mener dog, at en sådan analyse vil være bedre at lave efter der er 

indsamlet et mere komplet datasæt for alle friluftsfaciliteter.     

Det er nu i første omgang kommunerne, der uploader og vedligeholder deres 

data i Den Fælles Friluftsdatabase. I anden omgang er fokus på at sikre, hvordan 

civilsamfundsorganisationer, som eksempelvis en spejdergruppe, der stiller en 

shelterplads offentligt til rådighed, kan få data med. I praksis vil kommuner, stat 

og civilsamfunds-organisationer kunne få data ind i Den Fælles Friluftsdatabase. 

Vi har i nærværende facilitetsundersøgelse undersøgt folks interesse for at få 

’deres’ faciliteter med i udinaturen.dk, og hvad der påvirker denne inddatering. 

Dette kan give indsigt i, hvad der evt. vanskeliggør en inddatering, når 

civilsamfunds-organisationer på sigt skal kunne få data med.  
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Formålet med projektet 

Formålet med projektet er at bidrage til etablere en facilitetskortlægning 

for en række kystfriluftsaktiviteter i Danmark med henblik på at 

identificere de offentligt tilgængelige faciliteter, samt identificere 

interessen og evt. barrierer for at facilitetsejerne indrapporterer 

kystfaciliteter til udinaturen.  

 

Definition af kystfriluftslivsfaciliteter 

Tidligere undersøgelser viser, at der foregår rigtig mange forskellige frilufts-

livsaktiviteter i kystzonen – både på land og i vand, men at alle aktiviteterne har 

et ophæng på land. Mange friluftsaktiviteter i kystzonen kan foregå uden brug af 

faciliteter, men faciliteterne er støttepunkter, der kan forbedre mulighederne for 

aktiviteterne, samler spredte aktiviteter et bestemt sted, tilbyder service som fx 

toiletter og omklædningsrum m.m. og bidrager til at skabe et socialt fællesskab 

og mødested for udøvere. Mange, men ikke alle faciliteter er desuden 

multifunktionelle, idet de skaber adgang og understøtter mange forskellige 

friluftsaktiviteter på én gang.   

I dette projekt har vi fokus på faciliteter til kystfriluftsliv og tilgængelighed. Vi 

afgrænser dette på følgende måder: 

Kystfriluftsliv 

Oplevelsen af havet og/eller kysten skal indgå i friluftsaktiviteten, for at vi 

betegner det som kystfriluftsliv i dette projekt. Dvs. aktiviteterne foregår i 

kystzonen eller på havet. Kysttilknytningen betyder eksempelvis, at vi ikke tager 

legepladser i kystzonen med, da de kan forekomme overalt og ikke umiddelbart 

har en tilknytning til havet. Men hvis vi støder på en legeplads, der direkte 

anvender havet som en del af legen, tages den med. (Andre typer af ikke-

kystnære friluftsfaciliteter indgår også i udinaturen, men kortlægges i andet regi). 

Faciliteter 

En facilitet er i projektet et fysisk element, der er menneskeskabt. Ikke alle 

kystfriluftslivsaktiviteter er direkte knyttet til faciliteter. Eksempelvis er badning 

meget udbredt og foregår ofte uden brug af fysiske faciliteter. Men badning kan 

have forskellige faciliteter tilknyttet – fx en badebro, et livreddertårn, 

redningsudstyr eller være Blå Flag strand med tilhørende toiletfaciliteter m.m.   

Vi skelner mellem: 

 Nødvendige faciliteter – aktiviteten kan ikke foregå uden 

 Berigende faciliteter – øger oplevelsen af den aktivitet der foregår 

 Servicefaciliteter – øger komfort og service i forbindelse med aktiviteten 
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Tilgængelighed og offentlig/privat ejerskab 

Projektet har primært fokus på offentligt tilgængelige kystfriluftslivsfaciliteter, 

men det er ikke entydigt, da der findes mange mellemformer – fx klubfaciliteter, 

med adgang for medlemmer eller faciliteter med adgang for grupper efter aftale.  

Herudover er der private faciliteter (fx en privat badebro). Endvidere er der 

faciliteter, som benyttes, men hvor det er uklart for brugeren, om der reelt er 

offentlig adgang.  

 

Vi opdeler derfor tilgængelighed i følgende typer:   

 Offentlig adgang for alle 

 Delvis adgang – kun for medlemmer eller bestemte brugergrupper, kun efter 

aftale. 

 Privat ejerskab – ingen adgang 

 Uklart ejerskab, men faciliteten benyttes af forskellige friluftsudøvere 

 

Adgangsfaciliteter 

Tilgængelighed forstås også i et større perspektiv i projektet, idet adgangen til 

kysten fra baglandet er vigtig for friluftslivet. Derfor anses stier og parkerings-

pladser som adgangsfaciliteter – en slags støttefunktion for kystfriluftslivet. 

 

Metoder 

Projektet kombinerer desk-research og en PPGIS-baseret spørgeundersøgelse 

og kortlægning:  

Desk-research 

Facilitetskortlægningen omfatter en screening og indhentning af eksisterende 

datalag og registre for at se, hvad der ellerede er kortlagt. Den belyser de 

datakategorier der er i FKG-datamodellen og i udinaturen-platformen med 

henblik på at udvælge de kategorier, der har relevans for faciliteter til 

kystfriluftslivet. Ud fra viden fra tidligere undersøgelser suppleres der med 

relevante kategorier, der ikke er med i de to datamodeller og henvises til relevante 

datakilder.  

PPGIS-undersøgelse 

Der er udviklet et online geografisk kort-baseret spørgeskema, en såkaldt public 

participation GIS (PPGIS) undersøgelsen. Spørgeskemaet giver deltagerne 

mulighed for at lokalisere de kystfaciliteter som bruges og indsamle 

informationer om dem herunder ejerforhold og hvorvidt brugerne mener at 

faciliteten bør med i udinaturen. Faciliteterne bliver samtidig kortlagt og opdelt 

i forskellige typer. Spørgeundersøgelsen er distribueret ved hjælp af en 

crowdsourced tilgang hvor forskellige brugergrupper er blevet opfordret til at 
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deltage gennem bl.a. henvendelse til klubber, foreninger, virtuelle grupper på 

nettet, højskoler m.fl. Dette er sket gennem email invitationer, og vores facebook 

gruppe https://www.facebook.com/Havfriluftsliv og gennem vores hjemme-

side www.havfriluftsliv.dk. Det har således ikke været ønsket at gennemføre en 

repræsentativ undersøgelse om danskernes brug og kortlægning af kystfaciliteter 

for friluftsliv, men derimod at få potentielle facilitetsejere i tale omkring 

faciliteter som understøtter deres rekreative kyst og havaktiviteter. 

 

I alt har 406 personer deltaget i undersøgelsen med kortlægning og information 

om 963 faciliteter fordelt i hele Danmark. Som det ses i figur 1 angav 1/3 af 

deltagerne at repræsentere en klub, forening eller lign., mens 2/3 af deltagerne 

angav at repræsentere sig selv. Deltagerne blev også spurgt om hvor organiseret 

deres vigtigste friluftsaktivitet er. 36 % af deltagerne oplyste at de mest dyrker 

deres aktivitet i regi af en klub, mens knap 10 % oplyste at de mest dyrker deres 

aktivitet i et selvorganiseret netværk (fx facebook grupper el. lign). Således 

repræsenterer knap 50 % af deltagerne i undersøgelsen en organiseret form for 

kystfriluftsliv. 

 

 Figur 1. Organisering af den vigtigste friluftsaktivitet ved kyst/hav. 

 

 

Analyse af eksisterende data 

Baseret på en national repræsentativ undersøgelse af 10.291 respondenter opdelt 

i hhv. kystfriluftsudøvere, landfriluftsudøvere og ikke-friluftsudøvere analyseres, 

hvilken rolle faciliteter spiller som barriere for deltagelse i kystfriluftsliv for de 

tre grupper.  

  

https://www.facebook.com/Havfriluftsliv
http://www.havfriluftsliv.dk/
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Hvilke kystfriluftsfaciliteter er med i undersøgelsen 

Det analyserede udinaturen-kort (2019) omfatter en række forskellige kategorier, 

der både omfatter fx faciliteter, stier og oplevelser – det gælder også kategorien 

’Ved vandet’ hvor kategorierne: Badebro, Sauna, Blå Flag havn, Isætningsrampe 

kan betegnes som egentlige faciliteter, mens Blå Flag strand kan betegnes som 

en mellemting, idet der i godkendelsen ligger krav om, at der er fx toiletfaciliteter 

m.m.  Derimod er snorkelsteder, frit fiskeri, isætningssteder, landgangssteder, 

overbæringssteder og ankerpladser mere områder, der egner sig til formålet, men 

ikke nødvendigvis omfatter en facilitet. Badesøer og betalingsfiskeri, der er 

knyttet til put-and-take m.m. er ikke med, da de ikke er kystorienterede (figur 2). 

I projektet er det imidlertid kun egentlige faciliteter, der søges identificeret, men 

for en del af besvarelserne i undersøgelsen har det været vanskeligt for folk at 

skelne mellem kategorierne og desuden er mange faciliteter multifunktionelle, 

dvs. der foregår mange forskellige aktiviteter på samme facilitet.  

 
Figur 2. Klassifikationerne i kategorien ’ved vandet’ i udinaturen.dk 

 

Faciliteter i de forskellige datasamlinger 

Der findes forskellige typer af faciliteter i den nuværende udinaturen-platform, 

og i den FKG-datamodel, som er udviklet på tværs af kommunerne, samt i 

projektets inddateringer af faciliteter (tabel 1). Tabellen nedenfor viser et overblik 

over de forskellige typer af kystfriluftsfaciliteter, der er med i de tre 

inddateringer/kortlægninger. Endvidere er der angivet en række andre 

datakilder, som vi ved eksisterer, og som evt. kunne bidrage til den kommende 

inddatering i den tværkommunale FKG-model og de ting der løftes videre herfra 

ind i det nye udinaturen.   

Projektets kategorier til indrapportering blev etableret før FKG-datamodellen 

blev udviklet. Som det ses er der delvis overlap mellem de tre datamodeller. På 

baggrund af vores hidtidige arbejde med kyst- og havfriluftsliv, har vi tilladt os 

at foreslå nogle supplerende typer af kystfriluftsfaciliteter, der ikke er med, men 

som vi ved findes. Herved kan listen gøres mere dækkende for de mange 

forskellige faciliteter. Hver type af faciliteter beskrives uddybende i de 

efterfølgende afsnit i rapporten og koblets til de aktiviteter, de anvendes til. 
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Tabel 1. Liste over de forskellige typer af faciliteter i den nuværende udinaturen.dk-platform, i FKG-
datamodellen og i projektets inddateringer af faciliteter. * markerer, at det ikke umiddelbart kan 
betegnes som en facilitet. Hvid betyder at kategorien ikke er med i datasættet.    

Type af facilitet med 
relation til kyst/hav 

Udinaturen
-kategorier  

FKG 
datamodel 

Projektets 
inddatering 

Andre 
kilder  

Faciliteter til badning 

Badebro Ja Nej Ja  SDFE 

Blå Flag strand  Ja Nr.1061  Nej FEE 

Blå Flag faciliteter Del af strand Nr. 1072 Nej  
Badestrande uden flag* Nej Nr. 1051 Nej Kortlagt af 

Trygfonden 

Badevandsflag (andet end 
Blå Flag) 

Nej Nr. 1261 Nej, data findes 
fra andre kilder 

Kommuner 

Badevandsflag Facilitet (ej 
Blå Flag) 

Nej Nr. 1272 Nej, data findes 
fra andre kilder 

Kommuner 

Livreddertårn Nej Nr. 1252 Nej, data findes 
fra andre kilder 

Tryg-fonden 

Livredderpost (ubemandet) Nej Nr. 1252 Nej, data findes 
fra andre kilder 

Trygfonden 

Sauna Ja – mange ved 
havet 

Nej Ja (sammen m. 
badeanlæg) 

Badeanstalter, 
klubber 

Friluftsbad/svømmebad 
Inkl. havnebad  

Nej Nr. 1091 Ja  Kommuner, 
Fondsprojekter 

Udspringsvipper og 
platforme mv.  

Nej Nej Ja  Kommuner/ 
klubber 

Andre faciliteter på stranden ofte tilknyttet badning 

Beachvolleybane Nej Nr. 4172 ’andet’  

Vandlegeplads  Kun Natur-
legepladser  

Nr. 1211  ’andet’ Kommuner  
Fondsprojekter 

Parkouranlæg/vandparkour Nej Nr. 4152 Nej Højskoler 

Undervandsfaciliteter 

Dykkerspot - kan have 
faciliteter 

Nej Nr. 4182 Kun dykker-
faciliteter - ikke 

steder 

Diving Den-
mark, Undine 

II projekt m.m. 

Snorkelsted* Ja Del af 4311 Nej  

Snorkelsti/område Nej Nr. 4311 
område ej fac. 

Kun 
snorkelstier 

Kommuner og 
klubber 

Snorkelstier og dykkerpark 
(kunstige rev)  

Nej Del af 4311, ej 
dykkerparker?  

Ja Kommuner og 
klubber 

Faciliteter til fiskeri og rekreativ aquakultur  

Betalingsfiskeri* /fiskesø Ja, put & take-

søer 

Nr. 2031 

fiskesø 

Nej – ikke kyst Udbydere 

Frit fiskeri*  Nej Nr. 2171 Nej ikke fac. ? 

UV-jagtspot* Nej Nr. 4301 ’andet’ Klubber 

’turistfiskeri’ *  

se def. Fra VDK 

Nej Nej Nej VisitDenmark 

nyt projekt 

Maritime havhaveanlæg Nej Nej Ja  Havhøst org. 

Havne og ramper, ankerpladser 

Blå Flag Havn  Ja Ja Havne Blå Flag org. 

Lystbådehavn uden Blå Flag  Nej  Havne 
 

Danske Havne 
/FLID m.fl. 

Bådplads (fortøjnings-sted 
til både/joller 

Nej Nr. 6011 Ja, under 
bådebro 

Se nedenfor 

Bådebro Nej Nej Ja SDFE 

Ankerplads* Ja Nej Nej 150 ankerbøjer 

Roning og småbåde o.lign. 
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Rostadion Nej Nr. 6021 Nej Klubber 

Sejlsports- og roklub Nej Nr. 6042 Nej Klubber 

Kanorasteplads Nej Nr. 6052 Nej Klubber 

Ophaler-/ Isætningsplads 

(ikke-motoriserede småbåde 

Nej delt op Fælles under 

6062 men kun 
ikke-motorise-

rede småbåde 

Ja Nej 

Isætningssted Ja – sø og hav Ja Nej 

Landgangssted Ja – sø og hav Ja Nej 

Slæbested ? Nr. 1102 ’andet’ Nej 

Isætningsrampe Ja – sø og hav Nej Ja Nej 

Overbæringssted Mest søer/åer Nej Nej Nej 

Umotoriseret sejlads tilladt 
(i område med generelt 

sejlforbud)* 

Nej Nr. 6031 Nej Evt. i Natura 
2000 m.m. 

kortlægning? 

Banemarkeringer (punkt & 

areal)  

Nej Nej Ja  Del kapsejlads-

baner i søkort 

Hop m.m. ifbm vandski Nej Nej Ja Klubber kender 

Surfingfaciliteter & vindaktiviteter 

Kitesurf-område (anvist til 

kitesurfing) 

Nej Nr. 4191 Nej Klubber kender 

Windsurf-område 

(anvist windsurfing) 

Nej Nr. 4201 Nej Klubber kender 

Kitebuggyområde (anvist til 

kitebuggy) 

Nej Nr. 4211 Nej Klubber kender 

Kabelbaner til wakeboard Nej Nej Nej Klubber kender 

Ture og ophold (ved kysten, men dækker ofte også indland) 

Parkeringsplads  Ja, ikke kun 

kystmære 

Nr. 1291 Ja, kun nær 

kysten  

Kommuner 

NST m.fl. 

Borde, bænke, picnic Nej Nr. 1201 Nej 

Vandpost Ja Nr. 1222 Nej 

Service faciliteter  Nej Del af Nr. 1302 Ja 

Teltpladser  Ja, store og små Nr. 3031 Ja, kystnære 

Fri teltning Ja Nr. 3071 Ja, kystnære 

Shelter ? Nr. 3012 Ja, Kystnære 

Kanoovernatningsplads Nej Nr. 3022 Nej 

Campingpladser Nej Nr. 3041 Nej 

Feriecenter Nej Nr. 3061 Nej 

Hytter og lejrskoler Nej Nr. 3051 Nej 

Spejderhytte Nej Nr. 1082 Nej 

Tørvejrsrum/madpakkehus Ja Nr. 1132 Nej 

Bålplads Ja Nr. 1022 Nej 

Bålhytte Ja Nr. 3091 Nej 

Formidlingsfaciliteter (ved kysten, men dækker ofte også indland) 

Naturcenter  Nr. 2062 Nej NST og 
kommuner Naturbase  Nr. 2072 Nej 

Naturskole Undervisning Nr. 2082 Nej 

Udstilling  Nr. 2092 Nej 

Naturrum  Nr. 2102 Nej 

Gateway knudepunkt servi-

ce, information & faciliteter 

Nej Nr. 1302 Nej Kommuner, 

turistkontorer  

Fugletårn/udsigtstårn Ja  Nr. 2012 Ja NST og 

kommuner 
Nej 

Nej 

 Nej 

Udsigtspunkt Nej Nr. 2022 Nej 

Infotavle Nej Nr. 1152 Nej 

Virtuelt oplevelsespunkt Nej Nr. 1142 Nej 

Oplevelsespunkt inkl. -havn Nej Nr. 2161 Nej 

Anden facilitet  Nej Nr. 9981 Ja Alle kilder 
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Badning og faciliteter i Havnsø (Foto: Kristian Kallenbach). 

 

Faciliteter tilknyttet svømning og badning m.m.  

Badning og svømning m.m. er meget populært og 34,4 % af den voksne 

befolkning har deltaget i udendørs svømning/badning inden for det seneste år. 

Som sådan er der ingen af de forskellige former for badning/svømning, der 

kræver faciliteter for at kunne udøves, og med 8.750 km kyster er der rige 

muligheder for at deltage. Sandstrande er dog de foretrukne steder, men ses ikke 

her som en facilitet i sig selv. Derimod kan Blå Flag strande og strande med 

andre badeflag betegnes som faciliteter, idet de har forskellige faciliteter som 

toiletter m.m. tilknyttet, og badevandskvaliteten måles løbende. 

 

Tabel 2. Liste over faciliteter tilknyttet svømning o. lign, opdelt i nødvendige faciliteter, berigende 
faciliteter og servicefaciliteter.  

 

Aktivitet Nødvendige 
faciliteter 

Berigende 
faciliteter 

Servicefaciliteter 

Svømning 

Soppe/leg i vandet - Vandlegeplads Omklædning, bad, 

toiletter livreddertårn, 
livredderpost, 

redningsveje/stier,  
strande med Blå Flag 

eller andet 
badevandsflag der 

markerer 
badevandskvalitet og 

faciliteter 
 

Badning/svømning 
generelt 
 

- Badebro, 

badeanstalt, 
udspringsvipper, 

platforme m.m. 

Havsvømning 
længere distancer (fx 
triatlon)  

- Badebro, baner ved 

stævner 

Nøgenbadning 
(Naturisme) 

- Naturiststrand 

Vinterbadning 
 

- Badebro med 
trappe, evt. sauna 
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Selvom disse badeaktiviteter kan foregå overalt, er der en række faciliteter, der 

kan berige oplevelsen såsom badebroer, badeanstalter/havnebade, 

udspringsvipper, platforme o. lign. Midlertidige baner skal udlægges til 

havsvømning, når der er triatlon eller andre stævner. Endvidere er der 

naturiststrande, der er udpeget som områder for nøgenbadning. Vinterbadning 

foregår bedst, når der er en badebro, så deltagerne kan komme gradvist ned og 

op igen ligesom en sauna kan berige aktiviteten. For alle badeaktiviteterne er 

omklædnings- og badefaciliteter, livreddertårne og redningsudstyr vigtige 

servicefaciliteter, men ikke en forudsætning for badeaktiviteterne. Blå Flag 

strande og andre badeflag giver en sikkerhed for, at badevandskvaliteten er i top. 

Alle kommuner skal udarbejde badevandsprofiler.  

Badeaktiviteterne kan foregå langs stort set alle kyster i landet uden brug af 

nogen faciliteter. Men i dette afsnit indgår følgende: 

 Badebroer 

 Badeanstalter/havnebade m.m. 

 Udspringsvipper og platforme 

 Saunaer  

 Naturiststrande 

 Vinterbaderfaciliteter 

 Blå Flag strande, 

 Livreddertårne og redningsstationer 

 

Badeplatform ved Vestamager (Foto Anton Stahl Olafsson)  
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Badebroer  

Badebro ved Kalundborg (Foto Berit C. Kaae, 2017) 

 
Badebroer er umiddelbart mindre træbroer eller pontoner etableret med det 

formål at skabe gode vilkår for folk, der vil bade. I mange tilfælde bringer broen 

badegæsterne hen over områder med lavt vand, sten og tang og ud til områder 

med sandbund og tilpas dybde til, at man kan bunde og svømme. Der er ofte en 

trappe ned til vandet og nogle har udspring eller en rutchebane ned i vandet. 

Nogle står på pæle over vandet, mens andre er pontoner, der flyder på vandet 

og giver en lav kant som muliggør, at de badende kan komme op af vandet uden 

en trappe.  

 

Facilitetens anvendelser 

Badebroer anvendes til forskellige friluftsaktiviteter, og figur 3 viser de mange 

forskellige aktiviteter, som folk i undersøgelsen har indrapporteret at de benytter 

badebroen til. Det er især badning, havsvømning og vinterbadning, men også en 

meget bred vifte af andre aktiviteter. Badebroer er vanskelige at adskille fra 

bådebroer (se senere afsnit), og de er ofte multifunktionelle, idet en del andre 

aktiviteter også bruger badebroerne som udgangspunkt for fx isætning af både, 

kajakker, startsted for UV-jagt, et sted man besøger på en gåture osv. 

 

Det er meget forskelligt, hvor ofte folk bruger badebroerne, og som det ses på 

figur 4, varierer det fra et-få besøg årligt til, at en del faktisk dagligt benytter de 

indrapporterede badebroer. Gennemsnittet er 52 årlige besøg, men tallene bør 

ikke overfortolkes, da de kun repræsenterer den gruppe, der har inddateret 

faciliteter, og som sandsynligvis udgør mere aktive friluftsudøvere end 

gennemsnittet  
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Figur 3. Antallet af forskellige aktiviteter som er oplyst i undersøgelsen i tilknytning til badebroer. I 

flere tilfælde er der oplyst mere end en aktivitet pr. badebro og antallet af aktiviteter er derfor højere 

end det samlet antal af kortlagte badebroer. 

 

 

Figur 4. Antal årlige anvendelser af badebroer. Max er 365 gange, min. er 1 gang. Gennemsnittet er 

52 gange. 
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Årstidsvariationen i brug af badebroer ses på figur 5, og de bruges mest i 

sommerhalvåret, men der er knap en fjerdedel, der benyttes også i vinterhalvåret. 

Igen bør resultaterne ikke generaliseres ud over de indrapporterede badebroer.     

Nogle badebroer tages ind om vinteren, så de ikke udsættes for skader fra vind 

og vejr. 

 

Figur 5. Andelen (%) af badebroer som anvendes i de enkelte måneder.  

 

Kortlægning 

I udinaturen.dk er der indrapporteret ca. 35 badebroer ved kysten i Danmark og 

ca. 14 ved søer (kort 1). Dette skønner vi imidlertid kun udgør en brøkdel af de 

mange badebroer, der findes langs de danske kyster. Der indgår ikke bådebroer 

i udinaturen.dk, men vi har fundet, at der i mange tilfælde er et overlap med 

badebroer. Disse broer anvendes således ofte til fortøjning af både og til at bade 

fra – samt til en lang række andre aktiviteter.  

Vores projekt har specifikt fokus på kystfriluftsfaciliteter, mens udinaturen.dk 

og FKG-kortlægningen dækker alle typer naturområder. Vi har derfor valgt at 

beholde de kortlagte faciliteter som fx badebroer m.m., der ligger ved søer, men 

nævne hvor mange det drejer sig om.  
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Kort 1. Badebroer i udinaturen.dk har i alt 49 badebroer hvoraf 35 ligger ved kysten i Danmark og 
14 ved søer (25.10.19). 

I den crowdsourcede undersøgelse er der kortlagt 100 badebroer (kort 2), hvoraf 

8 dog ligger ved søer.  

 

Kort 2. Fordelingen af de i alt 100 badebroer kortlagt i den crowdsourcede undersøgelse. 8 ligger ved 
søer. 
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Andre kortlægninger af badebroer 

Der findes et meget stort antal bade- og bådebroer i Danmark, som i 

kortlægningen hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE, 2019) 

opgøres til 4.316. De skelner dog ikke umiddelbart mellem badebroer og 

bådebroer, og i mange tilfælde anvendes broerne sikkert også til begge dele.  

SDFE-opgørelsen viser, at der er et meget stort spring mellem udinaturen.dks 

badebroer og det reelle antal af disse. Der vil med stor sandsynlighed også være 

broer, der mangler i den officielle kortlægning, da nogle af broerne tages ind om 

vinteren, og nogle broer er opført uden tilladelser, og dermed ikke del af 

registeret. Den omfattende kortlægning i SDFE-opgørelsen vil være relevant i 

den kommende store kommunale kortlægning af friluftsfaciliteter, men man bør 

overveje at opdele både- badebroer i to kategorier evt. en tredje for begge dele.  

 
Som det ses i tabel 3 og på figur 6, er de 4316 bade- og bådebroer fra SDFE-

opgørelsen spredt ud over landet og omfatter også søer m.m., som ikke er 

relevant for kystfaciliteter. De inddaterede både/badebroer i udinaturen.dk 

ligger spredt i landet, men der er store huller, hvor der ingen badebroer er i fx 

Nordjylland og sydlige halvdel af Sjælland. Dette projekt har især fået inddateret 

99 badebroer, men der er stadig et meget stort spring til det langt mere 

detaljerede datasæt, som findes i SDFE. En grundig gennemgang i kommunerne 

af de inddaterede SDFE data evt. i kombination med lokale friluftsgrupper 

kunne bidrage til at identificere alle broer og ejerforhold. Det har de sidste ca. 

10 år været kommunerne, der står for godkendelse af både- og badebroer, så 

dette kunne også sikre et opdateret datagrundlag for administrationen. 

 

 

Figur 6. Placeringen af badebroer i hhv. Udinaturen.dk, dette projekts inddateringer samt SDFE.  
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Tabel 3. Opgørelse af bådebroer fra forskellige kilder hhv. Udinaturen.dk, dette projekts 
inddateringer same SDFE).  

Kilde Udinaturen.dk Dette projekt SDFE 

Antal 49 100 4316 (bade- og 
bådebroer) 

Offentlig adgang 49 (100 %) 56 (75%) Ukendt 
 

 

Problemer og forbedringsmuligheder knyttet til badebroer 

I forbindelse med indrapportering af badebroerne, havde folk mulighed for at 

beskrive om de oplevede problemer med faciliteten eller havde forslag til 

forbedringsmuligheder. Som det ses i tabel 4, nævnes der mange forskellige 

problemer og forbedringer, som giver et bredt indtryk af de problemstillinger, 

der knytter sig til badebroer som fx mangel på plads, toiletforhold, nedslidte 

faciliteter, ønsker om opgraderinger og nye tiltag m.m. Kommentarerne er 

knyttet til specifikke badebroer og kan være til inspiration for facilitetsejerne.  

 

Tabel 4. Inddaterede kommentarer vedr. problemer og forbedringsmuligheder knyttet til badebroer i 
den crowdsourcede undersøgelse. 

Kommentarer vedr. problemer og forbedringsmuligheder 

Vinterbadeforeningen er ved at få etableret fast omklædningsforhold og sauna for 
klubben, men også behov for offentlig omklædning med toiletforhold 
Vi klæder om direkte på stranden, uden faciliteter 

Vi er nu 450 medlemmer og 80 på venteliste.  Der er ikke plads nok.  

Sommerbrug, oprydning af havnen, det flyder med affald. Bænke bordsæt er 
nedslidt, i stykker. Havnen mangler ansvar.  

Rampe fra asfalt til bro savnes. 

P pladser 

Omklædningsrum. Nøgenbadning skal forbydes. 

Offentligt toilet i nærheden 

Når der spilles kajakpolo skal dykkere blive væk fra spilleområdet. Det bør skiltes 
klarere at dykning ikke må ske under kajakpolobanerne, hvis der er kamp eller 
træning i gang. På den måde kan vi eksistere sammen og farlige situationer kan 
undgås 

Mangler toiletter 

Jeg / Vi bruger det hele året, men broen tages ned om vinteren 

I sommerhalvåret er den for lille og smal da den er et populært badested for lokale, 
havnens gæster og sommerhus folk. Badebroen savner en ekstra trappe så børn og 
ældre kan komme op, og i vandet, samtidigt. Den eksisterende badetrappe er glat og 
utryg da det er blanke trætrin uden belægning under vandet.  

Hænge håndklæde... men det er mindre problem. 

Havnemolen er faldefærdig. Det er en benbrækker. Havnen burde renoveres 
således både kan lægge til. Den gamle røde bygning bør renoveres med bad og 
sauna til lokale og turister 

Græsplæne med plads til at oppuste SUP og "gangsti" til vand, hvor der ikke ligger 
badegæster. Meget svært at komme til vandet ;) 
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Forlængelse af bro 

En "ponton" for enden af badebroen til udspring mm.  

Der er sandstrand og det er meget tungt at slæbe kajakker ned til vandet, ligesom 
der ikke er adgang til vandet for gang besværede; kommunal fast "kørevej/sti" til 
vandet ønskes. 

Der er i perioder nogen tang på selve stranden. 

Den er relativt ny, lækkert lavet inklusiv dykkertrappe. Skal vedligeholdes fremover 
så den bliver ved med at være så god. Det ville være perfekt hvis der blev rejst et 
toilet på p-pladsen ved siden af. Der er meget langt at gå til nærmeste toiletfacilitet, 
de fleste bruger det på en tankstation 5 minutters kørsel derfra. Slet ikke optimalt 
når man er der i en våd våddragt. 

Bålplads m. vindskjul 

Bøjer, der markerer badezonen, findes kun en del af sommeren (skoleferien). De er 
der fx ikke, når vi (triklub) starter udendørssæsonen 1. juni. Det føles utrygt, da 
både kommer meget tæt på. Jeg savner også bøjerne som pejlemærker og 
pausesteder. Det ville være godt, om de var der fx maj-september. Der måtte også 
gerne være en afmærket svømmebane fra broen og sydpå, over mod den lille havn. 

Bruser 

Broen burde afmærkes som fribadning (nøgenbadning) da der er mange der bruger 
den til det. 

Bedre dialog mellem dykkere og roklub 

At man måske lavede en trappe til at komme op ad, da det er ganske svært at 
komme op ad stigerne 

 

Ejerforhold og tilgængelighed 

Som det ses i tabel 5 nedenfor, er knap 90% af de indrapporterede badebroer 

offentligt tilgængelige. Det afspejler dog kun de indrapporterede 100 badebroer 

og kan ikke overføres til de 4316 bade- og bådebroer i SDFE-data. Her ligger en 

stor opgave i forbindelse med kortlægningen til den fælles friluftsdatabase. Som 

det ses er tilgængeligheden heller ikke altid klar.   

 

Tabel 5. Tilgængeligheden til de inddaterede badebroer i den crowdsourcede undersøgelse. 

Besvarelser omkring tilgængelighed til badebroer  

Ja (fri adgang for alle) 89,3% 
Delvis (kun for medlemmer eller bestemte brugergrupper, kun 
efter aftale) 6,0% 

Ved ikke, men jeg bruger den 3,6% 

Nej (privat) 1,2% 
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Udspringsvipper og platforme mv.  

 
Udspringsplatform i Amager Strandpark, (Foto B. Kaae, 2016) 

 
Udspringsvipper og platforme er mindre elementer, der ofte ligger i tilknytning 

til badeanlæg og badebroer. Udspring skal foregå på dybt vand og sådanne 

udspringstårne m.m. viser, at her er dybt nok og samler udspring ét sted, hvorved 

man undgår at genere andre badende. Platforme er eksempelvis flydende 

pontoner, som man kan svømme ud til, holde en lille pause, klatre op på og 

hoppe i fra. De ligger typisk lidt længere ude hvor der er dybere vand, og giver 

svømmere et lille flydende støttepunkt. 

  

Facilitetens anvendelser 

Udspringsvipper, -tårne og platforme bruges især i forbindelse med svømning 

og badning i sommerhalvåret, og en del tages ind om vinteren.     

Kortlægning 

Udspringsvipper og platforme mv. er ikke en del af udinaturen.dk eller FKG-

datamodellen. Den crowdsourcede inddatering identificerede kun 3 udsprings-

vipper og platforme. Det kan derfor overvejes om det er så små faciliteter, at de 

i en kortlægning blot skal skrives med ind i forbindelse med badeanlæg, 

badebroer og andre faciliteter.  De var alle offentligt tilgængelige. 
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Vandlegepladser 

 
Vandlegepladser kan beskrives som legepladser, som bruger vandet, sandet og 

havet som en del af legen. De ligger ofte i forbindelse med andre typer af 

faciliteter. 

 

Kortlægning 

Udinaturen.dk har kortlagt omkring 140 naturlegepladser rundt i landet, og nogle 

af disse ligger også ved kysten (kort 3). Naturlegepladser kan dog ikke betegnes 

som ’kystfaciliteter’ i denne undersøgelse, da de ikke umiddelbart har tilknytning 

til vandet. Men enkelte steder findes der egentlige vandlegepladser. Eksempler 

er Hjerting ved Esbjerg, Vestre Fjordpark i Ålborg og på Amager.  

 

 
Kort 3. Naturlegepladser fra udinaturen.dk (19.12.19) 

 

FKG-kortlægningen har imidlertid en kategori nr. 1211 ’Vandlegeplads’, som 

disse faciliteter kan falde ind under. Det vil dog også kunne omfatte 

vandlegepladser ifbm. ferskvand m.m. Og der er også en grænseflade til fx 

vandlegepladser i parker m.m. – eksempelvis ligger der en meget stor og populær 

vandlegeplads i Fælledparken i København.  

 

Den crowdsourcede undersøgelse har ikke haft en kategori med til inddatering 

af denne ret lille facilitetstype, men folk har kunnet inddatere det under ’andet’.   
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Vandlegepladser virker ikke umiddelbart så udbredte, men nedenstående 

eksempler viser nogle enkelte, som dele af fondsprojekter. Vandlegepladser 

indgår ofte som et element i et større projekt. Derfor vil fondsprojekter og 

kommuner være gode kilder til at identificere vandlegepladser.  

 
Eksempel på vandlegeplads 

 
Fotos: Rune Johansen 
 

I Hjerting ved Esbjerg er der opstillet flere forskellige lege, aktivitets- og klatreredskaber 
på stranden og i vandet langs en ny 1 km lang strandpromenade. Der er også etableret 
et klubhus og en havpool, der giver vinterbaderne perfekte betingelser for en kold 
dukkert. Klubhuset rummer både de traditionelle sejlere og de unge surfere.  
 
Link: https://www.loa-fonden.dk/projekter/2010/klubhus-og-strandpromenade-i-
esbjerg/ 

 
 

Eksempel: Vandlegeplads i Vestre Fjordpark i Ålborg  

 
Foto: Rasmus Hjortshøj 
 

Vestre Fjordpark i Aalborg er et eksempel på et multifunktionelt vandaktivitets-område. 
Det er delt i tre: Stranden, Tangen og Skoven. Her kan man dyrke vandlege på en 
vandlegeplads og bade, svømme i 50 meter bassin, lave vandparkour, kajakpolo og 
kajakslalom samt dyrke udspring og dykning.  
 
Link: https://www.loa-fonden.dk/projekter/2014/vestre-fjordpark-i-aalborg/ 

https://www.loa-fonden.dk/projekter/2010/klubhus-og-strandpromenade-i-esbjerg/
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2010/klubhus-og-strandpromenade-i-esbjerg/
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2014/vestre-fjordpark-i-aalborg/
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Badeanlæg og badeanstalter m.m. 

 

 

Helgoland på Amager er en af de klassiske badeanstalter med omklædning, bassiner m.m. (Foto 

Berit C. Kaae, 2019) 

 
Badeanlæg og badeanstalter er kystfaciliteter, der primært understøtter forskel-

lige former for badning og svømning og har en højere grad af ’service’ end fx en 

badebro eller platforme i vandet. Ofte vil der være omklædningsrum, toiletter 

m.m. tilknyttet.  Omkostningerne ved at holde badeanstalter i gang kan dog 

betyde, at de primært findes i klubregi eller er offentligt tilgængelige mod en vis 

entrébetaling. Nogle er dog offentligt tilgængelige og gratis. 

Der er i de senere år blevet bygget en hel del havnebade rundt omkring i landets 

havnebyer, i takt med omdannelse af tidligere industrihavne til boliger og 

rekreative områder samt den forbedrede vandkvalitet i havnene.  Pga. stor 

efterspørgsel efter badeområder, er der også udlagt badezoner i fx København. 

Ved strande findes nogle steder badeanstalter et stykke ude med adgang via en 

badebro. Der findes også havbade (Fx Nørre Vorupør), hvor der i områder med 

store bølger, strøm og hestehuller er skabt et afskærmet badeanlæg, som får frisk 

havvand ind i bassinet. En mere naturpræget udgave er rockpools, der søges 

etableret på Bornholm. En ny variant – havpool - ses i Hjerting ved Esbjerg, 

hvor havbadeanlægget er etableret på land, men løbende forsynes med frisk 

havvand. Dette giver mulighed for at bade også ved ebbe i Vadehavet.     

 

Typer af badeanlæg 
 

Svømme-
zone 

Havnebad Bade- 
anstalt 

Havbad Rockpool Havpool 

Sæson-
markering 
med 
flydende 
reb i fx 
havne  

Fast 
badeanlæg i 
havnebassin 
– ofte 
mange 
faciliteter 

Fast 
badeanlæg 
ofte på pæle 
ved kyst – 
ofte mange 
faciliteter 

Afskærmet 
lagune ved 
kyst – ofte 
med mange 
faciliteter 

Afskærmet 
område 
mellem 
klipper 

Bassin på 
land med 
havvand 

  
 



32 
 

 

Kortlægning 

Der indgår ikke en kortlægning af badeanstalter i udinaturen, muligvis fordi de 

ofte ligger i byerne.  

 
I FKG-klassifikationerne findes ’friluftsbad/svømmebad’, der dækker over 

’område med et eller flere badebassiner, der kan være overdækket eller under 

åben himmel. Dækker også havnebad’. Dette er en meget bred klassifikation, 

som vil være vanskelig at løfte over i udinaturen, da den både har indendørs og 

udendørs svømmefaciliteter med. (dog har egentlige svømmehaller sin egen 

kategori). 

 
I den crowdsourcede undersøgelse er der indrapporteret 46 badeanstalter og 

badeanlæg (kort 4). De benyttes ifølge brugerne i høj grad til vinterbadning, men 

også almindelig badning m.m. De 46 indrapporterede badeanlæg besøges i højere 

grad i vinterhalvåret fra oktober til og med marts, men anvendes også i 

sommerhalvåret. Så der er ofte tale om helårsfaciliteter.  

 

 
Kort 4. 46 badeanstalter og badeanlæg kortlagt i den crowdsourced undersøgelse. Kortlægningen 
dækker over anlæg i tilknytning til vinterbadeklubber og andre klubber, men også havnebad, søbad 
og badeanstalter. Derudover indgår vinterbadesteder og campingpladser også i kortlægningen.   
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Aktiviteter knyttet til faciliteten 

Som det ses på figur 7, er der forskellige former for badning og især vinterbad-

ning samt sauna/saunagus knyttet til de indrapporterede faciliteter. Dog benyttes 

disse badeanlæg også til fx surfing og dykning og andre aktiviteter, der viser at 

badeanlæg ligesom badebroer har en vis grad af multifunktionel anvendelse.  

 
Figur 7. Antallet af forskellige aktiviteter som er oplyst i undersøgelsen i tilknytning til badeanstalter 

og badeanlæg. I flere tilfælde er der oplyst mere end en aktivitet pr. anstalt/anlæg, og antallet af 

aktiviteter er derfor højere end det samlet antal af kortlagte badeanstalter og badeanlæg. 

 

Oplevede problemer og forbedringsmuligheder  

Som det ses i tabel 6, er der inddateret en række problemer i forhold til de ind-

daterede badeanlæg så som pladsmangel, vandalisme, manglende p-pladser m.m. 

og de foreslåede forbedringsmuligheder har især fokus på kapacitetsudvidelser.  

 

Tabel 6. Opgørelse af oplevede problemer for inddaterede saunaer samt forslag til forbedringer 

Antal Oplevede problemer ifbm 
badeanstalter og saunaer 

Forslag til forbedringer af 
badeanstalter og saunaer 

1 Der er ikke plads til 
svømmetræning, når det er godt 
vejr, da badende plasker rundt på 
kryds og tværs 

Ønske: et bassin eller en bane 
dedikeret til svømmere. Gerne 
min 100 m lang, og gerne med 
livredderopsyn. 

2 Det er stor interesse for 
vinterbadning, og faciliteterne er 
ved at være for små. 

Flere muligheder for at bygge 
saunaer, da der er for mange 
mennesker på venteliste. 

2 For lidt plads om sommeren.  
Dårlige forhold for fælles 
nøgenbadning om sommeren. 

Ja masser - vil gerne udvide med 
en større badebro, og med tiden 
en ny flåde med et decideret 
klubhus, så vi kan få et egentligt 
vinterbademiljø i Helsingør, efter 
svensk model. 

0 5 10 15 20 25

Udspring

Udendørskøling efter sauna

Solbadning

Toilet

Dykning

Surfing

Træning
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Naturistbadning

Svømning

Badning

Sauna/saunagus

Vinterbad
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1 Sauna fungerer ikke altid Ny og bedre sauna, og flere p-
pladser 

1 Installationerne (sauna, bad, toilet 
skal flyttes hver sommer). 
Vi deler faciliteterne med 
kommunal udlejning.  Der sker 
megen vandalisme i forbindelse 
med  kommunale lejere. 

Helårsfaciliteter 

1 Sauna og omklædning er opstillet 
på brohoved fra 01.10 - 01.04.   

Det var ønskeligt at det kunne 
forblive stående hele året. Det var 
ønskeligt at vi kunne få udvidet 
åbningstider i løbet af dagen. 

1 En permanent løsning hele året. – 
men dette er ikke muligt, da kyst-
direktoratet sætter begrænsninger. 
Foreningen har måttet lave 
venteliste pga. den store søgning 
til vinterbadning og de små 
forhold. 

Vi ønsker os at udvide saunaen på 
badebroen, således at der kan 
være en større sauna - gerne med 
et område for foreningens 
medlemmer. 
Derudover ønsker vi en 
permanent løsning hele året. 

 

Ejerforhold og tilgængelighed 

Som det ses (tabel 7) er mere end halvdelen af de 46 indrapporterede badeanlæg 

og saunaer kun med delvis adgang fx gennem klub. Det kunne evt. også være 

med entre. Tallene repræsenterer kun de inddaterede badeanlæg og kan ikke 

generaliseres.  

 

Tabel 7. Opgørelse af ejerforhold for inddaterede badeanstalter og saunaer 

Antal Inddaterede besvarelser 

10 Har angivet en offentlig ejer – offentlig adgang 

1 Har angivet en privat ejer –  privat adgang 
28 Har angivet en delvis offentlig ejer (fx klub) – delvis adgang 

1 Ved ikke, men bruger den  

6 Ikke besvaret 

  
 

Anvendelsen af badeanlæg 

De forskellige typer badeanlæg anvendes primært til forskellige typer af bade-

aktiviteter som badning og svømning, vinterbadning og sopning/vandleg evt. i 

særlige børnebassiner, mens der nogle steder er baner til åben vand svømning.  

Nogle anlæg er multifunktionelle og kombinerer badning med andre aktiviteter 

(kajak, kajakpolo, osv.) og også delvis tilgængelige under fx en gåtur langs vandet. 
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Eksempel: Havnebad på Islands Brygge i København 

 
Foto: Stig Nørhald 
Danmarks første havnebad blev etableret som en test i 2002 ifbm en ny park ved Islands 
Brygge i København. ”Testbadet” blev en stor succes, og der blev etableret et fast 
havnebad. Det oprindelige mobile havnebad er stadig i brug nær indkøbscenteret 
Fisketorvet på den modsatte havnebred. Idéen har spredt sig til mange andre byer rundt 

i landet. Link: https://www.loa-fonden.dk/projekter/2003/havnebad-paa-
islands-brygge-i-koebenhavn/ 

 

Eksempel: Havnebade i små havne Hasle Havnebad 

 
Foto: Esben Zøllner 
 

Havnebadet i Hasle er et eksempel på, hvordan havnebade kan fungere i de helt små 
havne. Havnebadet er en del af en større fornyelse af hele den tidligere industrihavn, 
hvor det stadig er populært at placere lystbåde. Havnebadet benyttes af både de lokale 
og turister. Det har en sauna. 
Link: https://www.loa-fonden.dk/projekter/2013/hasle-havnebad/ 

 

https://www.loa-fonden.dk/projekter/2003/havnebad-paa-islands-brygge-i-koebenhavn/
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2003/havnebad-paa-islands-brygge-i-koebenhavn/
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2013/hasle-havnebad/
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Badeanlæggene er udendørs og anvendes overvejende i sommerperioden. Men 

nogle grupper – især vinterbadere – anvender disse faciliteter hele året. Nogle af 

anlæggene har saunaer tilknyttet (fx i Hasle). 

 

Eksempel: Havpool  

 
Foto: Rune Johansen 
I Vadehavet er der store tidsvandsforskelle, og det kan være svært at komme i vandet 
ved ebbe. I Hjerting har man derfor bygget en havpool, der giver vinterbaderne perfekte 
betingelser for en kold dukkert uanset tidevandet. Poolens havvand udskiftes løbende 
med frisk havvand. 

Link: https://www.loa-fonden.dk/projekter/2010/klubhus-og-strandpromenade-i-

esbjerg/ 

 

Eksempel: Nørre Vorupør Havbad 

 
Foto: Berit C. Kaae 2019 
 

I Nørre Vorupør har man anlagt landets første havbad, hvor man kan bade i havvand, 
men er beskyttet mod høje bølger, understrøm og hestehuller. Det er et lukket område 
(havbad), som hele tiden forsynes med nyt og friskt havvand. Havbadet tilbyder 
funktions- og aktivitetsmæssigt muligheder for vandleg, vandkajakpolo, vandbasket, 
snorkel/dykkerbane, svømmeundervisning, vinterbadning etc. samt strandaktiviteter 
som f.eks. udendørs fitness. Det giver også adgang for bl.a. mennesker med 
bevægelseshandicap, ældre og svagelige.  
Link: https://www.loa-fonden.dk/projekter/2014/noerre-vorupoer-havbad/ 
 

https://www.loa-fonden.dk/projekter/2010/klubhus-og-strandpromenade-i-esbjerg/
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2010/klubhus-og-strandpromenade-i-esbjerg/
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2014/noerre-vorupoer-havbad/
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Eksempel: Multifunktionelt vandaktivitetsområde – Vestre Fjordpark i Ålborg 

 
Foto: Rasmus Hjortshøj 

Vestre Fjordpark i Aalborg er et eksempel på et mulitifunktionelt vandaktivitetsområde, 

hvor forskellige aktiviteter og naturområder supplerer hinanden og understøtter 

aktiviteter i naturlige omgivelser. Vestre Fjordpark er delt i tre: Stranden, Tangen og 

Skoven. Her kan man bade, svømme i 50 meter bassin og dyrke vandlege, vandparkour, 

kajakpolo og kajakslalom samt dyrke udspring og dykning.  

Link: https://www.loa-fonden.dk/projekter/2014/vestre-fjordpark-i-aalborg/  

 

Rockpools på Bornholm  

En ny variant af badeanlæg er ’rockpools’, der består af områder i klipperne, som 

naturligt danner bassiner og afgrænses mod havet, så de er lukkede, men stadig 

tillader en vis vandudskiftning. Herved bliver de badende bedre beskyttet end i 

det åbne hav og mindre afhængige af vejret. Disse ’rockpools’ på Bornholm er 

inspireret af anlæg på Tenerife. Der findes også rockpools en del andre steder fx 

på Madeira, Portugal. I Danmark findes de af geologiske grunde kun på 

Bornholm.  Der lukkes mod havet med spærrer af træ. Det er dog ikke helt klart, 

om de to rockpools på Bornholm fik tilladelse til at blive etableret.  

 

Badezoner 

Mens havnebade består af et fysisk anlæg og de badende er under opsyn, er 

badezoner kun markeret med bøjer og flyderør, og badning foregår på eget 

ansvar. I badezonerne kan man bade helt reglementeret i havnen og er afskærmet 

fra sejlende og anden trafik. I sommeren 2019 var der udlagt 9 badezoner i 

København. Det er meget populært at bade i havnen, og badezonerne giver langt 

større områder, hvor man kan bade tæt på byen og begrænser også 

ureglementeret badning rundt i havnen. Københavns kommune har kørt en 

kampagne i sommeren 2019 og opfordret folk til at bruge disse badezoner, 

ligesom havneværter har sejlet rundt i havnen for at begrænse uhensigtsmæssig 

opførsel. 

https://www.loa-fonden.dk/projekter/2014/vestre-fjordpark-i-aalborg/
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Eksempel: badezoner 

  
(Foto Berit C. Kaae, 2019). 

 

Der er i 2019 udlagt 9 badezoner i Københavns Havn, fordi der er stor efterspørgsel 

efter bademuligheder – her badezonen ved Islands Brygge og ligeledes findes en 

badezone ved Kalvebod Bølge på den modsatte side.  

 

Badeanstalter 

 

Badeanlægget i Amager Strandpark er en badeanstalt med mange faciliteter (Foto: B. C. Kaae).  
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Saunaer  

 
Sauna på stranden i Hirtshals (Foto Berit C. Kaae, 2016). 

 

Saunaer omfatter i denne undersøgelse både saunaer tilknyttet badeanlæg som 

fx havnebade, saunaer som selvstændige enheder og mobile saunaer. Saunaer 

findes og drives ofte i sammenhæng med større faciliteter som havnebade, 

klubhuse o. lign., hvor der evt. kan være krav om medlemskab. Der er ikke noget 

overblik over saunaer i Danmark, og mange antages at ligge i klubregi.  

 

Kortlægning og optællinger 

Antallet af saunaer i Danmark kendes ikke. De ligger ofte i klubregi, og der findes 

ikke umiddelbart nogen samlede optællinger. Udinaturen.dk har p.t. inddatering 

af 12 saunaer hvoraf de 11 ligger ved kyster og en ved en sø (kort 5).  

 

 
Kort 5. Placeringen af saunaer i Udinaturen.dk (04.11.2019).  
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I den crowdsourcede undersøgelse er der indrapporteret 20 saunaer. Som det ses 

på kort 6, ligger disse især omkring de større byer.  

  

 
Kort 6. 20 saunaer kortlagt i den crowdsourcede undersøgelse. Kortlægningen dækker over saunaer i 
tilknytning til vinterbadeklubber og andre klubber, men også badeanstalter. 

 

Andre datakilder 

Mange fonde som fx Lokale- og Anlægsfonden, Nordea og RealDania m.fl. har 

i de senere år støttet etablering af saunaer rundt omkring i landet nok især i 

tilknytning til havnebade, vinterbaderfaciliteter o. lign. En indrapportering 

gennem disse fonde kunne bidrage til at lokalisere anlæggene, men i de fleste 

tilfælde vil kommunerne være med i projekterne og dermed kunne indrapportere 

til den kommende tværkommunale FKG-kortlægning. Samarbejde med lokale 

friluftsgrupper kunne bidrage til at identificere yderligere saunaer.  

 

Sæson 

Saunaerne bruges ofte hele året, men dog nok især uden for sommerhalvåret. I 

vinterhalvåret er saunaer særligt benyttet af vinterbadere.  

 

Oplevede problemer og forbedringsmuligheder 

Disse står samlet beskrevet under badeanlæg (se ovenfor), men mange af 

problemstillingerne er relaterede til kapacitetsproblemer og behov for flere 

saunaer, da aktiviteter som vinterbadning er blevet mere populært.  

 

Spændende eksempler på sauna- og hottubfaciliteter ses nedenfor: 
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Eksempel på flydende sauna - Vandhusbåd i Ishøj 

 
Foto: Martin Foldgast 
 

En vandhusbåd med sauna ligger fortøjet i Ishøj Strandpark og bruges især af 
vinterbaderne i strandbadeforeningen 'Isbjørnen', der har savnet gode badefaciliteter i 
havnen. Vandhusbåden på 90 m² er udviklet af Lokale og Anlægsfonden i samarbejde 
med Waterliving International og Ishøj Kommune.  
Link: https://www.loa-fonden.dk/projekter/2008/vandhusbaad-i-ishoej/ 

 

Eksempel: Flydende Flydende hottub 

 
Foto: Copenhot med tilladelse 

Sejlende hottubs med 40 grader varmt saltvand udlejes på Refshaleøen med plads til 5 
personer (min. 18 år). En kaptajn sejler rundt i den nordlige del af Københavns Havn, 
og turene foregår hele året, når vejret tillader. Firmaet udbyder også stationære 
kystfaciliteter som vildmarksbade og panoramasauna inden for konceptet ’New Nordic 

Wellness’. Link: https://copenhot.com/da 

 

https://www.loa-fonden.dk/projekter/2008/vandhusbaad-i-ishoej/
https://copenhot.com/da
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Vinterbadefaciliteter 

  
Nogle steder er der skilte til særlige strande, der benyttes til vinterbadning (Foto Berit C. Kaae, 2016). 

 

Vinterbadning er badning der foregår i vinterhalvåret, og synes at være en 

aktivitet, der stiger i popularitet. Der findes omkring 140 vinterbadeklubber i 

Danmark med samlet set over 50.000 medlemmer, og der afholdes forskellige 

arrangementer og vinterbadefestivaler o. lign. rundt om i landet. Vinterbadning 

stimulerer kroppens blodomløb og giver velvære. Faciliteter til vinterbadning er 

omklædningsfaciliteter, en bro og trappe ned i vandet med gelænder den 

badende kan holde fast i under ned- og opstigningen samt ofte en sauna (se evt. 

afsnit om saunaer).   

Kortlægning 

Vinterbadefaciliteter eller -lokaliteter er ikke en separat kategori i udinaturen.dk 

og heller ikke i FKG-kortlægningen.  

I den crowdsourcede undersøgelse er der inddateret 41 vinterbaderfaciliteter i 

form af klubber, broer, havne og diverse anstalter/anlæg, som vinterbaderne har 

inddateret. Disse ses på kort 7 og er især knyttet til de mere beskyttede farvande.   

Anden kortlægning 

Der findes en fælles forening for Vinterbadere i Danmark (VID), som har en 

liste og et oversigtskort over deres ca. 140 medlemsklubber.  Placeringen af disse 

ses på kort 8, og viser en noget større og bredere geografisk fordeling af 

vinterbadning, som dog også dækker søer m.v. 

Med den store popularitet af vinterbadning, kunne det være relevant at tilføje 

vinterbadefaciliteter til udinaturen.dk og FKG-kortlægningen.   
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Kort 7. Den crowdsourcede undersøgelse har 39 vinterbadefaciliteter kortlagt i form af klubber, broer, 
havne og diverse anstalter/anlæg.  

 

 

 

Kort 8. Interaktivt kort over vinterbaderklubbernes placering. Link: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1fFIIuzxD3w9ZBd_qYN0AieIPne8&hl=da&ll=56.310

74826467201%2C11.694881200000054&z=7 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1fFIIuzxD3w9ZBd_qYN0AieIPne8&hl=da&ll=56.31074826467201%2C11.694881200000054&z=7
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1fFIIuzxD3w9ZBd_qYN0AieIPne8&hl=da&ll=56.31074826467201%2C11.694881200000054&z=7


44 
 

Naturiststrande som en ’facilitet’ 

Nøgenbadning eller ’naturisme’ foretrækkes af nogle badende, mens det kan 

virke forstyrrende eller stødende for andre. Det kan derfor være hensigts-

mæssigt at markere naturiststrande, som en særlig kategori, selvom de ikke kan 

betegnes som fysiske faciliteter.  Det er generelt tilladt at bade nøgen på alle 

offentlige strande i Danmark, så længe man viser hensyn til de andre badende. 

På strande, hvor der kun bades med badetøj, betyder det, at man holder en 

passende afstand til andre badende. Omkring 3,4 % af den voksne befolkning 

deltager årligt i nøgenbadning, men kun få af dem er medlemmer af en klub.  

 

Kortlægninger 

Naturiststrande er ikke en kategori i udinaturen.dk og heller ikke med i FKG-

klassificeringerne.  

 

I den crowdsourcede undersøgelse er der under ’andet’ inddateret 10 

kortlægninger af naturistfaciliteter i form af: 4 naturist badeanlæg og 2 naturist 

badebroer, og 4 naturist strande. Som det ses på kort 9, ligger disse især i Jylland. 

 

 

Kort 9. Indrapporterede naturistfaciliteter i den crowdsourcede undersøgelse under ’andet’ 
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Andre kortlægninger 

Der findes imidlertid en grundig kortlægning af naturiststrande, som 

naturistorganisationerne selv står for.  

 

Hjemmesiden strandguide.dk er en guide til nøgenbadning, som er udarbejdet af 

Danske Naturister, der er en  organisationen under Friluftsrådet med ca. 1100 

medlemmer (2019).  Strandguiden har kortlagt i alt ca. 100 familievenlige 

navngivne strande med nøgenbadning, der er fordelt på regionale kort for 

Hovedstadsområdet (12), Øvrige Sjælland (16), Bornholm (3), Lolland-Falster 

(6), Fyn og øerne syd for Fyn (16), Nordjylland (20), Midt-  og Vestjylland (7), 

Østjylland (11) og Syd- og Sønderjylland (9). For hver strand findes et 

oversigtskort, en uddybende beskrivelse og kørevejledning. (se kort 10). 

 

 

Kort 10. Kort over strande på Fyn og øerne syd for Fyn, der benyttes til nøgenbadning/ naturisme. 
Der findes i alt 9 kort, som dækker hele landet med i alt 100 strande med nøgenbadning (Kilde: 
Strandguiden.dk). 

 

Danske Naturister vedligeholder og udbygger www.strandguide.dk med infor-

mation om de traditionelle nøgenstrande. Det er vigtigt for organisationen at 

samarbejde, og at kommunale myndigheder, politimestre, lokale turistkontorer, 

sommerhusudlejere og strandparker er opmærksomme på nøgenbadernes 

eksistens og vejleder deres borgere og gæster/kunder om de lokale forhold. 

Denne grundige kortlægning af naturiststrande, kunne evt. kobles til FKG-

datamodellen.  

 

  

http://strandguide.dk/
http://www.strandguide.dk/
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Blå Flag strande  

 

Blå Flag er en international miljømærkningsordning med fokus på at sikre natur 

og miljø bl.a. gennem afholdelse af natur- og miljøformidlingsaktiviteter. 

Omkring 200 strande i Danmark er mærket med Blå Flag i 2019. I badesæsonen 

tages der min. 10 badevandsmålinger, og alle strande får kontrolbesøg af en 

dansk konsulent og evt. også et internationalt kontrolbesøg. Blå Flag strande har 

rent badevand og faciliteter såsom livrednings- og førstehjælpsudstyr samt 

livreddere enkelte steder, nødtelefon på eller i nærheden af stranden eller 

dækning så mobiler kan bruges til nødopkald, natur- og miljøformidlings-

aktiviteter, information om miljøforhold og naturområder, informationstavler, 

affaldsfaciliteter med affaldssortering og gode toiletforhold, hvor mindst en 

strand i hver kommune skal have et handicaptoilet samt adgang for alle til 

strandområdet.  

 

Kortlægning 

Blå Flag strande er allerede er kortlagt og inddaterede til udinaturen.dk (kort 11). 

De opdateres årligt af FEE. Blå Flag strande er derfor ikke kortlagt i den 

crowdsourcede undersøgelse.  

 

FKG-datamodellem tager også strande med, der er mærket med andre 

kvalitetsmærker end det blå flag. Der er to kategorier: Badevandsflag (andet end 

Blå Flag) nr. 1261 og Badevandsflag Facilitet (ej Blå Flag) nr. 1272.  

 

Kort 11. Blå Flag strande i udinaturen, 2019. 
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Livreddertårne og redningsstationer og redningsveje 

Livreddertårn og faciliteter ved stranden i Tversted. (Foto Berit C. Kaae ,2017) 

 

Der er i stigende grad kommet fokus på badesikkerheden og blevet etableret en 

række livreddertårne og redningsstationer, nummerering af badestier, så man kan 

identificere stedet m.m. Livredderfaciliteterne er sat op og bemandede i 

dagtimerne i sommersæsonen på en række populære badestrande, hvor et 

markeret stykke af stranden holdes under opsyn af en livredder. 

Livreddertårnene og tilhørende udstyr er mobile og fjernes uden for 

sommersæsonen, mens de ubemandede redningsfaciliteter og –stier findes hele 

året. Det er Trygfonden, der står for disse faciliteter.  

 

Kortlægning 

Trygfonden har kortlagt i alt 62 livreddertårne på et interaktivt kort (kort 12). 

 
Kort 12. Livreddertårne 2019. Link: https://www.respektforvand.dk/i-vandet/find-
livreddere  

https://www.respektforvand.dk/i-vandet/find-livreddere
https://www.respektforvand.dk/i-vandet/find-livreddere
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Trygfonden har også et kort over redningsnummer skilte. I alt er der 2388 

skilte fordelt over hele landet. (kort 13). 

 

Kort 13. Kort over 2388 redningsnummer skilte, rundt i landet (Kilde: Trygfonden, 2019).  

Trygfonden har også et kort over redningsnummer skilte. I alt er der 2388 

skilte fordelt over hele landet. De fleste skilte er som på foto til venstre 

nedenfor, mens der også findes en række mere udvidede skilte som på foto th. 

  

(Foto Frank Søndergaard Jensen, 2019).    (Foto Berit C. Kaae, 2019) 
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Badesteder 

Selvom badesteder ikke er en facilitet, har Trygfonden indirekte gennem deres 

tildeling af unikke redningsnumre kortlagt 2707 badesteder i hele Danmark. 

(Kort 14).  

Dette vil være relevant at relatere til udinaturen.dk og FKG-kortlægningen. 

 

Kort 14. ”Alle badesteder i Danmark har fået tildelt et unikt redningsnummer”. Dvs det her kort 
viser reelt i alt 2707 badesteder i hele landet. Data fra redningsnummer.dk.  
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Lystbådehavnen i Rudkøbing. (Foto Berit C. Kaae, 2017) 

 

 

Faciliteter knyttet til sejlads/sejlsport 

 

Forskellige former for sejlads er udbredt i de danske farvande og omkring 12,9 

% af den voksne befolkning har deltaget i mindst én form for rekreativ sejlads 

inden for det sidste år. Sejlads spænder fra små joller over større lystbåde til 

krydstogtskibe og omfatter fartøjer med sejl og/eller motor.  

 

Facilitetsmæssigt er de alle ret afhængige af havne og bådebroer samt de 

bådpladser, der findes her. Små joller kan dog søsættes fra isætningsramper rundt 

omkring. Der er i nogle byer en organiseret turbådssejlads med særlige ruter og 

anløbssteder samt en guide ombord. Rib-bådene er meget hurtiggående 

gummibåde og har en vis anvendelse til arrangementer (fx polter-abend) eller 

oplevelsesture (fx marsvinesafari), og der findes p.t. i alt 16 godkendte rib-både, 

der må medtage passagerer. Herudover findes der forskellige andre typer af 

sejlads som solcellebåde, e-både, sejlende tømmerflåder, sejlende hottubs osv., 

der udlejes forskellige steder især i større byer.  

 

Krydstogtskibe har særlige facilitetsbehov, fordi de er meget store med stor 

dybgang, som kun findes i større havne. I mindre havne kan de ankre op og 

sende småbåde ind i havnen.  Krydstogtskibe medbringer ofte mange passagerer, 
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der skal i land for at tage på organiserede ekskursioner. Ligeledes er der en række 

servicefunktioner, der skal fungere for krydstogtskibe bl.a. vil landstrømsanlæg 

kunne afhjælpe forureningen idet skibene kan slukke motorerne under opholdet 

i havnen. Der er flere steder anlagt særlige krydstogtkajer, der vil være bekendt i 

kommunerne, og derfor beskrives ikke yderligere her som relevant for 

udinaturen.dk eller anden rekreativ kortlægning.  

 

Tabel 8. Liste over faciliteter tilknyttet sejlads o.lign, opdelt i nødvendige faciliteter, berigende 
faciliteter og servicefaciliteter.  

 

De mange forskellige typer sejlads er dog i høj grad knyttet til de samme type 
faciliteter, og i dette afsnit beskrives:  
 

 Havne 

 Blå Flag havne,  

 Bådebroer, 

 Ankerpladser / bøjer 

 Isætningsramper 

 
 
  

Aktivitet Nødvendige 
faciliteter 

Berigende 
faciliteter 

Servicefaciliteter 

Sejlads    

Sejlbåd – 
tursejlads 

Havn, bådplads, 
bådebro  

Isætningsrampe, 
Anløbskaj 

Evt. Ankerpladser 
 

 
 

 
 

Ladestationer til e-
både,  solceller til 

solcellebåde 

Evt. Ankerpladser  Div. havnefaciliteter 
mastekran m.m. 

Vinteropbevaring på 
land 

Klubhuse 
 

Sejlbåd - 
kapsejlads 

Midlertidig bane-

markering, 
følgebåd 

Sejljolle Evt. Ankerpladser 

Motorbåd 

Jolle med motor 
Rib-båd 

Organiseret 
turbådssejlads (fx 
havnerundfart) 

Guide ombord Billetsalg, div. 
havnefaciliteter 

Anden sejlads 
(solcelle-både, e-
både, flydende 
hottubs o.lign). 

 Udlejningssted, div. 

sikkerhedsudstyr 
ombord,  

Krydstogtskib 
 

Havn m. 

krydstogtkaj/stor 
dybde eller 

ankerplads og anløb 
for småbåde. 

Guidede 

ekskursioner på 
land 

Landstrømsanlæg, 

vand, 
affaldshåndtering 

m.m. Transport til 
guidede ekskursioner, 

skift af passagerer 
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Havne  

 
Lystbådehavnen i Middelfart. (Foto Berit C. Kaae, 2019) 

 
 

Havne omfatter i denne undersøgelse primært havne, der er tilrettelagt til 

rekreative formål dvs. lystbådehavne, men også naturhavne for småbåde m.m. 

Vi kan dog se, at industri- og erhvervshavne også i nogen grad anvendes 

rekreativt. Der er fx turbåde, der tager folk på rekreative lystfiskerture, 

marsvinesafarier m.m. fra erhvervshavne, og de dybe industrihavne i fx. Lillebælt 

anvendes også i nogle tilfælde til dykning. Mange havneområder er i de seneste 

år blevet omdannet fra industri og erhverv til mere rekreative funktioner som 

lystbådehavne, promenader, havnebade m.m. (se afsnit om disse) og dette øger 

friluftsaktiviteterne i byområderne.  

 

 

En lille jollehavn ved Thorsminde. (Foto: Berit C. Kaae, 2019). 
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Typer af havne 
 
Havne har meget forskellige størrelser og funktioner. De omfatter bl.a. 
naturhavne og opankring ved kysten, som næppe er kortlagte. Mindre havne 
med små-både og fritidsfiskere er mere etablerede og vil indgå i kortlægninger. 
Det samme gælder lystbådehavne, der ofte kan være en særlig afdeling i en 
erhvervs- eller industrihavn eller en separat havn kun for lystbåde.  
 
Andre havne er multifunktionelle rekreative havne, der ud over lystbådene også 
fungerer som blå støttepunkter for en række andre havfriluftsaktiviteter og deres 
faciliteter. Blå Flag havne er en mærkning af havne, der har en række faciliteter 
til de sejlende og andre besøgende. 
 
Enkelte rekreative aktiviteter som fx turbåde, kan være placerede i erhvervs- og 
industrihavne, fordi det er fiskefartøjer eller større både, der tager folk på ture. 
Havnerundfarter er derimod mere mobile og anvender ofte blot kajkanter rundt 
i byen til af- og påstigning. Modsat har krydstogtskibe ofte særlige kajanlæg med 
stor dybgang og evt. landstrømsanlæg, der gør det muligt at slukke motoren og 
undgå forurening fra skibets motor.  
 
Kortlægning 

Udinaturen.dk platformen og FKG-kategorierne tager kun Blå Flag havne med 

(se beskrivelser i senere afsnit). I den crowsourcede undersøgelse er der ind-

dateret 186 havne (kort 15), der dækker over en bred vifte af forskellige typer.  

  
Kort 15. I alt 186 havne blev kortlagt i den crowdsourced undersøgelse 
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Aktiviteter tilknyttet havne 

Som det ses på figur 8 anvendes havne til rigtig mange forskellige frilufts-

aktiviteter også ud over sejlads. Dette understøtter havnenes vigtige rolle som 

start og slutsted for mange aktiviteter, men også som en attraktion i sig selv. 

 

Figur 8. Oplyste aktiviteter i tilknytning til de kortlagte havne. 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
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Andre kortlægninger 

Havne er ret store faciliteter, som indgår i almindelige kortlægninger, mens 

naturhavne og mere uformelle småhavne muligvis ikke er med. Organisationer 

som Danske Havne og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) har 

oversigter og guider med beskrivelser af de mange forskellige havne, der 

anvendes rekreativt (figur 9). 

 

FLID har i samarbejde med Geodatastyrelsen og Rosendahls A/S lavet et 

danmarkskort over lystbådehavne i en papirudgave, som uddeles i havnene og 

er populært blandt lystsejlere. Det har blandt andet distancetabeller, links til to 

nyttige sejlerportaler (Den danske Havnelods og Havneguide) samt en oversigt 

over mere end 300 havne i danske farvande. 

  

Figur 9. Havneguide.dk har omkring 300 lystbådehavne i Danmark, som man kan søge 

informationer om.   

 
 

En lille naturhavn på fjordsiden ved Hvide Sande. (Foto Berit C: Kaae, 2019) 

 



56 
 

En mere omfattende kortlægning af havne viser, at der er 428, som så omfatter 
flere typer end lystbåde (kort 16). 
 

 

Kort 16. I Havne.dk er der kortlagt 428 havne.  

 

Globale kortværker – Open-sea-map 

Globale kortværker er en potentiel vigtig kilde til en dansk kortlægning af 

faciliteter for kystfriluftsliv. Af speciel interesse er her ’open-sea-map’. 

www.openseamap.org er søster-initiativet til den globale succes på landjorden i 

form af www.openstreetmap.org. Disse kortværker er fremstillet af frivillige 

personer over hele verden med baggrund i freeware og til gratis download. Der 

er altså tale om et gratis ’søkort’ som bliver flydende opdateret af brugere selv. 

Fokus er især på havnene og tilknyttede service faciliteter, som det fremgår af 

kortudsnittene herunder, kort 17, 18, og 19. 

 

  
Kort 17. Screendump fra openseamap kort viewer (map.openseamap.org). Kortudsnittet viser 
Sønderby Havn, Roskilde Fjord. Der er tale om en småbådshavn med fortøjningsmuligheder og en 
bådrampe.  

http://www.openseamap.org/
http://www.openstreetmap.org/
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Kort 18. Screendump fra openseamap kort viewer (map.openseamap.org). Kortudsnittet viser 
Humlebæk Havn.  De forskellige faciliteter på haven er tydeligt markeret i form af fx bådramper, og 
toilet samt omklædning. 

 

 
Kort 19. Screendump fra openseamap kort viewer (map.openseamap.org). Kortudsnittet viser 
Vedbæk Havn.  De forskellige faciliteter på haven er tydeligt markeret i form af fx bådrampe, toilet, 
vandposter, og parkeringspladser.  
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Multifunktionelle havne 

Omdannelsen af industri- og fiskerihavne bidrager til mere multifunktionelle 

havne med flere friluftsfunktioner midt i byerne. Der synes også at være en 

tendens mod mere multifunktionelle lystbådehavne, hvor flere forskellige 

friluftsaktiviteter foregår i samme havn og deler arealer og faciliteter. Det 

bidrager til mere liv og fællesskab på tværs af forskellige typer af aktiviteter og 

klubber. På denne måde bliver havne i stigende grad multifunktionelle blå 

støttepunkter – et eksempel er Skovshoved Havn.   

 

Eksempel:  Skovshoved Havn som blåt støttepunkt

 
Foto: Esben Danielsen 

Skovshoved Havn er udviklet, så lystbådehavnen i dag fungerer som et blåt støttepunkt, 

med endnu flere aktiviteter til brugerne. Havnen er et samlingssted med et involverende 

og aktivt liv, hvor sejlere kan møde surfere, svømmere, triatleter, lystfiskere samt de 

borgere, der bare slår vejen forbi. Der er etableret et maritimt aktivitetscenter og havnen 

er udvidet med 325 nye bådpladser og nye faciliteter og aktiviteter. Der er etableret et 

afskærmet bassin til kajakpolo og svømmere, nye faciliteter til vinterbadere med bl.a. 

saunahus, udendørs fitnessredskaber, en platform til yoga, et nyt naturformidlingssted 

samt en ny udsigtsterrasse. Der er således etableret et rekreativt lag på en eksisterende 

lystbådehavn, der skaber rammer for både organiserede og selvorganiserede brugere.  

Link: https://www.loa-fonden.dk/projekter/2017/skovshoved-havn/ 

https://www.loa-fonden.dk/projekter/2017/skovshoved-havn/
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Blå Flag havne  

Blå Flag er en international miljømærkningsordning, der garanterer, at havnen 

arbejder for at sikre natur og miljø. Der lægges vægt på natur- og 

miljøformidlings-aktiviteter for gæster og lokale og information om, hvad man selv 

kan gøre for at bevare naturen. Havnen skal overholde en række Blå Flag kriterier, 

og alle havnene får kontrolbesøg af en dansk Blå Flag konsulent ligesom den 

internationale Blå Flag organisation aflægger også uanmeldte kontrolbesøg.  

Facilitetsmæssigt indeholder en Blå Flag havn livrednings- og førstehjælpsudstyr, 

nødtelefon på havneområdet, brandbekæmpelsesudstyr, natur- og miljøformid-

lingsaktiviteter, information om miljøforhold og naturområder, informations-

tavle, toiletfaciliteter, affaldsordning - også for miljøfarligt affald samt oplysning 

om god miljøpraksis. 

Kortlægning 

Der er godt 60 Blå Flag havne i ud-i-naturen platformen (kort 20), dvs. ca. 20% 

af de ca. 300 lystbådehavne i Danmark har Blå Flag. FKG-datamodellem tager 

også havne og strande med, der er mærket med andre kvalitetsmærker end det 

blå flag. Fra et facilitetsmæssigt perspektiv er der er mange havne, der ikke 

kommer med, hvis der kun tager miljømærkede havne med i udinaturen.dk og 

FKG-inddateringerne. Den crowdsourcede undersøgelse har ikke specielt 

undersøgt miljømærkede havne, da de allerede er kortlagt.  

 

  

Kort 20. Blå Flag havne i Danmark, 2019, som ligger i udinaturen.   
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Sejlsportscentre og -klubber 

 
Der findes en række sejlsportscentre rundt omkring, der sammen med 

klubfaciliteter udgør vigtige faciliteter for forskellige typer af sejlsport og 

brætsejlads m.m. Her kan man få instruktion i både teoretisk og praktisk sejlads, 

låne udstyr og opnå forskellige niveauer af sejlerbeviser, der efterfølgende gør 

det muligt at sejle uden for klubregi. De er også ofte steder, hvor der organiseres 

kapsejlads m.m. Faciliteterne har udendørs havneområde hvor bådene ligger, 

ramper, mastekraner m.m. samt områder hvor bådene kan opbevares på land i 

vinterperioden. Indendørs er der klublokaler og arbejdsområder, hvor både kan 

repareres. o. lign. Samlet set er det ofte relativt pladskrævende faciliteter.   

 

Kortlægning 

Disse sejlsportscentre og -klubber er ikke del af udinaturen.dk, da de ofte er 

forbeholdt medlemmer, men indgår i FKG-kortlægningen under ’Sejlsports- og 

roklub’ (nr. 6042). Dansk Sejlunion har et kortlægning af deres mange klubber 

rundt i landet (kort 21). Tilsvarende vil andre organisationer som Danske 

Tursejlere m.fl. evt. have supplerende klubber til en kortlægning. 

 
 

Kort 21. Sejlklubber i Danmark. Link: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1DOqQQRGApyFrZuae_VAtMTDkILE&ll
=55.08258571793549%2C14.148210634375005&z=7  

Nogle af klubberne er mere multifunktionelle og kan betegnes som egentlige 
sejlsportscentre. Der gives et par eksempler nedenfor på denne type faciliteter.  
 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1DOqQQRGApyFrZuae_VAtMTDkILE&ll=55.08258571793549%2C14.148210634375005&z=7
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1DOqQQRGApyFrZuae_VAtMTDkILE&ll=55.08258571793549%2C14.148210634375005&z=7
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Eksempel: Aarhus Internationale Sejlsportscenter 

 
Foto: Ulf Elbrønd 
Aarhus Internationale Sejlsportscenter er multifunktionelt med forskellige sejlsports-
grene, åbent-hav-svømmere og windsurfere samt fitnesscenter. Centeret har faciliteter, 
udstyr og træningsforhold for både sejlere på breddeniveau og den danske 
sejlsportselite.  Link:  
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2015/aarhus-internationale-sejlsportscenter/ 

 

Eksempel: Sejlsportsanlæg på pæle – Klubøen i Vejle 

 
Foto: Rune Johansen 
Klubøen i Vejle er anlagt på pæle ved den nye lystbådehavn. Den har løst et 
pladsproblem for sejlsportsforeningerne, der skulle flytte væk fra kajkanten for at give 
plads til nye byggerier til byudviklingen af havneområdet. Klubøen rummer klublokaler, 
værksted, restaurant og havnekontor. Trapper og terrasser kan udnyttes både til ophold 
og fysisk aktivitet. Faciliteterne er ikke kun til medlemmerne af de maritime foreninger. 
Mange af klubøens muligheder kan også tages i brug af gæstesejlere, selvorganiserede 
idrætsudøvere, fritidsklubber og forbipasserende i den nye havnebydel i Vejle. Link: 
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2015/kluboeen-i-vejle/ 

https://www.loa-fonden.dk/projekter/2015/aarhus-internationale-sejlsportscenter/
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2015/kluboeen-i-vejle/
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Bådebroer  

  
 

Bådebroer ved Svendborg (Foto Berit C: Kaae, 2016). 

 

Bådebroer er umiddelbart broer uden for egentlige havne, der er etableret til 

anløb og fortøjning af både af varierende størrelser. Der er et vist overlap med 

badebroer, der er etableret for at understøtte badeaktiviteter. Men i praksis er 
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bådebroer (og badebroer) ofte multifunktionelle faciliteter, der også understøtter 

en række andre friluftsaktiviteter. Størrelsen af bådebroerne varierer fra små 

spinkle broer, der evt. tages ind om vinteren til store solide broanlæg, der 

anvendes hele året.  

 

Kortlægning 

Antallet af bade- og bådebroer er 4316 ifølge en SDFE-opgørelse, og disse ligger 

spredt ud over landet og omfatter også søer m.m. som ikke er relevant for 

kystfaciliteter. Se beskrivelse og kort i afsnit om badebroer.  

 

I udinaturen.dk er der ikke en kategori for bådebroer (kun badebroer). I FKG-

klassifikationerne er der en kategori nr. 6011 ’Bådplads - Fortøjningssted til 

både/joller’. Den indeholder sandsynligvis bådebroer, men også kajkanter o.lign.  

 

I den crowdsourcede undersøgelse er der indrapporteret 106 bådebroer (kort 

22) som omfatter mange forskellige typer af bådebroer med mange forskellige 

formål og anvendelser.  Fx kajak og roning/inrigger broer i form af lave broer, 

flydebroer og pontonbroer er kortlagt. Men også bådebroer til større både.

 

Kort 22. De indrapporterede 106 bådebroer i den crowdsourcede undersøgelse.  

 

 

 



64 
 

Aktiviteter tilknyttet bådebroer 

De indrapporterede bådebroer anvendes til mange forskellige aktiviteter (figur 

10), hvor især kajak, roning, isætning og anløb for at holde pause ligger højt, 

mens sejlads med sejl- eller motorbåde ligger noget længere nede på listen. De 

mange forskellige anvendelser understreger, at det i mange tilfælde er meget 

vanskeligt at skelne mellem bade- og bådebroer – som i øvrigt anvendes til 

mange andre formål end badning og sejlads. SDFE´s fælles kortlægning giver 

således god mening.  

 

 

Figur 10. Aktiviteter i tilknytning til bådebroer. 
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Årlige besøg 

Der er stor forskel i brugsfrekvensen af bådebroer mellem deltagerne i 

kortlægningen. Enkelte bådebroer anvendes flere tusind gange om året i regi af 

populære klubber (roning, kajak mv). Mens andre deltagere har oplyst at de kun 

har brugt bådebroer en enkelt gang i forbindelse med kajakture og fisketure mv. 

Gennemsnittet ligger på 106 besøg om året for de inddaterede bådebroer, men 

tallene kan ikke generaliseres ud over disse.  

 

Sæson 

Bådebroer anvendes hele året men især i sommerhalvåret (figur 11). Det vil nok 

også være lidt forskellige aktiviteter, der foregår i årets løb, da mange af 

bådaktiviteterne overvejende foregår i sommerhalvåret, mens andre som fx 

gåture foregår hele året og vinterbadning især foregår i vinterhalvåret. 

  

 

 
Figur 11. Anvendelsen af bådebroer fordelt over årstider. Figuren viser antal bådebroer som anvendes 

i den pågældende måned. 
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Oplevede problemer og forbedringsmuligheder 

Der opleves forskellige problemer (tabel 9) og foreslås en række 

forbedringsmuligheder som ramper, skiltning m.m. 

 

Tabel 9. Liste over oplevede problemer og forbedringsmuligheder for bådebroer. 

Oplevede problemer og forbedringsmuligheder for bådebroer 

Vi mangler faciliteter til at opbevare Kajakker og udstyr 

Vi har udfordringer med grus/sten som skyller ind og giver konstante problemer.  

Vi har gennemsnitlig 70 cm vand ved broen. 

Uhensigtsmæssig placering af pæle ved broen bør ændres.  

udvidelse, flere jollepladser, plads til flere kystfiskere, flere P-pladser 

Trappe er fjerne håber Fredensborg Kommune snart opsætter en Rampe 
Stedet ligger beskyttet og er oplagt til en ponton til landgang for robåde og kajakker, 
men den mangler for nærværende. Der kan med forsigtighed lægges til ved kajen, 
men bådene ligger ikke godt og kan ikke forlades.  

Skiltning om vilkår for anløb. 

Problemer med fri adgang til nabobro for dykkere, og her kunne forbedres med en 
dykkefri zone, hvor vi ikke skal respektere dykkerflag med afstand på 50 m. 

Parkering  

Nej det er et godt sted, lidt dyrt, for grupper med ok. Måske flere informations 
tavler eller foldere med dyrelivet og kulturhistorien i området også på engelsk.  

Nedlægningstruet 

Mangler plads til antallet af både i sommeren 

Kunne være mere beskyttet 

Ja hele området sander til - så om nogle år vil der være måneder om året, hvor 
broen står på sand. 

Ja der er ingen omklædningsfaciliteter. 

Gerne en ekstra bro, da der  kan være pres på broen ved klubture.  

Fin bro 

En gennemsejling til robåde under Kongebrovej ville være skønt.  

Det ville være langt bedre hvis flydebroen var 3-4 gange så lang og gik vinkelret ud 
fra kysten 

Det er fint med begrænsningen for søsportsfolk. Der er brug for en oase/et 
reservat for os i et kvarter, som ellers er under meget hurtig forandring.  

Der er stort set ikke andre tillægningsmuligheder for robåde, kajakker og andre 
småbåde på tur i Christianshavns Kanal. Kajen er privat men vi har en stående 
aftale med andelsforeningen om at have lov at bruge den og deres borde, men det 
ville være rigtig godt med et pausested med offentlig adgang.  

Den skal være oppe fra påske til november 

Den er ikke eksisterende i dag. 

Broen kunne trænge til en renovering 

Bro i bedre højde til kajak 

Alt fungerer fint her og det er et godt udgangspunkt for dykkerture i Øresund 
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Ejerskab og tilgængelighed 

Som det fremgår af tabel 10, ejes de fleste af de inddaterede bådebroer enten af 

en klub/bådelaug eller kommunen. Der er imidlertid mange, der ikke har svaret 

eller sagt ’ved ikke’ og dette tyder på, at ejerforholdene til mange af disse 

faciliteter ikke er særlig klare for brugerne.  

Tabel 10. Ejerforhold til 106 inddaterede bådebroer i den crowd-sourcede undersøgelse. 

Ejer Antal 

Klub/bådelaug 34 

Ikke besvaret 34 

Kommune 24 

Ved ikke 4 

Havn/marina 4 

Privat 3 

Beboerforening 3 

Efterskole 2 

By og havn 1 

Havnens andelshavere 1 

Staten 1 

Stiftelse 1 

 

Tilgængeligheden til de 106 bådebroer (figur 12) er overvejende offentlig (53,4 

%), kun 2,9 % er privat, mens de øvrige har delvis eller uklar adgang. Hverken 

ejerforhold eller tilgængelighed kan dog generaliseres til de øvrige godt 4200 

både- (og bade-) broer i SDFE-kortlægningen. I forbindelse med FKG-kort-

lægning har kommunerne adgang til vil en række registre, som kan bidrage til at 

afklare ejerforhold til faciliteterne.   

Figur 12. Tilgængelighed, bådebroer 

53,4%

32,0%

2,9%

5,8%
8,7%

Ja (fri adgang for alle)

 Delvis (kun for medlemmer
eller bestemte brugergrupper,
kun efter aftale)

Nej (privat)

Ved ikke, men jeg bruger den
(Uddyb gerne)
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Ankerpladser og turbøjer 

 

Ankerpladser er ikke umiddelbart en fysisk facilitet, men blot et godt sted man 

kan smide et anker i vandet. Turbøjer er derimod en fysisk facilitet i form at en 

bøje til opankring uden brug af eget anker.  

 

Kortlægning 

Ankerpladser er ikke en kategori i FKG-datamodellen og indgår ikke i den 

crowdsourcede undersøgelse. Ankerpladser er derimod med i udinaturen.dk 

(kort 23), men der er kun kortlagt to ankerpladser i forbindelse med havet, mens 

der er kortlagt flere i en række søer.  

 

 
Kort 23. Kortlægning af ankerpladser i udinaturen.dk (19.12.19). 

 

Den ene af disse ankerpladser viser sig imidlertid at være en henvisning til ca. 

150 turbøjer i de danske farvande, som sejlere frit kan benytte til at ligge for svaj. 

Der er et kort over bøjernes placering, og de gule bøjer har tilknyttet et link til 

naturbeskrivelser og seværdigheder i nærheden af den pågældende bøje. Man kan 

også downloade app’en ’Tursejler’ til iPhone og Android, der giver overblik over 

turbøjernes placering. Det burde derfor være ret nemt at få disse med ind i 

udinaturen, hvis man kan lave en aftale med Danske Tursejlere og Dansk 

Sejlunion om dette. 
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Eksempel: Turbøjer 

 

 
Danske Tursejlere har lagt ca. 150 turbøjer ud i farvandet omkring Danmark til fri 
afbenyttelse for alle. Turbøjerne skal give danske sejlere mulighed for naturoplevelser, 
uden for de travle lystbådehavne, ved at ligge for svaj og nyde stilheden. Der findes en 
oversigt over naturoplevelser og seværdigheder i umiddelbar nærhed af de enkelte bøjer.  
 
Kortet viser positionen for de enkelte bøjer. De gule ankre markerer Danske Tursejleres 
bøjer, og de røde viser bøjer fra Dansk Sejlunion. Når man klikker på den enkelte bøje 
i kortet, vises bøjens position. De gule bøjer har desuden et link til naturbeskrivelser og 
seværdigheder i nærheden af den pågældende bøje. Man kan også downloade app’en 
’Tursejler’ til iPhone og Android, der viser et overblik over turbøjernes placering. 
 

Link: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1un4l3A30cF-To-LfJ-

rQFxKTzm4&ll=56.08077410216861%2C11.208910484374996&z=7 

 

 

 

  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1un4l3A30cF-To-LfJ-rQFxKTzm4&ll=56.08077410216861%2C11.208910484374996&z=7
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1un4l3A30cF-To-LfJ-rQFxKTzm4&ll=56.08077410216861%2C11.208910484374996&z=7
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Banemarkeringer (punkter og arealer) 

 

 
Banemarkeringer kan være nødvendige til fx kapsejlads eller til at adskille forskellige aktiviteter. 

(Foto Berit C. Kaae, 2017.) 

 

Banemarkeringer er i projektet bøjer og andre markeringer til søs, der sættes op 

efter vejr- og vindforhold og tages ned efterfølgende evt. efter sæsonen.  

Banemarkeringer anvendes til bl.a. kapsejlads og her er typisk en følgebåd i 

vandet, som sikrer at overholdelse af regler og sikkerheden under kapsejladsen. 

Områderne til kapsejlads ligger typisk i vandet ud for sejlklubber.     

 

Banemarkeringer kan også være tilknyttet andre former for aktiviteter – 

eksempelvis triatlon, hvor der opsættes markeringer af svømmebaner. Det kan 

også være markeringer af områder til surfing, badning eller andet. Rofarvande er 

beskrevet under faciliteter til roning m.m. og er ikke markeret på stedet. 

 

Kortlægning 

Banemarkeringer og rofarvande m.m. er ikke en del af udinaturen.dk og indgår 

heller ikke i FKG kortlægningen. Der er et antal områder til kapsejlads markeret 

i søkort, så andre sejlende kan se, at der her kan foregå kapsejlads i området og 

holde afstand. Det er dog ikke alle kapsejladsområder, der er markeret på søkort.   

Banemarkeringer og kapsejladsområder er ikke med i udinaturen.dk og heller 

ikke i FKG-datamodellen. I den crowdsourcede undersøgelse er der indsamlet 

37 markeringer af denne typer faciliteter og som det ses på kort 24, ligger de fleste 

omkring de større byer og Nordsjællands kyster.    
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Kort 24. Banemarkeringer og rofarvande. I alt er der kortlagt 37 arealer (skråskravering og punkt 
markør). 

Typer af baner og markeringer 

Som det ses i tabel 11 er de indrapporterede markeringer en blanding af flere 

typer områder til roning, kapsejladsbaner, wirdsurfingområder, havsvømme-

baner, kajakpolobaner, kitesurfareal, vandskiområde og skrænt til paragliding. 

Det synliggør, at en række aktiviteter har arealer, markeret til deres formål og om 

disse bør med i kortlægninger.  

Tabel 11 Typer af baner og markeringer i den crowd-sourcede undersøgelse. 

Type Antal 

Rofarvand (kajak) 9 

Kapsejlads bane 7 

Windsurfareal 6 

Havsvømningsbane 5 

Kajakpolobane 3 

Kitesurf areal 2 

Skrænt for paragliding 2 

Vandskiområde 2 

Ikke oplyst 1 

Robane 1 
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Lystfiskeri fra molen i Nørre Vorupør. (Foto: Berit C. Kaae, 2019). 

 

Faciliteter tilknyttet lyst- og fritidsfiskeri 

Lyst- og fritidsfiskeri udgør en bred vifte af forskellige typer af fiskeri, som ca. 9 

% af den voksne danske befolkning deltager i mindst én af. Som det ses i tabel 

12, kan man fiske uden nogen faciliteter eksempelvis fra kysten, men en mole 

eller bro kan berige fiskeriet. Nogle former for fiskeri foregår fra både og der 

arrangeres fx fisketure fra turbåde, og her er der behov for havne, p-pladser osv.   

Tabel 12. Liste over faciliteter tilknyttet lyst- og fritidsfiskeri o.lign, opdelt i nødvendige faciliteter, 
berigende faciliteter og servicefaciliteter.  

Aktivitet Nødvendige 
faciliteter 

Berigende 
faciliteter 

Servicefaciliteter 

Lyst- og 
fritidsfiskeri 

   

Lystfiskeri fra kyst 
eller i waders  

- Bro eller mole Fiskerense-faciliteter 

 

Lystfiskeri fra 
jolle/robåd o. lign.  

Båd/jolle, havn 
eller isætningssted  

- 

Trolling Havn, båd 

Organiseret fisketur 
(fx m. fiskekutter) 

Havn, båd, p-plads, 

langtidsparkering  

Fritidsfiskeri m. 
garn, ruser o.lign.  
 

Havn, båd/jolle, 
bundgarnspæle 

Fiskerense-faciliteter, 
pæle til tørring af net, 

skur til grejopbevaring  

Undervandsfiskeri 
(jf. undervandsjagt).  

P-plads nær kysten 
(tungt at slæbe grej) 

Fiskerense-faciliteter 

Fiskeri med stryge-
net (fx rejer m.m.) 

- 

Isfiskeri Sikker is skiltning 
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Kortlægning 

Udinaturen.dk har en kortlægning af frit fiskeri (kort 25), som vi dog ikke vil 

betegne som en facilitet. Ligeledes har udinaturen.dk en kortlægning af betalings-

fiskeri (kort 26), som antages at være mest knyttet til søer og vandløb.  

 
Kort 25. Kortlægning af områder med frit fiskeri i udinaturen.dk (19.12.2019). 

 
Kort 26. Kortlægning af områder med betalingsfiskeri i udinaturen.dk (19.12.2019). 

 

FKG-kategorierne indeholder ikke faciliteter ud over nr. 2031 Fiskesø - Put & 

take sø. - Sted hvor man kan købe dagskort til at fiske efter udsatte fisk. Disse 

er ikke umiddelbart kystfaciliteter. Den crowdsourcede undersøgelse har ikke 

faciliteter til lyst- og fritidsfaciliteter med, da de er knyttet til havne, moler, 

både/badebroer osv., der beskrives under andre typer faciliteter.   
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Anden kortlægning 

Som del af en national strategi for lystfiskeri fra 2018, er der udviklet en digital 

platform, der er én samlet indgang til lystfiskeri og lystfiskerturisme i Danmark 

(se eksempel nedenfor) Det vil være relevant at koordinere FKG-kortlægningen 

med denne kortlægning. Den nationale strategi for lystfiskeri omfatter også 

større tiltag på facilitetssiden bl.a. etablering af et nyt nationalt kyst- og 

lystfiskecenter i Assens Kommune. Den nationale strategi har et budget på 32 

mio. kr. over fire år, og er rettet mod både danske og udenlandske besøgende.  

Eksempel: Center for Kyst- og Lystfiskerturisme 

 
Det kommende Center for Kyst- og Lystfiskerturisme bliver placeret i Assens Havn. Foto: Assens 
Kommune med tilladelse. 
 
Som del af den Nationale Strategi for lystfiskeri fra 2018, skal der opføres et 
Lystfiskercenter i Assens Havn i Assens kommune. Det nye center skal fungere som 
et nationalt fyrtårn for lystfiskerturisme Det bliver et oplevelsescenter med fokus på 
lystfiskeriet, fiskene og vandet; et center der ifølge den nationale strategi for lystfiskeri 
skal være et nationalt fyrtårn for lystfiskeri. Ideudviklingen er i fuld gang og der er 
valgt to formidlingsspor, nemlig ’lystfiskeriets magi’ og ’de ukendte danske 
vandlandskaber’. Centeret vil blive placeret centralt i Assens. 
 

Link:  https://www.assens.dk/vores-kommune/en-kommune-i-udvikling/center-for-
kyst-og-lystfiskerturisme/ 
 

 

 

 

 

 

https://www.assens.dk/vores-kommune/en-kommune-i-udvikling/center-for-kyst-og-lystfiskerturisme/
https://www.assens.dk/vores-kommune/en-kommune-i-udvikling/center-for-kyst-og-lystfiskerturisme/
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Eksempel: App med kortlægning af udvalgte fiskepladser  

 
Der er nu lavet en app over udvalgte fiskepladser.  Platformen skal desuden 
formidle en række praktiske informationer om fisketegn, køb af madding m.m. 
Link og Screenshot: https://fishingindenmark.info/  

 

Faciliteter knyttet til fritidsfiskeri 

 
Fritidsfiskernes faciliteter i Roskilde havn (Foto: Berit C. Kaae) 

Fritidsfiskere udgør en mindre gruppe, der benytter garn og ruser og derfor er 

knyttet til småhavne. De har ofte faciliteter i form af mindre bygninger og skure, 

til opbevaring af grej og som også er sociale mødesteder for fritidsfiskerne. Disse 

miljøer og faciliteter kan være truet, når der laves havneudvidelser og ’opgrade-

ringer’ af havneområder, da de til tider fremstår lidt skuragtige og rodede og 

måske ikke æstetisk passer ind i den nye havn. De er dog samtidig meget 

autentiske og charmerende samt vigtige for at kunne udøve aktiviteten, og en 

kortlægning vil kunne hjælpe med at beskytte dem mod ’modernisering’. DTU-

Aqua arbejder med denne gruppe i et ambassadørprojekt og vil være en oplagt 

kilde til information om, hvor disse miljøer findes.   

https://fishingindenmark.info/


76 
 

Jagtpramme opankret ved pæle. (Foto Anton Stahl Olafsson) 

 

Faciliteter tilknyttet jagt 

Jagt i tilknytning til kysten og havet er en meget lille aktivitet, som kun 0,9 % af 

den voksne danske befolkning årligt deltager i – især mænd i alle aldersgrupper. 

Jagt kan foregå uden faciliteter, men for de jagtformer, der anvender småbåde, 

turbåde eller pramme, er havne, ankerpladser og/eller isætningsramper 

nødvendige faciliteter (se beskrivelse og kortlægning under disse kategorier). 

Aktiviteten forgår i jagtsæsonen i vinterhalvåret.  

Tabel 13. Liste over faciliteter tilknyttet jagt opdelt i nødvendige faciliteter, berigende faciliteter og 
servicefaciliteter.  

 

Kortlægning 

Faciliteter til jagt er ikke med som en særlig kategori i hverken FKG-klasserne, 

udinaturen.dk eller den crowdsourcede undersøgelse. De indgår i havne og 

isætningsramper o.lign. Mønsteret i, hvor der foregår kyst- og havorienteret jagt, 

er kortlagt og beskrevet i rapporten ’Blåt Friluftsliv i Danmark’, hvor data fra 

Aktivitet Nødvendige 
faciliteter 

Berigende 
faciliteter 

Service-
faciliteter 

Jagt 
Jagt på havterritoriet - 
ventet på vildtet 

-   

Jagt på havterritoriet - 
drevet vildtet 

Havn, jolle/pram   

Jagt på havterritoriet - 
opsøgt vildtet 

Havn, jolle/pram   

Undervandsjagt (jf. 
lystfiskeri)  

P-plads nær kysten 
(tungt at slæbe grej) 

 Fiskerense-
faciliteter 
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jægernes egne indrapporteringer giver et godt billede af, hvor aktiviteten foregår. 

Her er der kortlagt 874 steder for strand- og havjagt (kort 27).  
 

 
Kort 27: Kortlægning af 874 steder for strand- og havjagt i projektet Havfriluftsliv.dk 

 

Faciliteter til jagt er også enkelte steder knyttet til turbåde, der tager folk på 

jagtture. Pga. sæsonvariationen kan jagtture om vinteren supplere fisketure og 

ture med oplevelser af dyrelivet, som mest foregår i sommerhalvåret. Så der er 

også en vis multifunktionalitet af turbåde.   

 
Turbåd der tager folk på både jagtture, fisketure og marsvineobservationsture. (Foto Berit C. Kaae, 
2019).   
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Vandski efter motorbåd. (Foto Mariann Erichsen, 2018).   

 

Faciliteter tilknyttet motoriseret vandsport 

Motoriseret vandsport er især knyttet til havne eller klubbroer med mulighed for 

at fortøje speedbåde og vandscootere (tabel 14). De bekrives derfor ikke nærmere 

her, men der henvises til afsnittet om havne. En del af aktiviteterne benytter dog 

hop og lign. som en del af aktiviteten og udlægger derfor baner. Motoriseret 

vandsport er generelt meget små aktiviteter, som kun 0,47 % af den danske 

befolkning deltager i, men fordi de har høj fart og støjer, har de stor synlighed. 

Wakeboard kan foregå på to måder: enten efter en speedbåd og ligner derved 

vandski, eller på en kabelbane. Ved brug af en kabelbane er aktiviteten ikke 

længere ’motoriseret’ på samme måde (men kablet trækkes dog automatisk 

tilbage til start). Brugen af kabelbaner begrænser støj og forstyrrelse af andre 

brugergrupper og foregår det samme sted, hvorved der fx kan være en terrasse 

hvorfra andre kan iagttage aktiviteten, klubfaciliteter, café osv.  

Tabel 14: Liste over faciliteter tilknyttet motoriseret vandsport opdelt i nødvendige faciliteter, 
berigende faciliteter og servicefaciliteter.  

Aktivitet Nødvendige 
faciliteter 

Berigende 
faciliteter 

Servicefaciliteter 

Motoriseret vandsport 

Vandski 
 

Havn, speedbåd 
 

Hop o. lign. 
 

Omklædning, 
badefaciliteter. 

Opbevaring af grej,  
klubfaciliteter 

Wakeboard – 
speedbåd 

Wakeboard – kabel 
 

Kabelbane 

Jetski/vandscooter Havn 

 Hoverboard - 
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Kortlægning 

Hverken udinaturen, FKG-klassifikationerne eller den crowdsourcede kortlæg-

ning har faciliteter til motoriseret vandsport med som en kategori, men 

sidstnævnte har fået indrapporteret 2 vandskibaner under ’banemarkeringer’ (se 

afsnit om disse). Det vil være nemmest at få data om, hvor der er faciliteter 

gennem klubber og foreninger. Det er ret små miljøer, der kender faciliteterne.  

Da motoriserede vandsportsaktiviteter kan virke forstyrrende, vil det være en 

relevant kategori at have med i FKG-kortlægningen, hvor der allerede er 

kategorier som områder til hhv. kitebuggy, windsurfing og kitesurfing. Det kan 

også være relevant i forhold til havplanlægningen, idet nogle af de svenske 

havplaner har valgt at samle motoriserede vandsportsaktiviteter i særlige 

områder.   

Wakeboarding  

Wakeboarding foregår efterhånden mest på kabelanlæg, der er mindre støjende, 

end når det foregår efter en motorbåd. Der findes flere større kabelanlæg som 

fx i Thisted, men også transportable kabelanlæg, der har gjort det muligt at 

afprøve sporten i forskellige havne.  

Eksempel: wakeboard-baner Cold Hawaii Inland 

 
Dronefoto: Gitte Andersen fra Thisted Kommune 
 

Cold Hawaii Inland har et omfattende wakeboard-anlæg i Thisted med flere kabler og 

forskellige hop. Cold Hawaii Inland er en stor helhedsplan med multifunktionelle 

aktivitetsområder, der supplerer aktiviteter i Vesterhavet med mere rolige vande i 

Limfjorden og de tilstødende søer. Det omfatter 10 fysiske spots sammenkædet af en 

naturrute, der skal fremme og understøtte det aktive udeliv og vandsporten på 

nordvestsiden af Limfjorden. https://www.loa-fonden.dk/projekter/2019/cold-

hawaii-inland/ 

 

https://www.loa-fonden.dk/projekter/2019/cold-hawaii-inland/
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2019/cold-hawaii-inland/
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Eksempel: transportable wakeboard-baner 

 
Wakebordbane i Århus. Foto: Heine I. Christensen. 
 

Et projekt med transportable wakeboardbaner har været med til at udbrede sporten i en 

række havne, hvor wakeboarderne efter en prøveperiode har valgt at overtage anlæggene 

og arbejde videre som en klub. Fremfor at flytte anlægget, er et nyt indkøbt og opsat i 

projektets næste havn. Det har bidraget til at give nye rekreative muligheder og skabe et 

stærkere rekreativt miljø i en række havne. 

https://nordeafonden.dk/nyheder/wakeboarding-skaber-nyt-liv-i-danske-havne 
 

 
Hop på wakeboardingbane i Århus. Foto: Heine I. Christensen  

https://nordeafonden.dk/nyheder/wakeboarding-skaber-nyt-liv-i-danske-havne
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Kajakroere på Strynø. (Foto Berit C. Kaae, 2016). 

 

Faciliteter tilknyttet roning, småbåde o.lign. 

Der findes forskellige former for roning i kajak, kano, alm. robåd, robåde til 

baglænsroning samt rafting, der har nogenlunde de samme facilitetsbehov i form 

af isætningssteder og landgangssteder (tabel 15). Dette kan for de fleste ske fra 

stranden/vandkanten, så hvis det skal ses som egentlige ’faciliteter’ skal det 

umiddelbart være koblet til en form for anlæg i form af eksempelvis en lav 

pontonbro eller lignende, der har den rette lave afstand til vandet, så det er let at 

komme ind og ud af kano, kajak m.m. En del af disse fartøjer transporteres rundt 

på trailere, så kystnære p-pladser og let adgang til kysten er nødvendigt. Egentlige 

isætningsramper er beskrevet under sejlads (se dette afsnit), og disse bruges til 

småbåde fx joller med motor o. lign. der på samme måde transporteres rundt og 

søsættes. Derimod egner lave pontonbroer sig ikke til søsætning af motorjoller. 

Det er disse lave broer, der her beskrives som isætningssteder.  

I udinaturen.dk indgår også ’landgangssteder’, men vi har valgt at samle det til 

én kategori, da vi kan se, at folk har svært ved at skelne de to – muligvis er 

landgangssteder, steder man kan stoppe undervejs på en tur og gå i land, men 

ikke har adgang til fx at isætte og optage bådene, hvilket er relevant for brugerne 

at vide.  Der er også andre typer af brugere især surfere, der bruger betegnelsen 

’isætningssteder’ for de steder, de anvender til fx kite- og windsurfing, så der er 

brug for at finde en anvendelig klassifikation til surferne, da surfing og roning 

ikke fungerer godt sammen.  
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Tabel 15. Faciliteter tilknyttet forskellige typer af roning o.lign, opdelt i nødvendige faciliteter, 
berigende faciliteter og servicefaciliteter.  

 

I dette afsnit beskrives  

 Isætningsramper 

 Slæbesteder 

 Isætningssteder og landgangssteder 

 Rofarvande 

 Klubfaciliteter til rosport 

 Kajakpolo-baner, kajakrutchebane m.m. 

 Kajakruter 

 Raftingfaciliteter 

 

  

Aktivitet Nødvendige 
faciliteter 

Berigende 
faciliteter 

Servicefaciliteter 

Roning 

Havkajak 
 

Isætningssted / 

lav bro 
Kystnær P-plads 

Landgangssteder 

Kystnære ruter med 
overnatningssteder  

Klubfaciliteter 

Omklædning, 
badefaciliteter, toiletter 

m.m. 
Opbevaring af både & 

grej 
Evt. udlejning af kajak 

og kano 
 

Turkajak 

Kapkajak  Bane 

Kajakpolo Bane 

Baglænsroning Bane/rofarvand 

Robåd/jolle med 
2 årer 

Landgangssteder 
Overnatningssteder 

Kano 
Kapkano (sø?) Bane 

Rafting 

Evt. rafting-anlæg 
med strømmende 

vand 
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Isætningsramper  

 
Isætningsramper er faste ramper, der giver mulighed for at søsætte småbåde, kajakker m.m. fra fx en 

trailer bag en bil. (Foto Anton S. Olafsson). 

 

Kortlægning 

Udinaturen.dk har kortlagt 37 isætningsramper, hvoraf kun 16 ligger ved kysten, 

mens de øvrige 21 er knyttet til søer og vandløb (kort 28). Fordelingen er meget 

ujævn idet 9 af de 16 kortlagte kystnære isætningsramper ligger på Bornholm. 

FKG-kategorierne har derimod ikke en kategori for isætningsramper, og de 

isætningssteder, der er med (under 6062 se næste afsnit) er specifikt for ikke-

motoriserede småbåde (kano, kajak, mm.) Det bliver vanskeligt at løfte data fra 

den fælles datamodel ind i udinaturen, hvis isætningsramper ikke er med, da de 

især er en facilitet for isætning af småbåde også med motor, hvor man har brug 

for at kunne køre båden ned ad rampen på en trailer bag en bil.  

. 

 
Kort 28. Isætningsramper i udinaturen.dk (19.12.19).  
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Slæbesteder 

 
Småbåde i Klitmøller. (Foto Berit C. Kaae, 2019). 

 

Slæbesteder er anlæg til ophaling eller isætning af mindre både evt. med spil. Det 

kan godt være på stranden og omfatter forskellige typer af småbåde. 

Kortlægning 

Kategorien findes ikke som sådan i udinaturen, men har overlap med ’isætnings-

steder’. I GFK-kortlægningen har ’slæbesteder’ nr. 1102 – ’anlæg til ophaling 

eller isætning af mindre både, evt. med spil’, mens der er en kategori 6062, der 

omfatter ’plads til isætning/optagning af ikke-motoriserede småbåde (kano, 

kajak o.lign.). Forskellen synes at være at slæbesteder er mere rettet mod både 

inkl. med motor. I den crowdsourcede undersøgelse er der indrapporteret 19 

slæbesteder, men det er en meget blandet inddatering, der omfatter mange 

forskellige typer og som har behov for mere præcise klassifikationer for dels at 

kunne foregå ensartet og tydeliggøre for brugerne, hvilke bådtyper de er egnet 

til.      
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Isætningssteder og landgangssteder 

 
Isætningssted for mindre motorjolle til lystfiskertur fra strand. (Foto Anton S. Olafsson) 

 

Udinaturen.dk opdeler i isætningssteder og landgangssteder samt isætnings-

ramper (se ovenfor). FKG-kortlægningen opdeler i slæbesteder (1102) og 

ophaler/isætningsplads (6062), men har ingen kategorier for isætnings- eller 

landgangssted. Hvis man skulle definere forskellen er isætningssteder steder, 

hvortil man har mulighed for at transportere sin kajak/kano m.m. på en trailer 

efter en bil, og der skal derfor være vejadgang og P-plads/aflæsningsmulighed i 

nærheden. Dette adskiller isætningssteder fra landgangssteder, hvor der er anlagt 

lave anløbsbroer o.lign., så man kan gå i land og holde rast på en tur (evt. findes 

toilet, overnatningsplads m.m.), men ikke umiddelbart kan isætte kajakker/ 

kanoer eller andre småbåde som et start/slutpunkt.  Et eksempel på et 

landgangssted er Kanaløen i Randers Fjord. Her har FKG ’kanorasteplads’ (nr. 

6052), men navnet retter sig ikke mod andre typer småbåde, og kanoer er mest 

på søer og vandløb. 

Hvis der skal være en sådan opdeling, er der brug for præcisering, idet mange af 

de kystnære ’landgangssteder’ i udinaturen.dk lige så godt kunne være isætnings-

steder, da de ligger nær ved veje og P-pladser.     

Typer af steder til isætning og optag af småbåde 

 
Isætningsramper 
 

 
Slæbesteder 

 
Isætningssteder 

 
Landgangssteder 

Fast rampe, der 

muliggør fx at en 
bådtrailer kan komme 

til vandkanten 

Anlæg til ophaling 

eller isætning af 
mindre både, evt. 

med spil. 

Sted hvor mindre 

både, kajakker, 
kanoer m.m. kan 

sættes i vandet fra 
nærliggende p-plads 

eller vej   

Steder hvor småbåde 

kan fortøje og man 
kan gå i land, men 

ikke isætte en båd, da 
der ikke er nærliggen-

de p-plads eller vej  
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Kortlægning 

 
Kort 29 Isætningssteder i Udinaturen.dk (19.12.2019) 

 

Der findes en del isætningssteder i udinaturen.dk, hvoraf ca. 65 ligger ved kysten 

(kort 29). Det er vanskeligt at se om disse isætningssteder reelt er ’faciliteter’ med 

fx en lav bro, eller blot angiver steder, hvor man kan sætte sin kajak eller lign. i 

vandet fra stranden. 

 

 
Kort 30 Landgangssteder i udinaturen.dk (19.12.2019) 

 

Der findes en lang række landgangssteder i udinaturen.dk (kort 30), hvor de fleste 

er knyttet til søer og vandløb, men ca. 23 af landgangsstederne ligger ved kysten 
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– heraf 20 i Kolding kommune. Det afspejler en meget uens tilgang til 

inddatering, og det er ligeledes vanskeligt at skelne mellem, hvad der er 

landgangssteder og isætningssteder.  

 

Den crowdsourcede undersøgelse har en fælles kategori med ’isætningssteder og 

landgangssteder m.v.’  selvom de ikke umiddelbart opfattes som en facilitet. Som 

det ses på kort 31 er der en del kortlægninger, som også er for nogle af de steder 

som ikke ellers havde nogen kortlægninger.   

 

 

Kort 31 Kortlægning af isætningssteder og landgangssteder i den crowdsourcede undersøgelse. 

Typer af isætningssteder og landgangssteder 

Det fremgår tydeligt af de 191 inddateringer, at de indeholder meget blandede 

faciliteter herunder også isætningsramper (kort 31). Så der er brug for en 

tydeliggørelse af de forskellige typer i forhold til en dataindsamling. Som det ses 

i tabel 16, er der rigtig mange andre typer af faciliteter, som folk har taget med, 

som fx ramper, slæbesteder, havne, flydebroer, bådebroer, klubfaciliteter, 

landgangssteder, landgangsbroer, opriggerpladser, trapper ned til vandet og 

overbæringssteder m.m. Der er således meget forskelligartede fortolkninger, og 

det kunne derfor være hensigtsmæssigt at lave mere klare klassifikationer (og evt. 

underklassifikationer) til brug for FKG-kortlægningen og dermed også 

udinaturen-platformen.  
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Tabel 16. Typer af faciliteter inddateret under kategorien isætningssteder og landgangssteder   

Type Antal 

Isætningssted 79 

Rampe 21 

Slæbested 19 

Havn (med faciliteter) 16 

Flydebro/pontonbro 15 

Isætningsbro/bådebro 11 

Klub (med faciliteter) 10 

Landgangssted 7 

Landgangsbro 6 

Opriggerplads 6 

Trappe ned 3 

Overbæringssted 1 

Ikke specificeret (men kortlagt under 
isætningssted/landgangssted) 

22 

 

Aktiviteter tilknyttet isætningssteder og landgangssteder   

Som det ses i tabel 17, er der en række forskellige aktiviteter tilknyttet de kortlagte 

isætningssteder og landgangssteder. Det er især kajak, windsurfing, både fra 

trailere, inriggerbåde, SUP og lystfiskeri men også mange andre.  

Tabel 17. Typer af faciliteter tilknyttet isætningssteder og landgangssteder   

Aktivitet Antal 

Kajak 85 

Windsurf 33 

Båd (trailerbåd) 18 

Roning/inrigger 15 

SUP 13 

Lystfiskeri 12 

Kitesurf 7 

Havjagt 7 

Sejlads 6 

Dykning 6 

Jolle (m/u sejl) 5 

Badning 4 

Havsvømning 4 

Kano 2 

Vinterbadning 2 

Fritidsfiskeri 1 

Snorkling 1 
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Årstidsvariationen i anvendelsen 

Som det ses i figur 13, er der en ret markant sæsonforskel, med den største 

anvendelse i sommerhalvåret. Dog er der en vis brug af faciliteterne hele året.  

 

 

Figur 13. Isætningssteder efter årstider. 

 

Problemer og forslag til forbedringer 

Der er en række problemer og forslag til forbedringer listet i tabel 18 nedenfor. 

De er meget forskellige, men ofte knyttet til vedligehold, fremkommelighed, 

parkering og sikkerhed m.m. og en del efterspørger web-cams. Da problemer og 

forslag er knyttet til specifikke faciliteter, er det ikke muligt at generalisere. 

Tabel 18. Oplevede problemer og forbedringsforslag for isætningssteder og landgangssteder   

Problemer og forbedringsforslag for isætningssteder og landgangssteder   
Adgang til skovl og kost (ligesom på genbrugspladser), da der ofte er sand på 
rampen 

Bedre parkering og sikkerhed på haven 

Bedre parkerings muligheder, og bedre afmærkning - så bløde trafikanter er i 
sikkerhed.  

Bedre vedligeholdelse af vej og grusarealer. 

Bevoksningen kan ofte skabe problemer. 

Bil sætter sig fast. Sted flytter sig fra gang til gang. 
Da der er rigtig mange der bruger stranden i området kunne ønskes en opstillet 
toiletvogn  som der er ved mange offentlige strande  

Da det er kajakker som trækkes hen over sandet, kunne det være lækkert med 
færre store sten.  
Den vanddybde der står i søkortet opretholdes ikke. Risiko for at sidde fast i 
mudder. Derved afskæres vi for at besøge dette lille hyggelige sted med båd. 
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Der er begrænsede p-pladser, på gode dage kan det være svært at finde en plads. 
Jeg kører med trailer så det gør det yderligere svært.  
Der er ikke nogen offentlige pontoner, men tillægning kan lade sig gøre enten i 
det fine sand eller ved den lave brink på Amagersiden.  

Der er ikke plads nok, til os pga.  alle de sure badegæster [os = surf]. 

Der mangler toilet. 

Der ønskes mere sikkerhed for at færdes på vandet i og omkring Marinaen i 
Middelfart. Der er vandscootere der sejler både tæt på en når man havsvømmer 
eller ror med børn på vandet. 

Det er en del år siden havheksen blev etableret. Den kunne vist trænge til lidt 
opdatering og der mangler afmærkninger/bøjer 

Det er et tidligere slæbested som godt kunne gøres lidt bredere og sten i vandet 
genere lidt, men dem må vi fjerne med tiden og markere de væsentligste indtil da. 

Det er perfekt sted. Betaling for at komme helt tæt på stranden gør at kun de som 
har behov for at og pålæsning parkerer der. Eneste lille minus er tyske campere 
som optager store dele ved at holde helt på tværs. Ved surf centeret forsøger at 
gøre opmærksom på det. 

Dårlig vej og græsplæne ved meget regn - drænes eller hæves så vandet kan løbe 
fra.. 
WEB cam eller vindmåler 

En flydebro  
En lille ponton, man kan stige ombord i kajakken fra, så man ikke behøver at 
soppe. 

En ordentlig bro 

Etablering af selvbetjening, så man ikke er afhængig af at havnefogeden er tilstede, 
da man skal betale for en nøgle til bommen. 

Fin bro, der dog kræver lidt muskelkraft for at få en tung inrigger op 

Flydebro er slidt. Der er en mindre kant (5-10 cm) som kajakken skal løftes over. 

For få parkeringspladser 

Gl slæbested der er noget ramponeret 

Glat når den er våd  

Holde den fri for sand 

Jorden vaskes ud i åen 

Kan benyttes hele året  

Kan ikke bruges i vinterhalvåret, da der er spærret for indkørsel i skoven.  

Kitesurf nær stranden ikke tilladt i sommermånederne  
Klubbens medlemmer har selv bygget kajakhuset (nyt) og vores flydebro, som 
snart trænger til en fornyelse. 
Desuden er her borde og bænke, en informationstavle om Lammefjorden samt 2 
containere med klubbens kajakker 
Kolding Windsurfing Klub lejer en bygning af Kolding Kommune. Det er et 
tidligere ishus og faciliteterne har ikke bad/omklædning og der er ikke 
tilstrækkelig plads til klubbens og medlemmers udstyr 

Kunne godt bruge en lille flyde bro på ydersiden af molen.   

Kunne godt bruge en rampe mere da der ofte er trængsel.  

Kystareal med græs og fantastisk udsigt over Bramsnæs Bugt 

Lav et slæbested og spil 

Lav skrænt 
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Mangler muligheder for primitiv overnatning som shelters ect.  

Meget smal og ustabil ponton at stige op på. Begrænset plads.  

Nej det er fint... den flydebro som "nogen -kommunen?" fandt på at lægge der er 
heldigvis blevet fjernet igen. Den var kun i vejen og til gene. 

Nej, men max 500 kg - dvs. ingen bådtrailer & Biler 

Nej. Rampen er i virkelig god stand 

Omklædnings faciliteter og bruser 

Oversvømmelse ved højvande. 
P plads forholdene er begrænsede på gode dage med mange sejlere. Jeg kører 
trailer så hvis man kunne ændre forholdende så man kan køre rundt frem for at 
skal bakke langt vil være rigtig fedt. 

Pakerings pladser. Flere gerne 

Parkerede biler hvor det er mest hensigtsmæssigt at læsse kajak af og på. 
Afspærring med store sten besværliggør af-og pålæsning af kajak. 

Parkering er lidt trang. Bådstativer fylder meget. 

Parkeringsforholdene er begrænsede og kunne være fedt hvis der blev reserveret 
pladser til af og pålæsning eller forbeholdt sejlere. Måske betaling så de som let 
kan gå lidt vil undlade at bruge de "gode" pladser for os med meget gear. 

Privat havn, mange myg, råddent tang 

Skal renoveres 

Sten er flint 
Stor græsplæne vi gerne bruger til parkering og rigning af udstyr. Det er ikke tilladt 
men vi gør det. Hvis der blev skiltet med adgang forbud undtaget windsurf kunne 
være fedt. 

Strøm hvis man er uvant 

Svært at finde 

Svært at komme i vandet, der mangler en lille sti, som er fri for badehåndklæder. 

Toilet ville være rart. Nogle ankers til self-launch af kites 

Vejen er ofte spærret med bom 

Vindmåler evt web cam 

Virker lidt slidt/rå. Kunne trænge til et eftersyn? 

WEB cam til at kunne se forholdene hjemmefra 

WEB cam vil betyde ekstremt meget for at give folk fra hele Nordjylland info om 
der er gode forhold til surf eller ikke gode forhold. Vindmålinger. 
Omklædningsrum til større grupper 

WEB-cam  
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Tilgængelighed  

Som det ses i tabel 19, er knap tre fjerdedele af isætningsstederne offentligt til-

gængelige, mens knap hver femte er forbeholdt medlemmer og andre 

brugergrupper. Kun 3 % er private, mens der er 5 % som bruger faciliteterne 

uden at kende reglerne for adgang.  

Tabel 19. Tilgængeligheden til isætningssteder og landgangssteder   

Offentlig tilgængelighed   

Ja (fri adgang for alle) 129 72,1% 
Delvis (kun for medlemmer eller bestemte brugergrupper, kun 
efter aftale) 35 19,6% 

Ved ikke, men jeg bruger den 9 5,0% 

Nej (privat) 6 3,4% 

   

 

Ejerforhold 

Dette mønster ses til dels reflekteret i at en stor del af faciliteterne er kommunalt 

ejede eller ejes af en havn, det offentlige osv. En del er i klubregi eller 

virksomhedsregi mens kun 5 % er privatejede (tabel 20). 

Tabel 20. Ejerforhold tilknyttet isætningssteder og landgangssteder.  I alt var der oplyst ejerformer for 
127 (67%) af isætningsstederne. 

Oplyst ejer Antal 

Kommune 40,2% 

Klub 15,0% 

Havn 12,6% 

Offentlige 8,7% 

Laug/forening 7,9% 

ved ikke 5,5% 

Privat lodsejer 4,7% 

Virksomhed 3,1% 

Staten 1,6% 

Spejderne 0,8% 
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Rofarvande  

 
Baglænsroning på Øresund – bøjerne markerer dog ikke rofarvande. (Foto Berit C. Kaae, 2016). 

Nogle aktiviteter som fx baglænsroning anvender ’rofarvand’ som en betegnelse 

for et geografisk område, hvor roklubben har ansvaret for roerne. Uøvede roere 

må ikke bevæge sig uden for disse områder. Baglænsroning er i øvrigt meget 

afhængig af klubfaciliteter, da bådene er meget dyre og skal opbevares indenfor, 

når de ikke anvendes.  

 

Kortlægning 

Rofarvandenes geografiske udstrækning kendes i klubberne, men der findes ikke 

nogen samlet digital kortlægning. Rofarvande er ikke kategorier, der findes i 

udinaturen.dk eller FKG-modellen. I den crowdsourcede undersøgelse er der 

imidlertid en del friluftsudøvere, der har indrapporteret disse rofarvande under 

’banemarkeringer’, selv om de ikke er fysisk markerede på havet med bøjer eller 

andet. Se kortet under ’banemarkeringer’ i afsnit om sejlads. 

 

Kortlægning af roklubber er en god indikator for, hvor der findes rofarvande (se 

næste afsnit), og disse har desuden faciliteter i form af bådopbevaring osv. 

Roning foregår overvejende i sommerhalvåret.  
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Klubfaciliteter til rosport 

Rosport er relativt udstyrstungt og foregår ofte i regi af klubfaciliteter. Derfor er 

de forskellige typer af roklubbers placering et godt udgangspunkt for en 

kortlægning.  

 

Kort 32. Roklubbernes placering ifølge Dansk Forening for Rosport. Link: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1FOsWHUesdP7RhnNiByLouacULEucuXep&hl=da&ll

=56.01634434439837%2C11.40819190000002&z=7 

Kortlægning 

Udinaturen.dk medtager ikke klubfaciliteter, men FKG-kategorierne indeholder 

’Sejlsports- og roklub (nr. 6042) – ’klubhus, hvorfra der udøves sejlsport.’ Det 

kunne dog være relevant at opdele i hhv. sejlads og rosport, da det er ret 

forskellige aktiviteter, som det kunne være relevant at kunne skelne imellem. Der 

findes også kategorien ’Rostadion (nr. 6021) – Område på sø til konkurrence 

roning’. Det kunne dog være relevant at se, om der evt. også var områder i fjorde 

eller andre farvande, der har sådanne anlæg. 

 

Klubfaciliteterne 

Klubfaciliteter er ret nødvendige til mange typer af rosport, da der er brug for 

opbevaring af både og andet udstyr. Især både til baglænsroning er temmelig 

dyre, og der skal være en vis antal roere i hver båd og aktiviteten foregår derfor 

primært i tilknytning til klubber. Kajakker og kanoer er mere mobile.   

 

Faciliteter til rosport bliver løbende udviklet, og nedenfor ses et flydende 

klubfacilitet, og der kommer mere multifunktionelle anlæg, som samler 

forskellige aktiviteter under ét tag - fx et vandsportsanlæg ved Nyborg. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1FOsWHUesdP7RhnNiByLouacULEucuXep&hl=da&ll=56.01634434439837%2C11.40819190000002&z=7
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1FOsWHUesdP7RhnNiByLouacULEucuXep&hl=da&ll=56.01634434439837%2C11.40819190000002&z=7
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Kano- og kajakklubber 

 
Kajakroning er blevet meget populært og har ofte brug for en række faciliteter (Foto: B. C. Kaae). 

Der findes 286 kano-kajakklubber i hele landet. Klubberne er inddelt i fem 

kategorier: Klub, Skoleforening, Skole, Kommercielle og DKF.   

 

Kortlægning 

 

Kort 33. Klubber i Dansk Kano & Kajak Forbund (DKF). Link: https://kano-kajak.org/ 

 

 

https://kano-kajak.org/
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Der findes et interaktivt kort på følgende link: https://kano-

kajak.org/klubogmiljo/find-en-klub/   (kort 33 og 34). 

 

Kort 34. Kano-Kajakforbundet har også en kortlægning af klubber  

Klubfaciliteterne er forskelligartede og omfatter opbevaring af både og andet 

udstyr og herudover ofte lokaler til møder og sociale aktiviteter for medlem-

merne. Et interessant eksempel er det flydende kajakforeningshus i Vejle. 

 

Eksempel: Flydende kajakforeningshus i Vejle 

 
Foto: Rune Johansen 
 
Et flydende kajakforeningshus i Vejle giver en nem isætning af bådene da, der er kort 
afstand fra opbevaring til vandoverfladen. Huset indeholder lokaler til ophold, 
omklædning, sauna og klubfaciliteter og et andet til opbevaring af kajakkerne. Lokalerne 
er placeret omkring et indre "vandrum", der er vinklet, så brugerne får den smukke 
udsigt til Vejlefjordbroen samt en lineær sejlretning ud i fjorden. På tagfladerne er der 
plads til udendørs ophold og aktivitet. Link:  
 
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2015/flydende-kajakforeningshus-i-vejle/ 

  

https://kano-kajak.org/klubogmiljo/find-en-klub/
https://kano-kajak.org/klubogmiljo/find-en-klub/
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2015/flydende-kajakforeningshus-i-vejle/
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Kajakpolo-baner, kajakrutchebane m.m. 

 
Kajakpolo. Foto: Esben Danielsen 

Faciliteter til kajakpolo omfatter baner og net. Nogle er permanente baner, mens 

andre har net m.m. der sættes op efter behov.  Endelig er der også enkelte 

kajakfaciliteter som en kajakrutchebane, der nok falder noget uden for 

kategorierne i diverse datamodeller.  

Kortlægning 

Kajakpolo-baner og kajakrutchebaner m.m. er ikke i hverken udinaturen.dk eller 

FKG-klassifikationerne og er ikke med som en kategori i den crowdsourcede 

undersøgelse. Der er så vidt vides ingen kortlægning af disse faciliteter, men 

kommuner og kajakklubber vil nok kende til deres placering og kunne bidrage 

til en kortlægning. 

 

Eksempel: Kalvebod Bølge – Kajakpolo og kajakrutchebane  

  
Kajakrutchebanen ved Kalvebod Brygge (Foto: Berit C. Kaae 2019). 

Kalvebod Bølge har siden 2013 skabt mere liv og aktivitet i det tidligere industrielle 
havneområde. Den 400 meter lange havnepromenade - 'Kalvebod Bølge', balancerer på 
284 stolper ude i Københavns Havn. Her kan man at dyrke kajakpolo og muntre sig på 
en kajakrutsjebane. Kalvebod Bølge byder desuden på udendørs træningsredskaber og 
der er også etableret en populær badezone.  
Link: https://www.loa-fonden.dk/projekter/2013/kalvebod-boelge/ 

https://www.loa-fonden.dk/projekter/2013/kalvebod-boelge/
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Kajakruter 

Kajakruter er ikke egentlige faciliteter, men kan være tilknyttet faciliteter som 

overnatningssteder, opholdssteder og være markerede med skilte, kort m.m. 

Kortlægninger 

Udinaturen.dk har kortlagt kajakruter. Derimod er der ikke kajakruter med i 

FKG-kortlægningen, og de er ikke en kategori i den crowdsourcede 

undersøgelse.  

 
Kort 35. Kajakruter i udinaturen.dk (19.12.19). 

Der findes forskellige kortlægninger i lokale områder af kajakruter og –faciliteter, 

som kan løftes ind i en fremtidig samlet kortlægning. Et eksempel er ”Havkajak 

- guide til det Sydfynske Øhav.”  

Eksempel: Havkajak – guide til det Sydfynske Øhav 
  

Naturturisme I/S har udarbejdet et guide- og 
kortmateriale målrettet havkajakroere. I 2017 
udkom en ny og revideret udgave. Guiden giver tips 
og tricks til sejladsen, og den rummer seks kort: Et 
oversigtskort over hele Øhavet og fem detaljerede 
kort at ro efter trykt på vandfast papir.  Bogen 
indeholder 20 forslag til øhavstogter, der varierer fra 
12-100 km, beskrivelser af seværdigheder og 
oplevelser undervejs, kystnær overnatning, liste over 
udbydere af kurser og/eller kajakudlejning, nye oplevelsescentre på småøerne samt 
fyldige afsnit om Øhavets natur og kultur, om livet på øerne og i købstæderne. 
Materialet findes på dansk, engelsk og tysk.  

Link og foto: http://www.langelandwebshop.dk/webshop/6-
brochurerkortboeger/142-havkajak-guide/ 
Gratis app til download: https://www.naturturisme.dk/628-outdoor-guide.html 

http://www.langelandwebshop.dk/webshop/6-brochurerkortboeger/142-havkajak-guide/
http://www.langelandwebshop.dk/webshop/6-brochurerkortboeger/142-havkajak-guide/
https://www.naturturisme.dk/628-outdoor-guide.html


99 
 

Raftingfaciliteter 

Rafting er forbundet med brusende vand og strøm, som er vanskeligt at finde i 

Danmark. Der har været tiltag til at etablere en egentlig facilitet for rafting (og 

andre aktiviteter, som foss-kajak m.m.). Et forsøg på at etablere et anlæg i Dragør 

blev ikke gennemført, men der overvejes forskellige alternative muligheder.  

  
Skitse af rekreativ raftingfacilitet (Illustration Andy Laird / Rapid Blocks).  

Kortlægning 

Ingen af de tre kortlægninger omfatter faciliteter til rafting. Såfremt, det skulle 

lykkes at etablere en rekreativ raftingfacilitet, vil det være relevant at få den med 

i FKG-datamodellen. Dansk Surfing- og Raftingforbund med knap 2700 

medlemmer har en række klubber rundt i hele landet. Det er lidt uklart hvor stor 

en del af medlemmerne og klubberne der har fokus på hhv. rafting og surfing.   

 

  
Kort 36. Klubber i Dansk Surfing- og Raftingforbund 2019. Kilde: https://www.dsrf.dk/   

https://www.dsrf.dk/
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Surfing på Rømø (Foto Berit C. Kaae 2019). 

 

Faciliteter tilknyttet surfing og andre 

vindaktiviteter 

Surfing og andre vindaktiviteter omfatter mange forskellige former og har meget 

varierende facilitetsbehov (jf. tabel 21). 

Tabel 21 Liste over faciliteter tilknyttet surfing opdelt i nødvendige faciliteter, berigende faciliteter og 
servicefaciliteter.  

 

Aktivitet Nødvendige 
faciliteter 

Berigende 
faciliteter 

Servicefaciliteter 

Surfing 

Windsurfing 
 

P-plads nær kysten, 

opriggerplads  
 

Surferskole, 

instruktør 
låneudstyr, 

sikkerheds-udstyr 
m.m.  

 

Omklædning, 

badefaciliteter, 
toiletter. 

Opbevaring af grej 
 

Kitesurfing 

Stand Up Paddle-
surfing 

P-plads nær kysten  
  

Boardsurfing 

Kajaksurfing 

Surfski 

Paraglider/hanggli
der 
 

Stabilt underlag på 

top af kyst-skrænt, 
P-plads nær kysten 

- - 

Kitesejlads Havn, båd evt. bane? Div. havnefaciliteter 

Kitebuggy 
 

Stabilt underlag fx 

bred strand med fast 
sand, P-plads nær 

kysten 

Samlingssted, bane, 

evt. låne/leje af 
udstyr 

 

- 

Strandsejlads 
  

- 

Fløjet med drage Stabilt underlag fx 

bred strand med fast 
sand  

  

Dragefestival 
  

Issejlads Stabilt underlag af is evt. bane  
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Faciliteter til windsurfing, kitesurfing og brætsurfing 

Et eksempel på en surferfacilitet er surferskolen Westvind i Hvidesande. (Foto Berit C. Kaae 2019). 

 

Windsurfing, kitesurfing og brætsurfing er ret udstyrstunge aktiviteter med 

surfbræt, sejl m.m. der samlet fylder og vejer en del. Derfor er parkering tæt på 

kysten vigtig, så deltagerne let kan slæbe deres grej ned til kysten. 

Kortlægning 

Surferlokaliteter er ikke kortlagt i udinaturen.dk eller den crowdsourcede 

undersøgelse. Men i FKG er der en klassifikation af områder, der er udpeget til 

surferaktiviteter.  

Anden kortlægning 

Surfermiljøerne er til gengæld selv gode til at kortlægge deres ’spots’ og have 

dette online (kort 37). Der er i alt kortlagt 214 kitesurferlokaliteter (kort 38).  

 

Kort 37. Kitesurferspots (Kitemekka.dk) 
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Kort 38 De kortlagte 214 kitesurferlokaliteter. Data fra kitemekka.net 

Ligeledes findes der her kort over begrænsninger, brætsejlads: På nedenstående 

kort kan kitesurferne se info om det aktuelle spot, de vil kitesurfe på. 

 

Kort 39. Begrænsninger i brætsejlads http://www.sejlsport.dk/mere/kitesurfing/surfspot 

http://www.sejlsport.dk/mere/kitesurfing/surfspot
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Der er mange former for surfing og brætsurfere har også en kortlægning af 

deres sites med 25 surfing spots i Danmark (kort 40).

 

Kort 40. 25 surfing spots i DK Link:  https://magicseaweed.com/All-Danish-Spots-
Surfing/66/ 

Kortlægningerne er også at finde på international sites, som fx 26 surfing spots 

fra https://www.wannasurf.com/spot/Europe/Denmark/ der også har beskri-

velser m.m. (kort 41). 

 

Kort 41. 26 surfing spots fra https://www.wannasurf.com/spot/Europe/Denmark/ 

 

https://magicseaweed.com/All-Danish-Spots-Surfing/66/
https://magicseaweed.com/All-Danish-Spots-Surfing/66/
https://www.wannasurf.com/spot/Europe/Denmark/
https://www.wannasurf.com/spot/Europe/Denmark/
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Opriggerpladser 

Område til oprigning af wind- eller kitesurferudstyret er vigtigt for aktiviteten. 

Ligeledes skal udstyret tørres og pakkes sammen efter aktiviteten. Det er ikke en 

’facilitet’ der kræver andet end et fladt areal af fx græs eller lignende og gerne i 

kort afstand til P-plads eller klubfacilitet så transport af udstyret ikke bliver så 

lang.   

 

Opriggerområde for kitesurfere ved Kongelunden på Amager. (Foto Berit C. Kaae, 2018). 

 

 

Oprigning på stranden for windsurfere i Ringkøbing Fjord (Foto Berit C. Kaae, 2018). 
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Klubfaciliteter til surfere 

Der findes nogle steder klubfaciliteter specifikt til surfing – eksempelvis 

Hummerhuset i ’Cold Hawaii’, hvor den lille by Klitmøller er blevet et populært 

surferparadis.  

Eksempel: Surferfaciliteter – Hummerhuset i Klitmøller 

 
Foto: Rune Johansen 

Klubhuset "Hummerhuset" i Klitmøller i Thisted Kommune indeholder forskellige 
faciliteter og opbevaring af surfudstyr. Der er store offentligt tilgængelige terrassearealer 
bl.a. på toppen af bygningen, hvorfra man kan nyde udsigten og se på surfernes 
aktiviteter i bølgerne.   

Link: https://www.loa-fonden.dk/projekter/2012/hummerhuset-i-klitmoeller/ 

Mange af de større multifunktionelle vandsportsanlæg omfatter også faciliteter 

til forskellige typer af surfing.    

 

Stand-Up Paddlesurfing 

SUP er blevet meget populært de senere år og mange tager oppustelige SUP-

boards med til stranden. Modsat kite- og windsurferne, foregår SUP bedst i 

områder med få bølger og læ. Facilitetsmæssigt falder aktiviteten derfor mere i 

tråd med kano- og kajak (se disse afsnit).  

https://www.loa-fonden.dk/projekter/2012/hummerhuset-i-klitmoeller/
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Blokartbaner og områder til strandsejlads og kitebuggy 

Strandsejlads eller blokart er en lille aktivitet, der kun foregår ret få steder (fx på 

Rømø Sydstrand). Aktiviteten skal have et fast underlag af sand eller en egentlig 

bane, som der fx er etableret i Amager Strandpark. Udstyret er relativt 

omfattende (i stil med windsurfing men med en lille vogn frem for et bræt) og 

kan ofte lejes, men på Rømø kan eget udstyr medbringes, da biler kan køre ned 

på stranden og læsse af og på. Ud over baneanlæg er der ret få steder - primært 

på Vestkysten, der er egnede til aktiviteten. En kitebuggy har en kite frem for et 

sejl men anvender stort set samme områder som Standsejlere.  

  

 
Bane til strandsejlads/Blokarts i Amager Strandspark (Foto Berit C. Kaae, 2016). 

 

 
Kitebuggy aktiviteter (Foto: Adobe Stock).  
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Faciliteter til paragliding og hanggliding 

 
Kystskrænter er vigtige lokaliteter til paragliding. (Foto Inger Ulrich) 

 

Paragliding og hanggliding er helt afhængig af, at der findes høje kystskrænter 

eller andre punkter, som de kan starte fra. Aktivitet foregår ofte ved kyster, hvor 

der er opvinde, som kan holde skærmene oppe. I et relativt fladt land som 

Danmark er der et begrænset antal af steder, der egner sig til denne aktivitet. 

Kortlægning 

Der findes allerede en international kortlægning og app for paragliding, som også 

omfatter en række lokaliteter i Danmark (kort 42). Her kan man finde både et 

kort, vælge et site og få en oversigt over de nuværende vejr- og vindforhold, en 

7-dages vejrprognose, webcams, detaljerede beskrivelser af de forskellige 

lokaliteter, m.m. Dansk Hanggliding og Paragliding Union har ca. 500 medlem-

mer fordelt på 21 klubber, og de kan sikkert supplere denne liste og kortlægning.  

  

Kort 42. Kortlagte lokaliteter til paragliding i Danmark ifølge appen 

https://www.paraglidingmap.com/app/  (Screendump 07.01.2020).  

https://www.paraglidingmap.com/app/
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Faciliteter til dragefestivaler o.lign. 

 

 
Dragefestival på Fanø (Foto Berit C. Kaae, 2007). 

 

Opsætning af drager er en populær aktivitet, som 1,3 % af befolkningen deltager 

i. Det kræver som sådan ikke nogen særlige faciliteter, men foregår ofte ved 

kyster, hvor der er mere vind. Men enkelte steder afholdes der dragefestivaler 

(bl.a. på Fanø), og i den forbindelse vil der være behov for midlertidige faciliteter 

til de besøgende (fx toiletfaciliteter m.m.). De få steder med faste dragefestivaler 

kunne overvejes kortlagt. 
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Dykning er en udstyrstung aktivitet. (Foto Berit C. Kaae, 2014) 

 

Faciliteter tilknyttet undervandsaktiviteter  

Undervandsaktiviteter omfatter snorkling, forskellige typer af dykning, 

undervandsjagt og fridykning. Der er ret små aktiviteter, som 3,8 % af den 

voksne befolkning deltager i. Dykning er ret udstyrstungt, idet der anvendes 

lufttanke, vægtbælter, våd- eller tørdragter, maske, finner osv. der tilsammen 

vejer en del. Derfor er parkering tæt på kysten vigtig, så deltagerne let kan slæbe 

deres grej ned til vandet eller en båd. Det samme gælder undervandsjagt, hvor 

udstyret også omfatter en harpun. Dykkere foretrækker ofte steder med dybt 

vand, men farverne forsvinder gradvis med dybden og meget af det marine liv 

findes på lavere vand.  Derimod er snorkling en aktivitet, hvor deltagerne kun 

har brug for en maske, snorkel og evt. finner samt våddragt i kølige perioder. 

Snorkling foregår typisk på lavt vand og ofte sammen med almindelig badning. 

Fridykning har fokus på at svømme længe under vandet uden udstyr og foregår 

gerne steder, hvor der er dybt.    

Tabel 22. Liste over faciliteter tilknyttet undervandsaktiviteter opdelt i nødvendige faciliteter, 
berigende faciliteter og servicefaciliteter.  

 

Aktivitet Nødvendige 
faciliteter 

Berigende 
faciliteter 

Servicefaciliteter 

Undervandsaktiviteter 

Snorkling - Snorkelstier med 

formidling   

Omklædning, 

badefaciliteter. 
Luftpåfyldning,  

Klubfaciliteter,  
evt. båd 

Opbevaring af grej 
Evt. leje/lån af grej 

Fiskerense-faciliteter 

Dykning (dykning generelt, 

vragdykning, marinarkæologi, 
studeret naturen under vand, 
undervandsfotografering) 

P-plads nær 

kysten (tungt at 
slæbe grej), 

dykkerbøjer  

Dykkerpark, 

dykkerstier, vrag 
og kunstige rev,  

Undervandsjagt P-plads nær 

kysten (tungt grej) 

- 

Fridykning - - Omklædning, 

badefaciliteter 
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Danmark er et marinarkæologisk enestående område, med omkring 20.000 

skibsvrag og ca. 20.000 oversvømmede bopladser o. lign. Det er dog kun nogle 

af disse, der er interessante og robuste nok til dykning. Friluftsfaciliteter, der er 

skabt direkte for at berige undervandsoplevelser er derimod ret begrænsede, men 

omfatter bl.a. snorkel/dykkerstier, dykkerparker og kunstige rev. 

 

Der findes en række etablerede undervandsfaciliteter som dykkerparker, 

dykkerstier m.m. der falder ind under ’faciliteter’ (se senere), og herudover er der 

en lang række dykkersteder – steder det er godt at dykke, men uden der er 

etableret særlige undervandsfaciliteter. En del dykkersteder er dog knyttet til 

særlige steder som fx skibsvrag, bropiller eller stenrev. Vi anser dog kun disse 

som egentlige faciliteter, hvis de er etableret med dykning som formål. I dette 

afsnit indgår følgende: 

 Snorkel- og dykkersteder 

 Snorkelstier  

 Dykkerparker, kunstige rev m.m. 

 Skyllehuse 

 

Kortlægning af snorkelsteder 

Udinaturen.dk har markeret 18 snorkelsteder (kort 43) Det er dog ikke helt klart 

hvad udinaturen.dks ’snorkelsteder’ indeholder - er det bare et godt sted at 

snorkle, eller er der knyttet nogle faciliteter til stedet i form af eksempelvis 

markerede snorkelstier med formidling eller andet?  

 

Kort 43. Snorkelsteder ifølge udinaturen.dk (19.12.19). 
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Kortlægning af snorkelstier og kunstige rev 

 

Kort 44 Kortlægning af snorkelstier m.m. i den crowdsourcede undersøgelse.  

I den crowdsourcede undersøgelse blev der kortlagt 21 snorkelstier, dykker-

parker og kunstige rev, herunder undervandsvrag. Disse faciliteter er oplyst at 

understøtte aktiviteter så som flaskedykning, undervandsfiskeri, snorkling, 

snorkling for børn, og leg. 

 

Oplevede problemer og forbedringsforslag 

De blev nævnt flere problemer og forslag til forbedringer for snorkelstier og 

kunstige rev. Som det fremgår af listen herunder, så er der problemer med for 

stor afstand mellem parkeringsplads og faciliteten, hvilket er en udfordring når 

man har tungt udstyr at bære på. Desuden er der nævnt problemer i form af 

sikkerhedskonflikter med andre brugergrupper så som fx sejlere og motorsejlere 

som ikke respektere sikkerhedszoner. Bedre skiltning og en kalender-

koordinering mellem brugergrupper nævnes som forslag til forbedringer. 
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Tabel 23: Oplevede problemer med snorkelstier og kunstige rev og forslag til forbedringer. 

Problemer Forslag til forbedring 
P forholdene er extrem dårlige, læs 
udstyret af i rundkørselen og kør bilen 
væk, det er svært at finde et sted at 
parkere 

Sænkning af et vrag 

Adgangsforholdene er helt ad helvede 
til. Faktisk kan man stort set kun gå 
dertil og det er ikke smart med 
dykkerudstyr. Man kan sætte grej af ved 
rundkørslen lige nord for, men kun 
parkere ( hvis man er heldig ) nede i 
skudehavnen og så gå derfra og hente 
grejet og gå resten af vejen. Det ville 
være fint hvis man kunne køre ind ad 
den brede cykelsti fra rundkørslen og så 
parkere på græsarealet, men nu ligger 
der store sten og spærrer. 

Kalender så andre vandaktiviteter ikke 
falder over hinanden. Læsseplads og 
møbelhunde/trækvogne med pant til at 
hjælpe med at få tungt grej til vandkanten. 
Et rækværk at holde fast i på rampen når 
vi skal op, så vi ikke falder på algerne der 
gror på betonen. 

Man kan kun sejle dertil med lille båd Bruser 

Stien er vist miserabel Klar skiltning af, at der ikke må dykkes 
under kajakpolobanerne, når de træner 
eller spiller kamp 

Vi svømmer med dykkerbøje, men 
mange sejler/ motorbåde, er ikke klar 
over hvad vi foretager os og sejler lige 
forbi bøjer selvom der er 200 m radius 
om bøjen 

 

Der mangler klubfaciliteter  

Der er parkerings problemer, langt at gå 
fra P-pladserne, der for holder mange 
ulovligt på molen 

 

 

Dykkersteder 

Mens snorkelsteder er en kategori i udinaturen, er dykkersteder derimod ikke 

med, selvom dykning er omtrent lige så udbredt som snorkling (2,6 % af 

befolkningen) (Kaae et al 2018). Vi foreslår kategorien udvidet så både 

snorkelsteder og dykkersteder indgår.  

Kortlægninger fra Blåt friluftsliv i Danmark kunne bidrage til at lokalisere disse 

steder. Her er lokaliseret flere hundrede steder som folk har dykket eller snorklet 

(kan opdeles). 
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Kort 45. Hotspots inden for dykning baseret på data fra Blåt Friluftsliv i Danmark (se 
Havfriluftsliv.dk). 

Kort over dykkerklubber 

Der er registeret 145 dykkerklubber i Danmark (DIF 2019) med en 

koncentration i Københavnsområdet og større byer som Århus og Ålborg. 

Danmarks Sportsdykkerforbund havde et samlet medlemstal på 7.371 

medlemmer i 2018, hvilket er et fald fra 8.939 i år 2000. De fleste medlemmer er 

mænd (81 %), mens 19 % er kvinder. De fleste dykkerklubber har klubfaciliteter, 

hvor der bl.a. kan påfyldes luft, opbevares grej, klædes om og bades. Disse 

klublokaler er primært for medlemmerne og ligger ikke nødvendigvis ved kysten. 

Mange dykkerklubber har fx gummibåde, som de har liggende i en havn eller 

transporterer til et isætningssted og bruger til at sejle ud til gode dykkersteder.  
 

  

Kort 46. Sportsdykkerklubbernes fordeling i Danmark (Kilde: Dansk Sportsdykkerforbund 2019)  
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Undine II- projektets kortlægning af dykker og snorkelsteder i Øhavet 

I det dansk-tyske Undine II- projekt er der kortlagt både dykkersteder og 

snorkelsteder med hver sin signatur og en fællessignatur (se kort 47). Kortet er 

tosproget (dansk og tysk), så også turister kan finde det.  

 
Kort 47. Udsnit af kort med den danske del af Undine-projektet, der har kortlagt og beskrevet 
dykker- og snorkel-steder i dansk-tyske farvande i den vestlige Østersø. Kilde: http://www.undine-

baltic.eu/da/dykker-snorkler/tauch-schnorchelkarte/ 

Når man klikker på de enkelte steder på kortet, kommer der en meget detaljeret 

beskrivelse frem af hvert sted. Ud over informationer om hvor det ligger, giver 

kortet en masse gode informationer om sværhedsgrad, den bedste årstid for 

dykning på stedet, highlights, nøgleord, levesteder, aktuelle belastninger, tips til 

fotografer, parkeringsmuligheder m.m. (Kort 48) 

 

Kort 48. Udsnit af kort med den danske del af Undine-projektet, der viser Møns Fyr som et 
eksempel på et dykker- og snorkel-sted med beskrivelse. Kilde: http://www.undine-baltic.eu/da/dykker-

snorkler/tauch-schnorchelkarte/ 

http://www.undine-baltic.eu/da/dykker-snorkler/tauch-schnorchelkarte/
http://www.undine-baltic.eu/da/dykker-snorkler/tauch-schnorchelkarte/
http://www.undine-baltic.eu/da/dykker-snorkler/tauch-schnorchelkarte/
http://www.undine-baltic.eu/da/dykker-snorkler/tauch-schnorchelkarte/
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Diving Denmarks kort i Sydfynske Øhav og Lillebælt 

Diving Denmark har lavet detaljerede kort og tilhørende beskrivelser af en række 

populære dykkersteder i henholdsvis det sydfynske Øhav og Lillebælt. Kortene 

giver en oversigt over de bedste dykkerspots, informationer om hvert 

dykkerspot, som fx bedste årstid, nærmeste luftopfyldning, farlige områder, 

dybde, sværhedsgrad m.m. Tilsvarende kortlægninger kunne laves i resten af 

landet i samarbejde med Diving Denmark eller andre. Kortene indeholder 

henvisninger til servicefaciliteter for dykkere som luftfyldestationer og 

dykkercentre, omklædning, udlejning af dykkerbåde samt overnatnings-

muligheder og berigende faciliteter som steder man kan hyre dykkerguider. 

 

Kort 49. Diving Denmarks kort over gode dykkersteder i det Sydfynske Øhav. Kilde:  
https://www.dyk-sydfyn.dk/pdf/diving-dk-dykkerkort.pdf 

 

 
Kort 50. Diving Denmarks kort over gode dykkersteder i Lillebælt. Kilde:  https://www.dyk-
sydfyn.dk/pdf/diving-dk-dykkerkort.pdf  

https://www.visitfyn.dk/explore/activities-cid36/ovrige-aktiviteter-cid101?filters%3Dsm_facet_241%3A241%2F%2F3597%2C241%2F%2F3880
https://www.visitfyn.dk/explore/activities-cid36/ovrige-aktiviteter-cid101?filters%3Dsm_facet_241%3A241%2F%2F3597%2C241%2F%2F3880
https://www.visitfyn.dk/explore/activities-cid36/ovrige-aktiviteter-cid101?filters%3Dsm_facet_241%3A241%2F%2F3597%2C241%2F%2F3880
https://www.dyk-sydfyn.dk/pdf/diving-dk-dykkerkort.pdf
https://www.dyk-sydfyn.dk/pdf/diving-dk-dykkerkort.pdf
https://www.dyk-sydfyn.dk/pdf/diving-dk-dykkerkort.pdf
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Snorkelstier og dykkerstier 

Snorkelstier med undervandsformidling er anlagt i bl.a. Nordsjælland. Der findes 

ligeledes dykkerstier på Langeland, i Århus, ved Ballen på Samsø, og flere andre 

steder, mens Havheksen er en undervandsudfordringsbane i Amager 

Strandpark. Så stierne er forskellige med hensyn til, hvad de leder dykkere 

og/eller snorklere rundt til, og om de indeholder formidling. 

 

Eksempel – snorkelstier med undervandsformidling i Nordsjælland 

 Foto: Jesper Kikkenborg 

Øresundsakvariet i Helsingør 
har anlagt og vedligeholder et 
antal snorkelstier med formid-
lingstavler under vand. Snorkel-
stierne er offentligt tilgængelige 
med eget udstyr, men anvendes 
af Øresundsakvariet som del af 
naturformidlingen til bl.a. sko-
ler. Akvariet har låneudstyr og 
omklædningsfaciliteter. Den 
oprindelige snorkelsti med for-
midling er placeret i Kronborg-
bugten, men flere snorkelstier 
er blevet anlagt bl.a. i Snekker-
sten, ved Julebæk samt ved 
Hornbæk Plantage.  

Snorkelstierne består af en snor 
mellem nogle bøjer, som leder 
frem til en række undervands-
poster, der med tekst og 
illustrationer fortæller om de 
spændende dyr og planter, man 
kan se i nærheden af posten. 

Sæsonmæssigt er formidlingen tilgængelig i sommerhalvåret, men stiernes 
formidlingstavler og markeringsbøjer tages ind om vinteren. Stierne gør det nemmere 
og mere trygt for uerfarne snorklere, at tage ud og opleve naturen under vand og finde 
frem til noget spændende at se og lære mere om gennem formidlingen.   
Link: https://www.oresundsakvariet.ku.dk/ 

 

Dykkerparker, kunstige rev m.m. 
 
Faciliteter til dykning omfatter bl.a. dykkerparker, kunstige dykkerrev, 

genetablerede stenrev, sænkede færger o. lign. men også faciliteter på land til 

afskylning af saltvand m.m.  Vi vil foreslå, at disse faciliteter tænkes ind i FKG-

kortlægningen.  

https://www.oresundsakvariet.ku.dk/
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Dykkerparker 

Der er etableret en ret stor dykkerpark i Glyngøre, som en ny facilitet for 

dykkere.   

Eksempel: Salling Dykkerpark  

 
Den første større dykkerpark i Nordeuropa er anlagt ud for havnen i Glyngøre, og giver 

sportsdykkere fra et stort opland mulighed for at kunne dyrke deres idræt. 

Dykkerparken indeholder to skibsvrag, et kampvognsvrag, kompasbane, en 

tømmerflåde, forhindringsbane og en grotte, så der er varierede ting at dykke efter for 

sportsdykkerne. Dykkerparken er den første af sin art og størrelse, da der ellers kun er 

anlagt meget mindre anlæg til dykning i Nordeuropa.  Primærbrugerne er to lokale 

dykkerklubber og andre dykkerklubber under Dansk Sportsdykker Forbund. Desuden 

kan vandinteresserede i alle aldre, fritidssnorklere og sportsdykkere benytte anlægget.  

Der etableres desuden et stenrev, som både kan være mål for dykkeraktivitet, men som 
også vil være med til at forbedre miljøet i fjorden. 

Link og grafik: https://www.loa-fonden.dk/projekter/2014/salling-dykkerpark/ 

 

Kunstige rev 

I farvandet ud for Svendborg, er den gamle Ærøfærge blevet sænket som et 

dykkerrev, og er et populært besøgsmål for dykkere. Ud for Nordhavn i 

København er der for nyligt sænket en større betonpram som et dykkerrev, der 

ligger på 6 meters dybde. Det vil med tiden blive begroet med muslinger, tang 

og andre marine arter.  

 

https://www.loa-fonden.dk/projekter/2014/salling-dykkerpark/
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Eksempel: Kunstigt dykkerrev ved Svendborg 

Den gamle Ærøfærge blev i 2014 

blevet sænket som et dykkerrev i 

farvandet ud for Svendborg, og er et 

populært besøgsmål for dykkere. 

Vraget ligger på godt 19 meter vand 

i Ringgårdsbassinet cirka 550 meter 

udfor kysten ved Ballen på Fyn. 

Toppen af vraget (færgens skorsten) 

ligger blot 6 meter under havets 

overflade og er derfor interessant for 

både fridykkere og flaskedykkere. 

M/F Ærøsund var Danmarks sidste 

privatejede jernbanefærge og sejlede 

på overfarten mellem Svendborg og 

Ærøskøbing fra 1960 og frem til 

1999. Ombord på vraget findes der 

på hvert dæk formidling af færgens 

historie og oprindelig brug. Den 

biologiske udvikling det kunstige rev 

følges løbende med videooptagelser for at undersøge hvordan alger, fisk og andet 

marint liv udvikler sig, og den nye biotops biodiversitet.  

Link:  https://www.dyk-sydfyn.dk/32-om-m-f-%C3%A6r%C3%B8sund.html 

 

Genetablerede stenrev 

Stenfiskeri har gennem årtier fjernet mange naturlige stenrev i de danske 

farvande, men i de senere år er der blevet genetableret stenrev forskellige steder 

i landet for at fremme biodiversiteten, nedsætte erosion af havbunden og kyster 

m.m. Flere af disse stenrev er blevet til populære dykkerlokaliteter, fordi der er 

et spændende marint liv. Der er genetableret en del stenrev ved bl.a. Als og i 

Lillebælt, og mange flere er på vej rundt omkring i landet – fx i Øresund. 
 

 
Det nye Hunderev ved Hundested har allerede et rigt marint liv (Foto: Chilbalfilms). 

https://www.dyk-sydfyn.dk/32-om-m-f-%C3%A6r%C3%B8sund.html
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Eksempel – Formidlings-stenrev ved Lillebæltsbroen 

 
Screenshot fra Youtube video om stenrevene i Lillebælt (Kilde: Søren Larsen). 
 

I Lillebælt, blev der i 2014 lagt 140.000 kubikmeter sten ned til store stenrev omkring 

Lillebæltsbroen. Men fordi strømmen er kraftig, blev der anlagt to formidlingsstenrev 

på det lavere vand på hver side af broen, hvor folk kan opleve stenrevet i mere trygge 

omgivelser. Stenrevene er offentligt tilgængelige, men man kan dog også deltage i 

guidede ture og skoleaktiviteter gennem bl.a. Naturpark Lillebælt. 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PKBwKd2Ua0Q 

 

Skyllehuse  

Dykkere har brug for en del udstyr, luft osv. men også afskylning af deres udstyr 

efter dykningen. Søbadet er et fint eksempel på et skyllehus som en facilitet for 

dykkere. 

Eksempel på dykkerfacilitet - Skyllehus Søbadet i Middelfart 

 
Skyllehuset (Foto: VisitMiddelfart med tilladelse) 
 

I Skyllehuset ved Søbadet i Middelfart kan dykkere skylle saltvandet af deres udstyr efter 

endt dykning. Her er bl.a. bænke, hvor man kan tage våddragten af, og store betonvaske 

der kan modstå saltvand. Der er rindende vand og brusere ude som inde, under 

afskærmning. 
  

Link: https://www.visitfyn.dk/fyn/oplevelser/skyllehus-sobadet-gdk1092961 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PKBwKd2Ua0Q
https://www.visitfyn.dk/fyn/oplevelser/skyllehus-sobadet-gdk1092961
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Organiseret indsamlingstur i Vadehavet. (Foto: Berit C. Kaae, 2016). 

 

Faciliteter tilknyttet indsamling og rekreativ 

akvakultur 

Kysterne i Danmark er meget lange og varierede og 10 % af befolkningen 

foretager indsamling af forskellige ting langs kysterne. Det omfatter skaldyr, 

tang, strandplanter, rav, fossiler, dyrkning af maritime nyttehaver og deltagelse i 

organiserede indsamlingsture som fx østerssafarier, strandsafarier o. lign.  Det er 

langt overvejende selvorganiseret og anvender ikke faciliteter, men guidning og 

låneudstyr kan berige aktiviteten og oplevelserne.  

Eksempelvis på Møns Klint, kan man få guidede ture og låne udstyr til fossiljagt, 

og det hænger sammen med Geocenteret, hvor man kan få omfattende 

formidling af områdets geologi.  

Nogle steder organiseres der forskellige guidede indsamlingsture som 

strandsafari, østerssafari i Vadehavet o. lign., hvor deltagerne låner udstyr og 

guides til fx østersbanker og lærer, hvordan man indsamler disse uden at blive 

fanget af tidevandet. Efterfølgende anvendes der evt. faciliteter til tilberedning.  

En ny udvikling er anvendelsen af havet til ’maritime nyttehaver’ eller ’havhaver’, 

’fjordhaver’ m.m. Det er steder, hvor man dyrker muslinger, østers, tang og 

anden akvakultur som en rekreativ aktivitet. Der findes forskellige foreninger – 

’Havhaver i Syddjurs’ i Ebeltoft, ’Maritime Nyttehaver’ i Københavns havn og 

’Fjordhaver’ flere steder i Limfjorden. Disse er nu samlet under foreningen 

Havhøst.  
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Tabel 24. Liste over faciliteter tilknyttet indsamling opdelt i nødvendige faciliteter, berigende faciliteter 
og servicefaciliteter.  

 

Kortlægning 

Indsamling er udbredt og foregår langs de fleste kyster i landet som det ses på 

de to kort 51 nedenfor, der viser hotspots for indsamling fra hhv. en crowsourced 

undersøgelse og en stor repræsentativ undersøgelse (Kaae et al 2018). De fleste 

foregår dog uden særlige faciliteter.  

 
Kort 51: hotspots for indsamling fra hhv. en crowsourced undersøgelse og en stor repræsentativ 

undersøgelse (Kaae et al 2018). 

 

Nogle indsamlingsaktiviteter er dog guidede indsamlingsture som fx østers-

safarier i Vadehavet, tangsafari i Isefjorden m.m., hvor udbyderne har tilknyttede 

faciliteter, guide og udstyr. Disse er ikke kortlagt. Indsamlingsudbydere er 

ligesom havhaver er ikke del af udinaturen.dk eller FKG-klassifikationerne.  

Aktivitet Nødvendige 
faciliteter 

Berigende 
faciliteter 

Servicefaciliteter 

Indsamling 

Samlet skaldyr,  
tang, strandplanter 
o.lign 

- Guide - 

Samlet rav - Guide - 

Samlet fossiler og 
sten 
 

- Guide, låne-udstyr: 

Hammer, mejsel, 
spand 

Evt. Geologisk 

formidlings-center 

Fanget krabber 
(genudsættes) 
 

- Krabbebro, Låne-
udstyr: spand, net, 

madding, klemme på 
snor  

Evt. naturstation 
eller lign 

formidlingssted 

Dyrket havhaver/ 
maritim nyttehave 

Havhaveanlæg 
(havmarker eller 

platforme) 

Fælles låneudstyr 
Guide/formidler 

Rensefaciliteter, 
opbevaring af grej, 

Formidlingsfacilitet 

Organiseret 
indsamlingstur (fx 
østerssafari, 
strandsafari o.lign.) 

Mødested, guide, 

evt. båd, sikkerheds-
udstyr m.m  

Låneudstyr tilpasset 

emne   

Naturformidlings-

center 
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Havhaverne har en fælles organisation Havhøst, som har en kortlægning af de 

forskellige anlæg. Som det ses på kort 52, er der p.t. (2021) i alt 28 haver: 15 haver 

i fuld gang (de blå), 5 er godt på vej (de grå) og ligeledes er der 8 spirende haver.   
 

 
Kort 52: Forskellige havhaver rundt i landet (Blå= i fuld gang, Grå= godt på vej 

og Rød= spirende havhaver). Kilde: https://www.havhøst.dk/landet rundt/ 

 

Indsamling af strandurter, tang, skaldyr o.lign. 
Disse indsamlingsaktiviteter kræver ikke umiddelbart særlige faciliteter, men der 

foregår forskellige guidede ture, hvor man efter indsamlingen er fælles om at 

tilberede et måltid af fx indsamlede østers og andre skaldyr. 

 

 
Indsamling af strandurter (Foto: Anton S. Olafsson)  

https://www.havhøst.dk/landet%20rundt/
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Tangsafari i Isefjorden med waders, indsamlingsspand og guide (Foto: B. C. Kaae 2021). 

 

Indsamling af fossiler, rav o. lign. 
Nogle kyster er særligt rige på fx fossiler, og her kan indsamling være en 

spændende kystaktivitet, der både kan foretages på egen hånd eller med en guide. 

Geocenter Møns Klint har eksempelvis mange guidede ture og formidling 

omkring geologi og fossiler. 

 
Indsamling af fossiler ved Møns Klint (Foto: Erik Kjær). 
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Havhaver og faciliteter til maritim akvakultur 

Der er i de senere år blevet etableret en række rekreative akvakulturanlæg, der 

bl.a. kaldes maritime nyttehaver/havhaver/fjordhaver m.m.  Her dyrker folk 

tang, muslinger o. lign. til eget brug, men også ud fra ønsket om at vise nye veje 

i fødevareproduktionen som et alternativ til landbrug, og ligeledes har formidling 

og læring en stor betydning.  

 

Dyrkningen foregår enten fra platforme, hvorfra der hænger liner med muslinger 

og tang ned i vandet, eller på havmarker, der er felter af liner udspændt mellem 

bøjer på lidt dybere vand. Facilitetsmæssigt har havhaverne ud over platforme 

og/eller havmarker, brug for en båd, steder til opbevaring af grej og 

formidlingsaktiviteter.  

   

 
Havhøst har etableret en formidlingsplatform ved Kalvebod Bølge, hvor de bl.a. kan hejse muslinger 

op gennem lemme i gulvet til brug for formidlingsaktiviteter.  (Foto Berit C. Kaae, 2021). 

 

 

Krabbebroer 
Krabbebroer er meget populære især blandt børnefamilier og giver en meget 

direkte og oplevelsesrig anvendelse af havet, som kan være både berigende og 

lærerig for børn og voksne.   

Det kan overvejes at tage krabbebroer med ind under ’vandlegepladser’ i FKG-

kortlægningen, da de sandsynligvis er populære blandt de samme grupper af 

børn og voksne som vandlegepladser.   
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Krabbebro i Rørvig Havn. (Foto: Jakob Walløe Hansen) 

 

Krabbebroer giver mulighed for at man kan fange krabber vha. en snor og et 

stykke fiskeaffald. Krabberne samles i spande og slippes efterfølgende fri igen. 

Aktiviteten er populær mange steder og krabbebroer findes fx i Rørvig, Ebeltoft, 

Juelsminde, på Hjarnø m.m.   

 

 

Børnekrabbebro i Ebeltoft Havn (Foto: B. C. Kaae, 2019) 
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Turbåd i Naturpark Nakskov Fjord. (Foto: Klaus Bek Nielsen ). 

 

Faciliteter til naturobservationer og -formidling 

Naturen kan observeres på mange måder og dette sker ofte undervejs på gåture, 

sejlture osv. Der findes en række faciliteter, der beriger og styrker naturoplevel-

ser. Det gælder fx udsigtspunkter og fyrtårne, fugletårne, fuglestationer, 

lytteposter, stjernekikkerter, turbåde og formidlingscentre om natur m.m. 

Tabel 25: Faciliteter tilknyttet naturobservationer og naturformidling opdelt i nødvendige faciliteter, 
berigende faciliteter og servicefaciliteter.  

 

I dette afsnit beskrives 

 Udsigtstårne og -punkter  

 Fuglestationer og fugletårne 

 Lytteposter m.m. 

 Stjernekikkerter o.lign.  

 Bådture (evt. marsvinesafari, sælsafari osv.) 

Aktivitet Nødvendige 
faciliteter 

Berigende 
faciliteter 

Servicefacilite-
ter 

Naturobservationer 

Så på havet og 
kystnaturen 

- Udsigtspunkter, 
Formidlingstavler 

Fugletårne, fugle-
kikkerter  

 

Bænk/ 
Siddemulighed 

 Så på fugle ved havet - 

Så på dyr (andre end 
fugle) ved havet 

- 

Fotograferede havet - Udsigtspunkter - 

Organiserede naturtu-
re (fx marsvine-safari, 
sæl-safari, fugle-tur 

Mødested, guide, 

evt. havn, båd, 
sikkerheds-udstyr 

Formidling 

undervejs 

Naturformidlingsc

enter med div. 
faciliteter 

Fodrede ænder o.lign.  Info om fodring  

Vandorienteret besøg-
scenter (fx akvarium, 
skaldyrscenter o. lign.)  

Besøgscenter Formidling og 

aktiviteter på 
besøgscenter 

Toiletter, evt. café, 

evt. gavebutik,  

Deltaget i guidet tur/ 
naturvejledningstur 
med relation til havet 

Guide, mødested, 

evt. båd og 
sikkerhedsudstyr 

Formidling og 

aktiviteter på turen 

Toiletter 
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Udsigtstårne og -punkter 

 
Lodbjerg Fyr i Nationalpark Thy er blevet restaureret og er nu et populært udsigtspunkt med en lille 

guide der beskriver, hvad man kan se. (Foto Berit C. Kaae, 2019) 

. 

De danske kyster er gode steder at se på landskaber og nyde udsigten. Udsigts-

punkter kan omfatte faciliteter som fx fyrtårne, udsigtstårne, udsigtsbænke, m.m. 

Et eksempel er solnedgangspladsen i Gl. Skagen.  

Kortlægning 

Der er ikke en kortlægning af disse faciliteter i udinaturen.dk eller i den crowd-

sourcede undersøgelse. FKG-kategorierne har en kategori nr. 2012 ’Fugletårn/ 

udsigtstårn’, som kombinerer udsigt og fugleobservationer, hvilket i mange 

tilfælde giver fin mening. Udsigtspunkter og udsigtstårne er er relativt store og 

populære besøgsfaciliteter, der kunne medtages ikke kun i FKG-klassifika-

tionerne, men evt. også i udinaturen.dk. 

 
Bovbjerg Fyr er en populær attraktion i Geopark Vestjylland. (Foto Berit C. Kaae, 2019).  
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Fugletårne 

  
Det Grå Fyr i Skagen er nu fuglestation og besøgsmål. (Foto Berit Kaae, 2018) 

 

Fugletårne er faciliteter, hvor man kan komme lidt op over terrænet og observere 

fugle med kikkerter i god afstand, uden at de bliver forstyrret. Ligeledes er der 

ofte formidling m.m. om fugle. Danmark har mange trækfugle og ynglefugle. 

Kortlægning 

Der er inddateret mange fugletårne i udinaturen.dk og en stor del er kystnære 

(kort 53). Den crowdsourcede undersøgelse har ikke disse faciliteter med.  

 

 
Kort 53. Fugletårne i udinaturen.dk.  
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Andre faciliteter til dyreobservationer 

Observation af dyr er populært og foregår også ved kyster og havet, hvor der 

bl.a. er mange fugle og forskellige dyr i vandet. Dyr kan iagttages uden faciliteter, 

men faciliteter, der understøtter dyreobservationer er fx udkigssteder og 

lytteposter, samt bådture m.m.   

Udinaturen.dk har en kortlægning af steder man kan se på dyr (kort 54), men her 

er meget få kortlægninger og det er nærmere steder end faciliteter. Den 

crowdsourcede undersøgelse har ikke denne kategori med.  

 
Kort 54. Udinaturen.dks kortlægning af ’Se på dyr’ (19.12.19). 

Eksempel – undervandslyttepost for Marsvin i Middelfart 

  

Naturpark Lillebælt har en marsvine-lyttepost. Den ligger i Middelfart og er bygget ind 

i styrehuset fra en fiskerbåd. Her formidles også viden om marsvin m.m.  

(Fotos: Berit C. Kaae 2019) Link: https://naturparklillebaelt.dk/lyt-til-lillebaelt/ 

https://naturparklillebaelt.dk/lyt-til-lillebaelt/
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Faciliteter til stjernekiggeri 

Der findes forskellige faciliteter til at observere stjerner og lære om universet – 

det gælder fx observatorier og planetstier, hvoraf nogle ligger ved kysterne. 

Danmark er som det første land i Nordeuropa fået et område (Møn), der er 

udpeget som Dark Sky Park og Dark Sky Community. 

Kortlægning 

Udinaturen.dk har en kortlægning af steder man kan se på stjerner (kort 55), men 

det er lidt uklart hvad det omfatter. Det er ikke med i den crowdsourcede 

undersøgelse eller i FKG-klassifikationerne. Der findes en forening for 

amatørastronomer, der har oversigter over faciliteter til stjerneobservationer 

som observatorier m.m. 

 
Kort 55. Steder at se på stjerner ifølge udinaturen.dk. (19.12.19). 

Eksempel: Planetsti i Lemvig 
Planetstien ved Lemvig er den ældste og længste i 
Danmark. Stien formidles af Lemvig Museum. 
Der er gratis adgang, men museet arrangerer bl.a. 
rundvisninger og udgiver en folder om stien både 
som pdf og i en papirversion. Stien er anlagt 
1984-1996. Den kan bruges af såvel gående som 
cyklende, og er en af Lemvigs populære gratis 
attraktioner. 
Planetstien er en skalamodel af solsystemet i 
målestokken 1:1 milliard. En meters gang på stien 
svarer til 1.000.000 km i solsystemet. Stiens 
planeter er markeret med en række skulpturer i 
granit og bronze, der er opstillet i landskabet 
langs den del af Limfjorden, hvor Lemvig ligger. 

Kilde:  http://www.planetstien.dk/ 

  

http://www.planetstien.dk/
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Faciliteter til naturformidling 

Der findes en meget lang række formidlingscentre, -ture og -faciliteter rundt i 

landet, der formidler om naturen m.m. herunder også en del, der formidler om 

havet og marinbiologi m.m. som fx Øresundsakvariet, Den Blå Planet, Fjord og 

Bælt Centeret, Kattegatcenteret, Nordsøcenteret m.fl. og flere af dem har 

tilknyttet formidlingsture ude på selve havet – eksempelvis marsvinesafarier, 

sælsafarier o. lign. hvor formidlingen foregår til søs.  

Kortlægning 

Udinaturen.dk har flere kortlægninger af formidling – bl.a. kategorierne ’din 

guide til’, naturkanonsted, undervisning og naturudstilling (kort 56). I FKG-

kortlægningen er der en række formidlingsklassifikationer, der har helt eller 

delvist overlap med naturformidling: virtuelt oplevelsespunkt (nr. 1142), 

infotavle (nr. 1152), gateway (nr. 1302), naturcenter (nr. 2062), naturskole (nr. 

2082), udstilling (nr. 2092), naturrum (nr. 2102), og oplevelsespunkt (nr. 2161). 

Så begge kortlægninger har allerede stort fokus på formidling og information, 

men en vis koordinering af klassifikationer kunne være relevant.  

 

 
Kort 56. Steder i udinaturen.dk med ’din guide til’, naturkanonsted, undervisning og naturudstilling. 
De er her samlet på ét kort. 

Der er rigtig mange faciliteter for naturformidling rundt i landet. Et kyst-

orienteret facilitetseksempel er en række støttepunkter på Røsnæs, der viser 

hvordan formidling kan være tilknyttet en rute i landskabet, og ’klap en fisk’ 

platformen i Hundested, der viser, hvordan man kan komme helt tæt på at 

opleve havdyrene uden at blive våd. 
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Eksempel: 13 støttepunkter med formidling rundt om Røsnæs 

 
Foto: Rune Johansen 
”Røsnæs Rundt”, består af to bygninger til aktivt udeliv og i alt 13 landmarks, som 
formidler næssets natur og gør den mere tilgængelig for både lokale og besøgende. 
Arbejdet med at gøre Røsnæs til et samlingssted for naturelskere og aktive 
friluftsentusiaster er udført over en årrække af engagerede folk i Røsnæs Udvikling og 
Beboerforening. Link: https://www.loa-fonden.dk/projekter/2014/roesnaes-rundt-
to-bygninger-til-aktivt-udeliv/ 

 

Eksempel – Klap en fisk platformen i Hundested Havn 

 
"Klap en fisk" er en 75 kvadratmeter store flydende platform i Hundested havn. Den 
har to lavvandede rørebassiner, hvor man kommer tæt på havets forunderlige verden. I 
sommerperioden er der biologer eller andre kyndige på platformen for at hjælpe de 
besøgende med formidling af oplevelserne. Link og foto: 
https://www.visitnordsjaelland.dk/nordsjaelland/planlaeg-din-
tur/oplevelsesplatformen-klap-en-fisk-gdk652051 

https://www.loa-fonden.dk/projekter/2014/roesnaes-rundt-to-bygninger-til-aktivt-udeliv/
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2014/roesnaes-rundt-to-bygninger-til-aktivt-udeliv/
https://www.visitnordsjaelland.dk/nordsjaelland/planlaeg-din-tur/oplevelsesplatformen-klap-en-fisk-gdk652051
https://www.visitnordsjaelland.dk/nordsjaelland/planlaeg-din-tur/oplevelsesplatformen-klap-en-fisk-gdk652051
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Formidlingsfaciliteter omfatter også mindre rørebassiner o. lign. faciliteter. 

Rørebassin (Foto Jakob Walløe Hansen) 

 

Informationstavler og digital information 

Naturformidlingen bruger en meget bred vifte af formidlingsfaciliteter og både 

analoge og digitale formidlingsformer inkl. apps, virtual reality, augmented reality 

osv. Der findes en række akvarier og marine formidlingscentre, som ofte er 

centre for mange spændende formidlingsaktiviteter omkring kyst og hav.  

 

Formidlingstavle på Hjarnø fortæller besøgende om de undersøiske stenalderbopladser (Foto: B. C. 

Kaae 2020).  
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Ladbyskibet og tilhørende museum er et af mange kulturformidlingsfaciliteter knyttet til kystkultur. 

(Foto B. C. Kaae, 2017).  

 

Faciliteter tilknyttet kulturaktiviteter og –

formidling ved kysten 

Danmark er et land, der har stærke kulturelle rødder knyttet til havet og kysterne, 

og som i høj grad har betinget bosætningsmønsteret. Kysternes og havets 

betydning går helt tilbage til de første bosættelsers østersbunker, vikingetiden, 

fiskeri, flåden, handel og søfart til vore dages shipping, krydstogter og mere 

rekreative aktiviteter, der bl.a. omfatter formidling om vores kystkultur. Det er 

fortsat en levende tradition og fejres med forskellige festivaler og arrangementer, 

ligesom kysterne er yndede steder at placere cafeer, restauranter, bådteatre og 

andre faciliteter, hvor folk kan nyde nærheden til havet.      

Tabel 26: Liste over faciliteter tilknyttet kulturaktiviteter opdelt i nødvendige faciliteter, berigende 
faciliteter og servicefaciliteter. 

Aktivitet Nødvendige 
faciliteter 

Berigende 
faciliteter 

Servicefaciliteter 

Kulturaktiviteter 

Besøgscenter med 

kulturformidling om 
hav/kyst (fx (søfart, 

kystkultur)  

Besøgscenter Formidling og 

aktiviteter på 
besøgscenter 

Toiletter, evt. café, 

evt. gavebutik,  

Havnefest o.lign. 

 
 

 

Havn Aktiviteter knyttet til 

festen - fx mad og 
musik 

Toiletter, affalds-

spande, køkkenfac., 
scene, 

sikkerhedsudstyr 

Bådfestival (fx Tall 

ship race o.lign.) 
 

 

Havn af en vis 

størrelse 

Aktiviteter knyttet til 

festivalen – fx 
guidede ture på 

skibe, mad og musik 

Toiletter, 

affaldsspande, 
køkkenfac., scene, 

sikkerhedsudstyr 
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Kortlægning 

Udinaturen.dk omfatter en kortlægning af fortidsminder (kort 55), som dog er 

noget geografisk ujævn. Der er ikke kulturfaciliteter med som kategori i den 

crowdsourcede undersøgelse.  

 
Kort 57. Kortlægning af fortidsminder i udinaturen.dk. (16.01.20) 

FKG-kortlægningen har derimod en lang række faciliteter med såsom museum 

(5021), teater (5021), foreningshus (5061), forsamlingshus (5011), formidling af 

fortidsminder (5072), historiske steder (5082) og udendørs kunst (5102) m.m. 

Dette kan også bidrage til en kortlægning af kulturorienterede kystfaciliteter og 

formidlingssteder.  

Sankt Hansbål ved 
hav/fjord 

 
 

Bålplads nær/på 
stranden 

Aktiviteter knyttet til 
arrangementet – fx 

musikscene m.m. 

Toiletter, affalds-
spande  Sikkerheds-

udstyr, madboder, 
scene 

Madfestival m. 
produkter tilknyttet 

hav/fjord 
 

Festivalområde med 
plads til boder 

o.lign. på fx havn 

Aktiviteter knyttet til 
arrangementet – fx 

smagsprøver, sanke-
ture, mad og musik 

Toiletter, 
affaldsspande  o.lign. 

fac. Madboder og 
evt. scene 

Besøgt 
bådrestaurant/ cafe 

o.lign. ved vandet 
 

 

Bygning/båd med 
restaurant/café 

o.lign på havn – evt. 
inkl. en sejltur. 

Gode 
udsigtsmuligheder til 

havet/fjorden, mad 
og evt. musik  

Toiletter, affalds-
spande, køkken-

fac.,sikkerhedsudstyr 
Udendørs terrasse 

evt.  scene  

Besøgt bådteater 

o.lign. 
 

 
 

Båd med teatersal i 

en havn 

Forestilling/ 

arrangement evt. 
servering 

Scene, toiletter, 

affalds-spande, 
billetsalg, sik-

kerhedsudstyr,  
køkkenfac. 

Deltaget i guidet tur 
om kultur knyttet til 

havet 

Guide, mødested, 
evt. båd og 

sikkerhedsudstyr 

Formidling og 
aktiviteter på turen 

Toiletter 
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Formidling af forskellige traditionelle bådtyper på bådvært i Middelfart. (Foto Berit C. Kaae, 2019) 

 

Kystkulturen er ikke kun knyttet til historiske steder og museer, men er levende 

og omfatter også de nuværende aktiviteter rundt i landet som fx kulturhavn-

arrangementer, havnefester, havnerundfarter og meget mere. 

 

 
Havnerundfarter inkl. deres ’stoppesteder’ er blandt de mange kystfaciliteter, som formidler om 

kultur. (Foto. B. C. Kaae, 2017). 
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Formidlingen af kystkultur og tilknytningen til hav og kyst foregår på en lang 

række kulturinstitutioner rundt i landet og strækker sig over mange perioder fra 

jæger-samler samfund til nutiden hvor fx Museet for Søfart i Helsingør formidler 

indretningen af det moderne containerskib. Formidlingen foregår både inden-

dørs og udendørs fx på bådture o.lign.   

 
Vægillustration fra det Martime Center i Svendborg der formidler om den store kulturelle tilknytning 

til havet og også viser tilknyttede faciliteter. (Foto B. C. Kaae 2017). 

 

Eksempel: Formidling af kystkulturarv ved Charlottenlund Fort 

 
Foto: Jeppe Carlsen for Realdania 
 

Charlottenlund Fort anvendes i dag rekreativt til københavnernes kystfriluftsliv med 
strand, camping og iskiosker. Men her formidles også historien om den københavnske 
befæstning, der blev anlagt for 120 år siden og indgik i søfronten, som skulle hindre 
fjenden i at bombardere København fra søsiden. Fortet fremstår som da det var 
kampklart under 1. Verdenskrig. Her kan man opleve fæstningsvoldene, de 12 store 
kanoner og den brede voldgrav, der omkranser det hele. 
https://realdania.dk/projekter/charlottenlund-fort   

 

https://realdania.dk/projekter/charlottenlund-fort
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Ud over faciliteter som søfartsmuseer o.lign. er et par eksempler fx flydende 

kulturhuse og det Maritime Ungdomshus i Sundby.  

Eksempel: Flydende kulturhus -  Vandhusbåd i Skive og Morsø kommuner 

 
Foto: LOA med tilladelse 
Limfjorden har et flydende kulturhus i form af en vandhusbåd i Skive og Morsø 
Kommuner. Vandhusbåden bliver trukket rundt fra havn til havn i de to kommuner- 
og regioner. Om sommeren bruges vandhusbåden til kulturelle begivenheder som 
koncerter og udstillinger, mens den om vinteren er samlingssted for vinterbadere. 
Derudover fungerer husbåden som et pit-stop for motionister og bliver flittigt brugt af 
forskellige brugergrupper i de to kommuner. Vandhusbåden er et godt eksempel på 
hvordan flydende kulturhuse kan berige landets havnemiljøer, og kan virke som et 
fornyende element og attraktivt fritidstilbud til borgerne. Link: https://www.loa-
fonden.dk/projekter/2010/vandhusbaad-i-skive-og-morsoe/ 

 

Eksempel: Det Maritime Ungdomshus i Sundby  

 
Foto: Mads Hilmer 
Det Maritime Ungdomshus i Sundby Havn er et samlingssted for vandrelaterede 
ungdomsaktiviteter og skal formidle overgangen mellem vand og land. Ungdomshuset 
fungerer som platform for en bred vifte af maritime aktiviteter, og som et socialt 
mødested for sejlforeningens, sejlklubbens og Holmbladsgadekvarterets børn og unge. 
Det er opført af Københavns Kommune som et led i Kultur- og Idrætsplanen for 
Holmbladsgadekvarteret med støtte fra Lokale og Anlægsfonden. 
Link: https://www.loa-fonden.dk/projekter/2004/det-maritime-ungdomshus-i-
sundby/  

https://www.loa-fonden.dk/projekter/2010/vandhusbaad-i-skive-og-morsoe/
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2010/vandhusbaad-i-skive-og-morsoe/
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2004/det-maritime-ungdomshus-i-sundby/
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2004/det-maritime-ungdomshus-i-sundby/
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Bridgewalking ved Lillebælt med flot udsigt. (Kilde: Bridgewakling Lillebælt med tilladelse) 

 

Faciliteter tilknyttet kystklatring og 

bridgewalking 

Klatring er en meget lille aktivitet, som kun 1,3 % af den voksne befolkning 

deltager i. Det er knyttet til de få områder med kystklipper samt bridgewalking.  

Tabel 27: Liste over faciliteter tilknyttet klatring opdelt i nødvendige faciliteter, berigende faciliteter og 
servicefaciliteter. 

 

Bridgewalking er en ny aktivitet, hvor man klatrer/vandrer på høje strukturer – 

ofte broer hen over vand. Aktiviteten findes forskellige steder i udlandet (fx 

Sydney), mens bridgewalking blev etableret i Danmark i 2015 på den gamle 

Lillebæltsbro som Europas eneste bridgewalkingoplevelse. Deltagerne er iført 

bridgewalking-dragt og får installeret walkie-talkie for at høre guiden fortælle. 

Omklædning og sikkerhedsinstruktioner forgår på et velkomstcenter, hvor alle 

løse genstande efterlades. Under den 2-times tur, der foregår i 60 meters højde 

Aktivitet Nødvendige 
faciliteter 

Berigende 
faciliteter 

Servicefaciliteter 

Klatring 

Klatring på 
kystklipper o.lign 
 

Klippevæg egnet til 
klatring, reb & 

sikkerhedsudstyr 

Evt. klatreruter -  

Bridgewalking 
 
 
 

Stor bro eller lign. 
Instruktør, reb og 

sikkerhedsudstyr 
Omklædning og 

walkie-talkie 

Guidning 
undervejs 

Billetkontor 
Toiletfaciliteter 

https://duglemmerdetaldrig.dk/magasin/bridgewalking-udsigt-til-noget-saerligt/
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med sikkerhedsliner, fortæller en guide om broen m.m. og deltagerne nyder 

udsigten og gyset ved højden. Bridgewalking er populært og alene i sommeren 

2018 deltog knap 60.000 i aktiviteten på Lillebæltsbroen.  

Klatring på kystklipper er en ret begrænset aktivitet i Danmark, der kun foregår 

på Bornholm. Det kunne være relevant at tage disse ret få klatrelokaliteter med 

i FKG-registeret. Ud over egnede klippeformationer og adgang, er det ikke en 

aktivitet, der som sådan kræver særlige faciliteter, idet deltagerne selv medbringer 

deres udstyr. Nedenstående naturrum er derfor mest en servicefacilitet.  

Eksempel: Naturrum i nedlagt stenbrud 

 
Foto: Esben Zøllner 

Vandrere, klatrere og cyklister er blandt dem, der nyder godt af naturrummet i det 
tidligere granitbrud i Vang på Bornholms vestkyst. Naturrummet består af opholds-
steder og overdækninger, en bålplads og forskellige legefaciliteter. Der er lagt vægt på 
at skabe en glidende overgang mellem granitbruddets klippevægge, jorddepoter med 
naturlig beplantning og et nedlagt industrianlæg. Opgaven er blevet løst ved at bygge 
naturrummet op omkring en eksisterende betonkonstruktion, der står tilbage efter de 
mange år, hvor granitbruddet leverede sten til større anlægsopgaver som for eksempel 
Storebæltsbroen. 

Link: https://www.loa-fonden.dk/projekter/2013/naturrum-i-nedlagt-stenbrud/ 

  

https://www.loa-fonden.dk/projekter/2013/naturrum-i-nedlagt-stenbrud/
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Nogle hav- og kystområder fryser periodevis til og sikker is skilte er en vigtig facilitet. (Foto Berit C. 

Kaae, 2020). 

 

Faciliteter tilknyttet isaktiviteter  

De danske farvande fryser sjældent til, så de bliver sikre at færdes på. Men i 

meget kolde vintre, kan enkelte beskyttede fjorde og bugter fryse til, så skabes 

muligheder for isaktiviteter som skøjteløb, isfiskeri og issejlads. Det er dog oftere 

søer o lign., der fryser til, ligesom der forskellige steder etableres kunstige 

skøjtebaner på land. Udinaturen.dk har en kategori med ’vinterlege’ hvor der 

vises kælkebakker og langrendsløjper        

Tabel 28: Liste over faciliteter tilknyttet isaktiviteter opdelt i nødvendige faciliteter, berigende 
faciliteter og servicefaciliteter. 

 

Kortlægning 

Udinaturen.dk har ikke skøjtebaner med under vinteraktiviteter. Det har FKG-

kortlægningen (nr. 4071) men her skelnes ikke mellem kunstige og naturlige skøjtebaner 

på fx søer. Fjorde o.lign. nævnes ikke, og er som nævnt også sjældent sikre steder til 

skøjteløb. 

  

Aktivitet Nødvendige 
faciliteter 

Berigende 
faciliteter 

Servicefaciliteter 

Isaktiviteter 
Skøjteløb på 
hav/fjord 
 
 

Sikker is (skiltet) Evt. udlejning af 

skøjter 

Bænke/siddemulig-hed 

til at tage skøjter på og 
af. Læskur, varm kakao 

o.lign. 

Isfiskeri på 
hav/fjord  

Sikker is (skiltet) - - 

Issejlads på hav/ 
fjord (link til 
strandsejlads) 

Sikker is (skiltet) 
P-plads/opriggerplads 

nær kysten 

Evt. bane - 
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Amager Strandpark har mange faciliteter og kan rumme mange. (Foto Berit C. Kaae, 2016). 

Faciliteter tilknyttet ture og ophold ved kyster 

Tilgængelighed til kysten er en vigtig forudsætning for, at man kan deltage i 

kystfriluftsliv. Langt de fleste af de ca. 8.750 km kyster i Danmark har offentlig 

adgang langs stranden. Men adgangen fra baglandet til kysten foregår via 

adgangsveje og stier, der fx går gennem sommerhusområder, landbrugsarealer 

m.m. Herved skabes nogle adgangspunkter. Adgangen varierer for forskellige 

typer færdsel – gående har ofte adgang via anlagte stier men også mindre 

trampestier gennem klitter, cyklister har brug for stier med lidt fastere belægning 

af grus eller asfalt, mens parkeringspladser også giver bilister adgang ligesom 

cyklister og gående. Ligeledes kan der være ridestier m.m.  Der findes også ruter 

på vandet til fx kajak m.m. Terrænforskelle som klinter o. lign kan vanskeliggøre 

adgangen, og her kan der være opsat trapper. Hvis en adgang skal være 

tilgængelig for alle herunder kørestolsbrugere, barnevogne m.m. er der behov 

for en ret fast belægning og en maksimal hældning på 1,5 %.    

 

Adgang langs kysten er ligeledes forskellig. Generelt er kyster i Danmark 

tilgængelige. Nogle steder er der brede sandstrande, klintekyster og andre steder 

stier langs kysten. Der er også ruter på vandet hvor man fx i Roskilde Fjord har 

stier på land der deler overnatningsfaciliteter for kajakruter på vand. 

 

Kysterne er meget populære steder at tage på forskellige ture og ophold. Gåture 

langs kysten er det mest populære som 60 % af den voksne befolkning deltager 

i årligt, men også hundeluftning, cykelture, løbeture og rideture foregår ofte langs 

kysterne, som former lange sammenhængende friluftsområder, hvor deltagerne 

kan nyde udsigten, bølgernes dynamik, frisk luft m.m. De fleste af disse ture kan 

foregå uden særlige faciliteter ud over adgangsveje/stier til kystområderne. Men 

der findes dog en række mere etablerede stier og markerede ruter langs kysterne 

(fx markerede cykelruter) og bænke, hvor man kan sidde og se ud over vandet, 
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som bidrager til at berige aktiviteten. Endelig er der servicefaciliteter som 

cykeludlejning, cykelparkering, hesteudlejning og skraldespande samt toiletter.  

 
Der foregår mange former for færdsel langs kysterne (Foto: Frank Søndergaard Jensen).  

Kysterne er ligeledes populære steder for opholdsaktiviteter som fx at sidde stille 

og spise/grille, leg og solbadning, mens der også er nogle, der overnatter i 

naturen langs kysterne. Disse aktiviteter kan generelt foregå uden faciliteter, ved 

at folk selv medbringer et tæppe, en madkurv, engangsgrill, telt o. lign. men 

borde, bænke, grillpladser, legepladser og shelters er faciliteter, der kan berige 

aktiviteten. Desuden er toiletter og drikkevand servicefaciliteter for både ture og 

opholdsaktiviteter langs kysten. 

Tabel 29. Liste over faciliteter tilknyttet ture og ophold langs kysten opdelt i nødvendige faciliteter, 
berigende faciliteter og servicefaciliteter.  

 

  

Ture langs kysten  

Aktivitet Nødvendige 
faciliteter 

Berigende 
faciliteter 

Servicefaciliteter 

Gåture 
Adgangsvej/sti/trampesti 

evt. trapper på skrænter,  
Tilgængelighed for alle 

Markerede stier, 

bænke  

Toiletter,  

Affaldsspande   
Vand 

 
 

Evt. cykelparkering 

Luftet hund 

Markerede stier, evt. 

hundeskov/område 

Løbeture Stier Markerede løberuter 

Cykelture 
Stier med fast belægning, 
cykelstier 

Markerede 
cykelruter 

Rideture 
 

- Ridestier, 
rutemarkering 

Rideskole/hesteud-
lejning inkl. udstyr, 

Toiletter, vand 

Ophold ved kysten 

Sad stille og 
spiste/grillede 

Adgangsvej/sti/trampesti 
 

Borde-bænke, grill-

plads, bålplads/-hus 

Toiletter, 

drikkevand, evt. 
iskiosk Solbadning - 

Leg Vand-legeplads 

Overnatning i 
naturen 

Shelter, teltplads o. 

lign 
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Kortlægning af stier og ruter 

Udinaturen.dk har en række kortlægninger af forskellige typer af stier til vand-

ring, cykling, ridning, m.m. som dog ikke kun er kystnære. To af disse kort vises 

nedenfor, og data om stier skal nok suppleres i FKG-kortlægningen. Her er det 

lidt uklart om stier og ruter er med. Da de fleste af disse aktiviteter kan foregå 

overalt langs kysten, er det kun p-pladser som er kortlagt i denne undersøgelse 

af faciliteter (se senere afsnit). 

 
Kort 58. Vandreruter i udinaturen.dk (19.12.19). 

 
Kort 59. Cykelruter i udinaturen.dk (19.12.19) 
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Tilgængelighed for alle 

Kyster kan være vanskelige at komme til og færdes i for folk med funktions-

nedsættelser, gangbesværede, barnevogne o. lign. pga. terrænforhold, ujævne 

adgangsstier, løst sand og andre forhindringer.   

 
Ved Rude Strand er der etableret en måttebelægning, der giver tilgængelighed for alle i badesæsonen og 

kan flyttes efter sæsonen (Foto: Berit C. Kaae).  

Der mangler generelt tilgængelighed til strande og kyster for folk med funktions-

nedsættelser og ligeledes er der problemer med vedligeholdelse af faciliteter på 

strande, der ellers er tilgængelige for alle – fx fordi sand fyger hen over stier og 

vanskeliggør adgang.   

Der er dog gang i udbygning af fx badebroer med ramper eller lifte forskellige 

steder bl.a ved Egmont Højskolen i Hou. Her har man bygget en badebro med 

lift til at løfte folk med funktionsnedsættelser ned i vandet eller ned i en båd.  

 
Båd med tilgængelighed for alle i Nakskov Fjord (Foto: Klaus Bek Nielsen).  
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I rapportens afsluttende del beskrives forskellige barrierer for tilgængelighed i 

større detaljering 

Kortlægning 

Der findes ikke en samlet oversigt over gode strande for personer med 

funktionsnedsættelse, men Blå Flag strande skal som minimum have et 

handicaptoilet og adgang til stranden for folk med funktionsnedsættelser på 

mindst én strand i hver kommune.    

 

Strandpromenader 

Ud over stier og ruter med skiltning m.m. er der i de senere år blevet etableret 

faciliteter i form af bl.a. en række strandpromenader rundt ved kysterne i bl.a. 

Middelfart, Allinge, Sandvig, m.fl. der giver mulighed for færdsel og ophold langs 

vandet, mens man nyder udsigten. Mange af havneomdannelserne har også skabt 

flere strandpromenader. De variere i udseende fra meget bymæssige anlæg med 

belægning og trapper til mere naturprægede som i Allinge.  

 

Eksempel: Promenade i Allinge 

 
Foto: Nils Meilvang for RealDania 
 
I Allinge er der etableret en 500 meter lang promenade der forbinder byen med havet 
og giver en bedre adgang til og oplevelse af Bornholms klippekyst. Promenaden er en 
del af en helhedsplan, der skal gøre Allinge til en attraktiv helårsby. Kystpromenaden 
tilpasser sig i klippernes formationer og danne nicher til ophold og leg. Promenaden 
forbinde klipperne og havet til byen, hvor der etableres terrasser og ramper, som 
skaber lige adgang til vandet for alle.  
 
Link: https://realdania.dk/projekter/promenadeiallinge 

https://realdania.dk/projekter/promenadeiallinge
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Eksempel: Sandvig strandpromenade 

 
Foto: Carsten Ingemann for RealDania. 
 
Sandvig strandpromenade 
Den gamle strandpromenade fra 1950’erne er blevet omdannet til et attraktivt uderum 
der følger kystlinjen hele vejen langs stranden. Og har bl.a. en 160 meter lang bænk  
Strandpromenaden danner ramme om lokale aktiviteter i Sandvig. Der afholdes 
marked én gang om ugen, hvor den lange bugtede bænk bruges til at udstille varer på. 
Med en fortællebænk og ved at forbinde det lokalhistoriske arkiv med 
granitarbejdernes gamle huse giver strandpromenaden også besøgende mulighed for at 
gå på opdagelse i Sandvigs rolle i Bornholms granithistorie.  
 

Link: https://realdania.dk/projekter/sandvig-strandpromenade   

https://realdania.dk/projekter/sandvig-strandpromenade
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P-pladser nær kysten 

 

Kystnær P-plads ved Kalø Slotsruin i Nationalpark Mols Bjerge (Foto B.C: Kaae, 2019) 

 
Kystnære P-pladser er vigtige for især de områder og faciliteter, der ligger uden 

for rækkevidde af offentlig transport, og hvor bilkørsel er den almindeligste form 

for adgang. Kystnær parkering er især vigtig for en række aktiviteter, der har 

tungt udstyr som skal transporteres ned til vandet. P-pladserne kan have 

forskellig udformning og belægning.  

 

Kortlægning 

P-pladser er en kategori i udinaturen, og som det ses på kort 58 er en del af de 

mange p-pladser kystnære. 

 

 
Kort 60. Udinaturen-kortlægning af p-pladser (19.12.19). 
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Kortlægningen ser dog noget ujævn ud, med få p-pladser i fx det sydvestlige og 

nordøstlige Jylland og dele af øerne. Så en mere systematisk kommunebaseret 

kortlægning kunne nok bidrage til at få flere P-pladser med. FKG-kortlægningen 

har p-pladser med som nr. 1291. Den mere systematisk FKG-kortlægning vil 

kunne supplere med yderligere p-pladser i tilknytning til både kyster og andre 

naturområder. 

 

Den crowdsourcede undersøgelse har kortlagt 129 kystnære p-pladser (se kort 

59). Der er i hvert fald nogle af disse der supplerer udinaturen.dk kortlægningen 

fx på Djursland.   

 

Kort 61. Kystnære p-pladser. I alt 132 p-pladser kortlagt.  
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Aktiviteter knyttet til p-pladser 

Som det ses i tabel 30, understøtter P-pladserne en lang række forskellige 

friluftsaktiviteter. Lidt overraskende var der en lidt højere tilknytning til lyst-

fiskeri, kajak, badning og windsurfing end til gåture, der ellers generelt er mere 

udbredte aktiviteter.  

Tabel 30. Liste over aktiviteter tilknyttet P-pladser. 

Aktivitet Antal 

Lystfiskeri 26 

Kajak 19 

Badning 16 

Windsurf 13 

Gå ture/vandring 12 

Kitesurf 7 

Naturisme 5 

Opleve natur og dyreliv 5 

Havjagt 3 

Surfing 3 

Museumsbesøg og lign. 3 

UV jagt 3 

Socialt samvær 3 

Dykning 2 

Løb 2 

Snorkle 1 

Hundeluftning 1 

Se solnedgang 1 

Sejlads 1 

Vinterbadning 1 
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Opholdsfaciliteter 

 
Kystnær opholdsplade i Stenbjerg (Foto Berit C. Kaae, 2019). 

 

Opholdsfaciliteter omfatter bl.a. borde og bænke, bålpladser, bålhuse, drikke-

vandsposter o.lign. faciliteter, som indbyder til ophold ved kysten. 

Kortlægning af opholdsfaciliteter 

Udinaturen.dk har kortlagt en del af disse, og på kort 60 ses bålhuse, bålpladser, 

drikkevandsposter og madpakkehuse på et fælles kort. Det viser at der er en del 

sådanne faciliteter. FKG-kortlægningen har bålplads (nr. 1022), bålhytte (nr. 

3091), tørvejrsrum/madpakkehus (nr. 1132), borde/bænke/picnic (nr. 1201),  

 
Kort 62, Bålhuse, bålpladser, drikkevandsposter og madpakkehuse på et fælles kort i udinaturen.dk 
(16.01.20). 

Den crowdsourcede undersøgelse har ikke lavet yderligere kortlægning af disse 

opholdsfaciliteter, men mange havne og bade-/bådebroer m.m. har opholds-

faciliteter tilknyttet.  

Et par eksempler på større opholdsfaciliteter ved kysterne fx solnedgangspladser 

som i Gl. Skagen og opgraderinger af opholdsarealer omkring Blokhus Bæk. 



152 
 

Eksempel: Solnedgangspladsen i Gl. Skagen. 

 
Solnedgangspladsen I Gl. Skagen. Foto: Claus Bjørn Larsen for Realdania 
Solnedgangspladsen i er et klassisk opholdssted ved kysten mange steder, hvor folk 
mødes og ser solnedgangen. I Gl. Skagen er solnedgangspladsen blevet renoveret med 
en solskive på over 20 meter i diameteren med spejlende granitflager, der reflekterer 
skyerne og solens stråler, en række nye klitter forlænger kystbeskyttelsen og skaber læ 
og opholdsmuligheder. Der er etableret siddemuligheder og cykelparkering.  
Link https://realdania.dk/projekter/solnedgangspladsen-gammel-skagen  

 

Eksempel: Genskabelse af Blokhus Bæk  

 
Den genskabte bæk og opholdsområde i Løkken. Foto: Lars Engelgaar for RealDania 

Blokhus Bæk er blevet fritlagt, og det fysiske miljø langs bækken styrket gennem 
rydning, stier, ny beplantning og belægning samt etablering af mindre træbroer, der 
skaber forbindelser over bækken og binder byens pladser og kultur-elementer 
sammen. Målet har været at genskabe og styrke nogle af byens og landskabets 
oprindelige og særlige kvaliteter gennem en fysisk og visuel tilgængelighed til bækken 
og en formidling af dens forløb, som forbinder byens kulturhistoriske bygninger til 
glæde for beboere og besøgende.  
Link: https://realdania.dk/projekter/blokhus-b%C3%A6k 

https://realdania.dk/projekter/solnedgangspladsen-gammel-skagen
https://realdania.dk/projekter/blokhus-b%C3%A6k
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Kystnære overnatningspladser 

 

Kystnær overnatningsplads. (Foto Niels Blok). 

 
Kystnære overnatningspladser omfatter i denne undersøgelse mindre ikke-

kommercielle overnatningsanlæg langs kysterne i form af primitive teltpladser, 

shelters og lign. Det omfatter ikke egentlige campingpladser, hytter eller andet, 

der udbydes på kommerciel basis.  

Kystnære overnatningspladser anvendes som støttepunkt og overnatningsplads 

for vandrere, cyklister m.m. og nogle kan også være for kajakroere og andre der 

går i land for at overnatte eller holde rast. I nogle områder er der kombinerede 

overnatningssteder for både land- og vandruter. Det ses fx i Issefjorden, hvor 

der er en kajakrute langs kysterne og en vandresti på land, som deles om 

overnatningsfaciliteterne. Her er der vand og toiletter til de besøgende, samt 

bænke og borde, grillplads m.m.    

Kortlægning 

  

Kort 63. Kort over frit teltområde, stor lejrplads og lille lejrplads i udinaturen.dk (16.01.20) 
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I udinaturen.dk er der allerede angivet et stort antal store og små lejrpladser og 

frie teltningsområder (kort 61), men ikke shelterpladser, selv om disse findes 

mange steder, og i nogle tilfælde kan bookes. En del findes i regi af 

Naturstyrelsens skovdistrikter og naturparker, nationalparker, geoparker og 

andre parker. De ligger spredt i hele landet og en del er kystnære.  

FKG-kategorierne har fri teltning (nr. 3071), teltplads (3031), shelter (nr. 3012) 

og kano-overnatningsplads (3022) med. Men også andre overnatningssteder som 

campingplads (nr. 3041), hytter og lejrskoler (3051), spejderhytter (1082) og 

feriecenter (3061).  

En del overnatningssteder er kystnære og nedenfor er et par eksempler på andre 

kortlægninger med særlig kystorientering:   

Eksempel: 18 blå støttepunkter til udelivet i Det Sydfynske Øhav  

  
De 18 blå støttepunkter i det Sydfynske Øhav. (Foto Jesper Balleby / LUMO Arkitekter ) 
 
Et eksempel på kystnære overnatningsfaciliteter er 18 blå støttepunkter til udelivet, der 
er etableret i Det Sydfynske Øhav langs kyster i kommunerne Svendborg, Langeland, 
Ærø og Faaborg-Midtfyn (se kort). Betegnelsen 'blå støttepunkter' skyldes, at de på 
forskellig vis støtter de mange populære aktiviteter ved havet. De blå støttepunkter giver 
mulighed for ophold og overnatning langs den smukke kyststrækning Støttepunkterne 
består af fem forskellige bygninger, der kan indpasses i den lokale natur og 
sammenhæng. 
Projektet er rettet mod seks særlige brugergrupper til en friluftsstrategi for Det 
Sydfynske Øhav: havkajakroere, lystfiskere, lystsejlere, dykkere og undervandsjægere, 
surfere og de almindelige naturnydere.  
Link: https://www.loa-fonden.dk/projekter/2012/stoettepunkter-til-udeliv-i-det-

sydfynske-%C3%B8hav/ 

 

 

 

 

https://www.loa-fonden.dk/projekter/2012/stoettepunkter-til-udeliv-i-det-sydfynske-%C3%B8hav/
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2012/stoettepunkter-til-udeliv-i-det-sydfynske-%C3%B8hav/
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En større oversigt over ca. 50 kystnære overnatningspladser og shelters i det 

Sydfynske Øhav kan findes på en række kort for havkajak på følgende link: 

https://www.naturturisme.dk/pdf/Havkajakguide/Kajakguide%20-%20Telt-

%20og%20Shelterpladser%20Det%20Sydfynske%20%C3%98hav_2.pdf  

Flydende shelter 
Faciliteter til overnatning omfatter nu også flydende sheltere, der bl.a. findes i 

Sydhavnen i København, i Limfjorden ved øen Egholm i Aalborg, på Roskilde 

Fjord ved Frederiksværk, Mariager Fjord ved Hobro, og på Lillebælt ved Houens 

Odde ved Kolding. Disse vil også være relevante at få med i en kortlægning.  

 
Det flydende shelter i Sydhavnen i København (Foto: B. C. Kaae) 

https://www.naturturisme.dk/pdf/Havkajakguide/Kajakguide%20-%20Telt-%20og%20Shelterpladser%20Det%20Sydfynske%20%C3%98hav_2.pdf
https://www.naturturisme.dk/pdf/Havkajakguide/Kajakguide%20-%20Telt-%20og%20Shelterpladser%20Det%20Sydfynske%20%C3%98hav_2.pdf
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Beachvolley-baner o.lign.  

 
Beachvolley er populært mange steder (Foto: Adobe Stock). 

 

Beachvolley er en variant af volleyball, som spilles på en strand. Aktiviteten har 

brug for et fladt område med tørt sand, et net og banemarkering. Nettet og evt. 

banemarkeringer tages ofte ned i vinterhalvåret eller evt. hyppigere afhængigt af 

stedet. Der findes dog også sandbaner i forbindelse med klubber og højskoler, 

som bl.a. afholder kurser i beachvolley. Beachvolley er især i udlandet en 

veletableret disciplin, der har turneringer og mesterskaber både nationalt, 

europæisk og internationalt plan og siden 1996 har været en officiel disciplin ved 

de olympiske lege. Klimaet taget i betragtning er det en sæsonpræget aktivitet i 

Danmark og spilles overvejende på amatørplan.    

 

Kortlægning 

Beachvolleybaner indgår i FKG-kortlægningen (nr. 4172). De er ikke en del af 

udinaturen.dk eller den crowdsourcede undersøgelse.    
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Vand-parkour bane 

 
Vandparkour-bane i Vestre Fjordpark i Ålborg. Foto: Esben Danielsen. 

 

 

Vandparkour er en variant af parkour. Parkour er en bevægelsesdicsiplin, hvor 

udøveren skaber sin egen bane og bevægelsesflow gennem et område med 

forskellige forhindringer – ofte byens rum. I vandparkour indgår vand som et 

element, der skal overvindes i et bevægelsesflow med hop og spring fra kanter 

og flader. Parkour stammer fra Frankrig, men bredte sig i Danmark som en 

selvorganiseret ’undergrundsaktivitet’ via de sociale medier fra omkring 2004.  

Den har dog udviklet sig til en mere organiseret aktivitet, der bl.a. er tilknyttet 

uddannelsesinstitutioner, klubber, foreninger og virksomheder.   

 

Kortlægning 

FKG-kategorierne indeholder en kortlægning af parkouranlæg (nr. 4152), mens 

det ikke indgår i udinaturen.dk eller den crowdsourcede undersøgelse. 

Vandparkour må ses som en undertype af parkour og kan kortlægges under 

denne kategori. Der findes en vandparkourbane i Fjordparken i Ålborg, og 

herudover findes der større parkouranlæg ved Gerlev Idrætshøjskole, Plug’n 

Play parken i Ørestaden, bgi-akademiet i Hornsyld, og et stort offentligt 

industriparkour-anlæg i Randers. Udøvere af sporten kan sikkert bidrage med 

yderligere anlæg til en kortlægning.    
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Toiletter og andre servicefaciliteter  

Toiletbygning på stranden på Rømø (Foto Berit C. Kaae, 2019). 

 

Med servicefaciliteter menes forskellige faciliteter, der understøtter og øger 

aktiviteten, men ikke er nødvendige forudsætninger for at deltage. En række 

friluftsundersøgelser viser dog vigtigheden af især toiletfaciliteter.  

Kortlægning 

I den crowdsourcede undersøgelse var der mulighed for at inddatere 

servicefaciliteter. Der er i alt kortlagt 38 service faciliteter, primært toiletter samt 

bade- og omklædningsfaciliteter (kort 62). Toilet og bad/omklædning under-

støtter flere forskellige aktiviteter, så som windsurfing, badning, dykning, roning, 

lystfiskeri, havsvømning, sejlads, kajak, og ture langs vandet.   

Kort 64. Kortlægning af toiletter som servicefacilitet i den crowdsourcede undersøgelse. 
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Udinaturen.dk har ligeledes en kortlægning af toiletfaciliteter (kort 63), men der 

er områder i landet, der ikke er ret godt kortlagt. FKG-kategorierne har offent-

lige toiletter med (nr. 1012).  

 

Kort 65. Kortlægning af toiletfaciliteter i udinaturen.dk (19.12.2019). 

 

Oplevede problemer og forbedringsforslag 

Af problemer og forbedringer fremhæves alder, vedligeholdelse, standarden og 

renholdelsen af faciliteterne. Dertil har flere påpeget at begrænset åbningstider 

opleves som et problem, fx i tilknytning til vinteraktiviteter.    
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Analyse af betydningen af kystfaciliteter  

For at få en mere nuanceret forståelse af faciliteternes betydning, blev 

friluftsudøverne bedt om at vurdere en række udsagn om kystfaciliteter. 

 

Figur 14. Deltagernes enighed i udsagn om betydningen af kystfaciliteter for friluftsliv. I alt har 
230 deltagere svaret på spørgsmålet.  I alt 64 personer oplyste ’andet’, xxxxxx 

Som det fremgår af figur___ har kystfaciliteter flere forskellige betydninger for 

kystfriluftsliv. Således er et flertal ’meget enig’ i at ’kystfaciliteter øger 

deltagelsen i friluftsaktiviteter ’(67 %) og at ’kystfaciliteter øger 

tilgængeligheden til naturoplevelser’ (63,5 %). Der er også bred enighed om 

sociale betydninger af faciliteter, dvs. faciliteters betydning som mødested og 

som rammer for fællesskaber (hhv. 47 % og 44 % meget enige). Der er mindre 

enighed om faciliteternes betydning i forhold til muligheden for ’at lære nye 

aktiviteter’, ’øge aktiviteter med familie og venner’ samt ’øge tryghed under 

aktiviteter’. Mens kun et fåtal (15 %) er meget enige i ’at faciliteter er et sted jeg 

viser mine færdigheder og får anerkendelse’. 

Faciliteter opfattes også mere negativ af enkelte personer. Således er 4,5 % 

meget enige i at faciliteterne forstyrrer naturoplevelsen og egne aktiviteter, 

mens omkring halvdelen er meget uenig i den betydning (hhv. 45 % og 57 %). 

Det skal påpeges at flere deltagere pointerede at det var svært at udtale sig om 

dette spørgsmål, da det er forskelligt fra facilitet til facilitet, og aktivitet til 

aktivitet. 

 

 

Ejerforhold 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Deltagernes enighed i udsagn om betydningen af kystfaciliteter for friluftsliv. I alt har 230 

deltagere svaret på spørgsmålet.  I alt 64 personer oplyste ’andet’. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Andet

...forstyrrer mine naturoplevelser

...forstyrrer min aktivitet og jeg undgår
dem

...er et sted jeg viser mine færdigheder og
får anerkendelse

...øger min tryghed under aktiviteter

...øger mine aktiviteter med familie og
venner

...øger min mulighed for at lære nye
friluftsaktiviteter

...styrker mine sociale fællesskaber

...er et sted jeg møder & udveksler
erfaringer med andre udøvere

...øger min tilgængelighed til
naturoplevelser

...øger min deltagelse  i friluftsaktiviteter
ved kysten og på havet

Hvor enig er du i følgende udsagn om kystfaciliteters betydning for dit 
friluftsliv?                                               Kystfaciliteter .........

Meget enig Lidt enig Hverken/ eller Lidt uenig Meget uenig
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Som det fremgår af figur 15, har kystfaciliteter flere forskellige betydninger for 

kystfriluftsliv. Således er et flertal ’meget enig’ i, at ’kystfaciliteter øger deltagelsen 

i friluftsaktiviteter’ (67 %) og at ’kystfaciliteter øger tilgængeligheden til 

naturoplevelser’ (63,5 %). Der er også bred enighed om sociale betydninger af 

faciliteter, dvs. faciliteters betydning som mødested og som rammer for 

fællesskaber (hhv. 47 % og 44 % meget enige).  

Der er mindre enighed om faciliteternes betydning i forhold til muligheden for 

’at lære nye aktiviteter’, ’øge aktiviteter med familie og venner’ samt ’øge tryghed 

under aktiviteter’. Mens kun et fåtal (15 %) er meget enige i ’at faciliteter er et 

sted jeg viser mine færdigheder og får anerkendelse’. 

Faciliteter opfattes også negativt af en mindre gruppe af friluftsudøvere. Således 

er 4,5 % meget enige i, at kystfaciliteter forstyrrer deres egne naturoplevelser og 

forstyrrer deres egne aktiviteter og de undgår dem, mens omkring halvdelen er 

meget uenig i den betydning (hhv. 45 % og 57 %). Generelt er der for de 

forskellige udsagn en lille andel, der er helt uenige i de forskellige positive 

effekter af faciliteter.  

Det skal påpeges, at flere deltagere pointerede, at det var svært at udtale sig om 

dette spørgsmål, da det er forskelligt fra facilitet til facilitet, og aktivitet til 

aktivitet. 

Resultaterne er baseret på udsagn fra 230 friluftsudøvere, og kan ikke 

generaliseres ud over deltagerne. Men fordelingen kan give et fingerpeg om, at 

faciliteter bidrager til at øge mange forskellige aspekter af friluftslivet så som 

både fysiske/tilgængelighedsmæssige, oplevelsesmæssige og sociale aspekter.       
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Analyse af ejerforhold og tilgængelighed 

Ejerforhold og tilgængelighed har betydning for anvendelsen af faciliteterne og 

i forhold til planerne om at løfte et udpluk af faciliteterne over i udinaturen-

platformen, da der her kun skal indgå offentligt tilgængelige faciliteter. 

  

 

Figur 16. Oplyste ejerforhold vedr. kortlagte faciliteter med oplysning om offentlig adgang (i alt 738). 

 

Som det fremgår af figur 16, er der offentlig adgang til størstedelen af alle de 

kortlagte faciliteter (74 %), mens der kun er delvis adgang til 20 % af faciliteterne. 

Den delvise adgang dækker over mange forskellige forhold. Først og fremmest 

at det kræver et medlemskab til klubber, foreninger og bådelaug. Derudover blev 

flere forskellige former for brugerbetaling fremhævet. For de 20 % af 

faciliteterne med delvis adgang blev det oplyst at klubber, bådelaug og foreninger 

tilsammen ejer 48 % af faciliteterne, mens kommuner ejer 33 % og havne 10 % 

af faciliteterne. Derudover var 6 % i privateje og 2 % ejet af efterskoler.  

De inddaterede faciliteter udgør kun en mindre del af de kystfaciliteter, der findes 

rundt i landet, og resultaterne kan ikke generaliseres ud over de 738 faciliteter. 

Men resultaterne viser, at der findes forskellige nuancer af tilgængelighed, og 

ligeledes at der er faciliteter, der bruges uden at kende ejerforhold og om de reelt 

er offentligt tilgængelige.   

 

  

73,8%

20,3%

2,0% 3,8%

Ja (fri adgang for alle)

 Delvis (kun for medlemmer eller
bestemte brugergrupper, kun
efter aftale)

Nej (privat)

Ved ikke, men jeg bruger den
(Uddyb gerne)



163 
 

Begrænsninger i adgang fordelt på facilitetstype 

Det er også interessant at se på, hvilke typer af kystfaciliteter, der kun er delvis 

adgang til.  

Som det fremgår af figur 17, er det særligt badeanstalter og saunaer, som der er 

delvis adgang til (61 %). Men også bådebroer (32 %) og service faciliteter som 

fx toiletter (26 %), og isætningssteder og landgangssteder (18 %) er der en 

betydelig andel, som der kun er delvis adgang til.  

 

 

Figur 17. Andelen af de kortlagte kystfaciliteter med delvis adgang fordelt på forskellige typer af 

faciliteter. 

 

  
Problemer med tilgængelighed ses fx i dette skilt fra Islands Brygge (Foto Berit C. Kaae, 2019). 
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Tilgængelighed til kystfriluftsfaciliteter  

Tilgængelighed til friluftsfaciliteter omfatter forskellige perspektiver. I en stor 

national undersøgelse med 10.291 respondenter, undersøgte vi bl.a. om udbud, 

afstand og kvalitet af friluftsfaciliteter var en barriere for deltagelse i 

vandorienteret friluftsliv (tabel 31). Den voksne danske befolkning var opdelt i 

tre grupper: dem der deltager i vandorienteret friluftsliv, dem der kun deltager i 

landaktiviteter, og dem der slet ikke deltager i friluftsliv.  

Tabel 31. Barrierer i forhold til tilgængeligheden til faciliteter og muligheder for deltagelse i vand-
orienteret friluftsliv blandt dem der ikke får opfyldt deres behov i hhv. vandorienterede friluftsudøvere, 
land-orienterede friluftsudøvere og ikke-friluftsudøvere. (Kilde: Kaae, Olafsson & Draux 2018). 

Type barriere 
Vand-
orientede 
friluftsudøvere  

Land-
orientede 
friluftsudøvere  

Ikke- 
friluftsudøvere 

Barrierer ifht. 
tilgængelighed til 
faciliteter/ muligheder 

% af gruppe % af gruppe % af gruppe 

Mulighederne for 
aktiviteter ligger for langt 
væk 

19,9 20,6 7,5 

For vanskelige 
adgangsforhold til 
aktivitetsstedet (f.eks. 
mangel på veje og stier, 
for stejlt, for få p-pladser 
o. lign.) 

3,8 2,5 2,8 

Der er for stor trængsel – 
for mange mennesker 

8,8 7,3 7,5 

Adgang med off. 
transportmidler er for 
dårlig 

8,5 6,4 4,7 

Færdsel på aktivitetsstedet 
er vanskelig for kørestole, 
barnevogne o. lign. (fx for 
stejlt, trapper, for blødt 
underlag m.m.) 

1,8 2 3,2 

Vanskeligt at komme ind i 
klub 

2 1,7 1,6 
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Undersøgelsen omfattede 25 barrierer for at deltage i vandorienteret friluftsliv 

og disse var opdelt i efterspørgselssiden (knyttet til deltagerne) og udbudssiden 

(muligheder pga. faciliteter m.m.). Resultaterne viste, at langt de fleste barrierer 

var knyttet til brugernes mangel på tid, træthed efter arbejde, 

familieforpligtigelser m.m. og for ikke-deltagerne også til helbredsproblemer og 

dårlig kondition. Dette er knyttet til friluftsudøvernes livssituation og er 

vanskeligt at gøre noget ved. De er ikke vist her.  

Fysisk tilgængelighed til faciliteter 

Hvis vi derimod ser på udbuddet af faciliteter og oplevelsesmuligheder (tabel 31), 

er det især afstanden til faciliteter, der er en begrænsende faktor for at deltage i 

vandfriluftsliv (7,5 – 20,6 %), og ligeledes at adgangen med offentlig transport 

er for dårlig (7,3-8,8 %). Tilgængeligheden er kun i mindre grad begrænset af 

vanskelige adgangsforhold til selve aktivitetsstedet (fx mangel på veje og stier, 

for stejlt, for få p-pladser o. lign.), der var en barriere for 2,5-3,5 %, mens 

vanskelig færdsel på aktivitetsstedet for kørestole, barnevogne o. lign. (fx for 

stejlt, trapper, for blødt underlag m.m.) var en begrænsende faktor for 1,8-3,2 

%. Faciliteternes kvalitet og mængde var derimod kun i begrænset omfang en 

barriere for deltagelse i vandorienteret friluftsliv.  

 

Social tilgængelighed  

Tilgængelighed gælder ikke kun fysisk men også socialt. Trængsel er overvejende 

et social fænomen, hvor folk vurderer antallet af andre i forhold til det, de 

forventer. For nogle aktiviteter og steder kan man tolerere mange andre (fx når 

man bader ved stranden), mens der kun skal få andre til for at eksempelvis en 

lystfisker eller surfer føler trængsel.  Det var en barriere for 7,3-8,8 %, at der var 

for stor trængsel med for mange mennesker. Faciliteter har generelt en tendens 

til at samle udøvere af en eller flere aktiviteter på et bestemt anlæg, der er særligt 

tilrettelagt til deres behov. Ved at samle udøvere omkring en facilitet bliver der 

umiddelbart mindre trængsel de steder, de forlader. Selvom de nu koncentrerer 

sig ved en facilitet, er det er imidlertid ikke sikkert, at der opstår større social 

trængsel, fordi de gennem aktiviteten har meget til fælles med de andre udøvere 

ved faciliteten.     

     

Nogle faciliteter er tilknyttet klubber, og vanskelighed ved at komme ind i en 

klub er en social barriere, som opleves af 1,6-2 %. Om dette skyldes mangel på 

kapacitet og for små faciliteter til at tage flere medlemmer ind er ikke afklaret. 

Ligeledes er det bekymrende, at hver ottende (12 %) af både udøvere og ikke-

udøvere oplever det som en barriere for vandfriluftsliv, at de ikke har nogen at 

følges med.  Åbenhed i klubber og faciliteter over for nye potentielle udøvere er 

vigtig, da disse er omdrejningspunkt for både fysiske aktiviteter og socialisering 

ind i aktive fællesskaber. Dette gælder især i en tid, der præges af 

individualisering.      
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Tilpasning til forskellige kulturelle normer er også en barriere, og 1-2,3 % oplever 

deres egne kulturelle normer/værdier/baggrund som en barriere for at deltage i 

vandfriluftsliv. Her kan faciliteter evt. tilpasses, så de bliver mere inkluderende 

(eksempelvis afskærmede bade- og omklædningsfaciliteter, kønsopdelt træning 

eller lign.). Faciliteterne kan herved ses som et mødested mellem kulturer, der 

bidrager til integration. 

 

 
Tilgængelighed for alle er vigtigt i forhold til kystfaciliteter. (Foto Berit C. Kaae, 2016). 

 

Tilgængelighed i forhold til særlige behov    

En ret stor del af befolkningen får på et eller andet tidspunkt i livet forskellige 

funktionsnedsættelser og ’særlige behov’, som gør det vanskeligt at deltage i fx 

vandfriluftsliv. Her kan faciliteterne spille en central rolle ved at have de 

hjælpemidler, der er øger adgangen for forskellige grupper. Det gælder både den 

fysiske tilgængelighed, hvor vanskelig færdsel på aktivitetsstedet for kørestole, 

barnevogne o.lign. (fx for stejlt, trapper, for blødt underlag m.m.) var en 

begrænsende faktor for 1,8-3,2 %. Her kan ramper, belægninger og andre 

tilpasninger af faciliteterne øge adgangen for alle grupper inkl. kørestole, 

barnevogne og klapvogne. Men det gælder også særlige hjælpemidler som lifte 

og ramper ud i vandet til kørestolsbrugere m.m. I hver kommune er mindst én 

af Blå Flag strandene tilrettelagt, så der er handicaptoiletter og adgang for alle til 

stranden. Tilgængelighed for alle kunne med fordel være en del af FKG-

kortlægningen og også udinaturen, så det er let for brugerne at vurdere, om den 

pågældende facilitet er tilgængelig, hvis man har en funktionsnedsættelse, eller 

vil se om faciliteten er fremkommelig med barnevognen.   

 

Tilgængelighed i forhold til sikkerhed  

Sikkerhed er vigtig for de fleste friluftsaktiviteter ved kyster og på havet, da havet 

kan være lumsk med strøm, hestehuller m.m. Utryghed og bekymring for 
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sikkerhed var en personlig barriere for 2,2-4,5 % af den voksne befolkning i 

forhold til vandfriluftsliv, og ligeledes havde 3,8-9,9 % vandskræk eller kunne 

ikke svømme. Kystfriluftsfaciliteter kan bidrage til en øget sikkerhed både 

direkte og indirekte. Livreddertårne, nummererede redningstier, opstillede 

regningskranse osv. øger direkte sikkerheden, og andre faciliteter har ofte 

sikkerhedsudstyr til rådighed – bl.a. Blå Flag strande og havne. Faciliteterne 

samler ofte mange udøvere på ét sted, og dette giver indirekte en øget sikkerhed, 

da der er bedre chance for at kunne tilkalde hjælp, hvis der opstår problemer. 

En stor del af disse sikkerhedsfaciliteter er en del af FKG-kortlægningen, men 

ikke fx redningsvejene.   

 

Tilgængelighed i forhold til miljøkvalitet 

Tilgængeligheden til nogle aktiviteter og faciliteter kan blive påvirket af 

miljøkvalitet og 3,4-3,5 % oplever vandkvalitet som en barriere. En del 

havnebade bliver fx periodevis lukket pga. overløb og forringet vandkvalitet. 

Forskellige kystfaciliteterne såsom havnebade og Blå Flag strande m.m. bidrager 

til, at der foretages en løbende overvågning af badevandskvaliteten på disse 

steder, mens dette ikke sker i samme grad i områder uden disse faciliteter. 

Faciliteterne har ofte også toiletter, affaldskurve og lign., der mindsker 

miljøpåvirkningerne fra de mange friluftsudøveres ophold. Nogle steder er der 

faciliteter, så de besøgende kan hjælpe med at indsamle skrald på stranden. 

   

Tilgængelighed i forhold til og klimafaktorer  

Klimaet og klimaforandringer påvirker også faciliteterne og tilgængeligheden 

gennem mere ekstremt vejr, stigende vandstand, skybrud der skaber overløb 

m.m. Helt overordnet er ’for dårligt vejr’ en stor barriere for vandfriluftsliv, som 

knap hver tredje vandfriluftsudøver siger begrænser deres deltagelse. Men det er 

jo de klimatiske vilkår, der gælder i Danmark med omskiftelige vejrforhold med 

en del nedbør og blæsten samt en kort sommersæson, men til gengæld fryser 

havet sjældent til om vinteren. Vejrpræferencerne varierer mellem de forskellige 

typer aktiviteter, hvor nogle surfere gerne rejser langt efter hård vind og store 

bølger, mens mange andre aktiviteter foretrækker sol og let vind.  Faciliteterne 

kan ikke ændre på vejret, men kan skabe en klimaskærm, der giver læ og skygge 

samt indendørs ophold og opbevaring af udstyr m.m. Det betyder at udøvere 

kan dyrke aktiviteterne i en længere sæson og under mindre stabile vejrforhold, 

fordi de kan søge ly. Selve faciliteterne skal imidlertid også klimasikres, så de fx 

ikke oversvømmes af stigende vandstand m.m.  
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Interessen for indrapportering af faciliteten til 

udinaturen.dk platformen 

 

I undersøgelsen blev deltagerne også gjort opmærksomme på hjemmesiden 

www.udinaturen.dk, og hjemmesidens formål med at forsøge at give danskerne 

et overblik over friluftsmuligheder i Danmark. I den forbindelse blev deltagerne 

direkte spurgt, om deres kortlagte facilitet burde oprettes på udinaturen.dk. Det 

mente flertallet af deltagerne. Således var der en positiv tilkendegivelse om 80 % 

af de kortlagte faciliteter (523 faciliteter). Der er derfor en bred tilslutning blandt 

undersøgelsens brugergrupper til ideen om et fælles oversigtskort over 

friluftsfaciliteter.  

 

Deltagerne blev også bedt om at begrunde, hvorfor de synes faciliteterne bør/ 

eller ikke bør indrapporteres til udinaturen.dk platformen. Begrundelserne er 

nedenfor opdelt i to tabeller for hhv. dem, der ønsker en inddatering, og dem 

der ikke ønsker en inddatering til udinaturen.dk platformen.  

 

Begrundelser for at inddatere facilitet til udinaturen.dk 

Begrundelserne for den positive holdning til inddatering i udinaturen.dk 

platformen var mangeartede. Der blev oplyst i alt 171 begrundelser. Ved hjælp 

af en tematisk afkodning af indholdet (en induktiv indholdsanalyse) dukkede der 

i alt 16 temaer frem, som udtrykker begrundelser for, hvorfor faciliteten bør 

oprettes på udinaturen.dk (tabel 32).  

 

Først og fremmest blev stedet eller faciliteten betegnet positivt, som et dejligt, 

godt, fint, fantastisk sted/facilitet (30 % af de positive begrundelser). Derefter 

blev offentlig adgang, adgang for alle og nem adgang fremhævet (12 %), og også 

den fysiske tilgængelighed og placering (11 %). Stedet/faciliteten blev også 

betegnet som vigtig information, eller en nødvendighed (8 %). Det var også 

anvendt som begrundelse at stedet har kapacitet til flere besøg (8 %), og at en 

kortlægning vil gøre stedet mere kendt (5 %).  

 

Dertil kommer begrundelsen at oprettelsen på udinaturen.dk vil kunne give flere 

medlemmer (2 %), og fremme aktiviteten (2 %). Stedet popularitet (3 %), og 

sikkerhedsforhold (3 %) var også fremhævet blandt nogle få begrundelser, samt 

at det er gratis eller billigt (2 %). Nogle få pointerede at der mere er tale om et 

potentiale, idet standarden i øjeblikket er for lav på grund af manglende 

tilgængelighed og faciliteter (2 %). Endelig blev det fremhævet at der er behov 

for en ny (under)kategori på udinaturen.dk med fokus på klubfaciliteter, særligt 

roklubbernes bådbroer (4 %), og at faciliteten er kortlagt et andet sted (2 %). Og 

endelig blev det oplyst at faciliteten allerede er oprettet på udinaturen.dk (4 %). 

http://www.udinaturen.dk/
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Tabel 32. Sammenfatning af deltagernes positive holdning til hvorvidt deres kortlagte faciliteter bør 
oprettes på udinaturen.dk og begrundelse herfor. Tabellen er baseret på positive besvarelser for 171 
kortlagte faciliteter. Begrundelserne er afkodet som temaer i en indholdsanalyse. Af parentesen 
fremgår frekvensen af det anvendte tema som begrundelse.  

Begrundelser for 
at faciliteten bør 
oprettes på 
udinaturen.dk 
klassificeret efter 
tema (% af 
positive 
begrundelser) 

Eksempler på begrundelser 

Dejligt/godt sted 
eller facilitet 
 (30 %) 

• Virkelig et paradis 
• Skønt område med gode bademuligheder. Også for 
naturister 
• Området er fantastisk. 
• Havet er smukt her, og kysten har fin badestrand 
• Godt landgangssted 
• God ny bro 
• Et fint sted for flere brugergrupper, specielt med tanke på 
vandsport 
• Det er et godt sted at fiske og bade  
• Det er et godt badested med offentlige omklædningsrum og 
brus (sommer) samt bænke og lævæg til ophold 
• Det er et fantastisk sted 

Offentlig adgang/ 
for alle/nem 
adgang (12%) 

• P-pladser for alle 
• Offentlig tilgængeligt slæbested, et godt udgangspunkt for 
ture i Limfjorden  
• Nem adgang med bil til fjorden 
• Offentlig adgang. P 20 m fra vandet. 
• Danmarks kystlinje må benyttes af alle. Og adgang skal ikke 
begrænses af emsige grundejere. 

Let tilgængeligt/ 
god placering 
 (11 %) 

• P muligheder og et godt udgangspunkt for kajak i limfjorden. 
• Gode turmuligheder, i nærheden er der shelterplads 
• God plads på p-pladsen og perfekt isætningssted med fine 
romuligheder både ud og indefter i fjorden. 
• Dette er let tilgængeligt og der er gode romuligheder både 
ind i fjorden og ud gennem indsejlingen til havet. her kan man 
ro både mod nord og syd inden for beskyttende sandbanker 
eller i godt vejr på havet. 
• Det er en rimelig tilgængelig plads med potentiale for mange 
brugergrupper 

Vigtig facilitet/ 
vigtig info 
 (8%) 

• Nyttigt at vide, at man kan bære kajak over  
• Kendt shelterplads 
• Det er relevant at vide at man kan komme ud derfra. Kysten 
er meget flad så rart at kunne komme lidt ud. 
• Der er mulighed for et varmt bad mod betaling. 
• Havnen er nødvendig for at kunne komme ud i naturen på 
havet. 

Kapacitet til flere 
besøg 
 (8 %) 

• Så flere komme på vandet og kan nyde livet  
• Så alle ved den er der og kan bruges. 
• Smukt område med mange små separate strande med plads 
til alle - langt ude i naturen 



170 
 

• For at få et mere varieret friluftsliv her udover bådfolk, her 
kunne sagtens være badeklub, kajakklub mv 
• Dejligt sted, der kan rumme mange mennesker 

Vil gøre stedet 
kendt 
 (5 %) 

• Vil gøre Ebeltoft Vig kendt som det bedste surfervand med 
vestvendt kyst. 
• Stedet skal fremhæves som én af landets bedste strande 
• Ikke mange ved, at det er en god fuglelokalitet 
• God reklame for en dejlig havn 
• For udbredelse af lovlige dykkersteder. 
• Bør oprettes for at give andre en mulighed for at opleve 
fjorden  

Men behov for ny 
kategori på 
udinaturen.dk  
 (4 %) 

• En særlig gruppe til roklubbernes broer bør oprettes, idet 
broerne er vigtige for både inriggerroere og kajakroere. 
• Der bør oprettes en ny facilitet, idet roklubbernes broer er 
vigtige for både (baglæns) roere og kajakroere.  
• Der kunne jo oprettes en gruppe specielt til de danske 
roklubbers broer! 

Allerede oprettet 
 (4 %) 

• Er der i forvejen 
• Det er allerede kortlagt 
• Den er der allerede 

Sikkert sted 
 (3 %) 

• Lær at sejle på en sikker og tryg måde 
• Meget badevenlig strand. Lavt sikkert vand til sub, kajak og 
surf. 
• Den skal med, da det er et meget sikkert sted at dykke, tæt 
på land og som regel ingen strøm 

Populært sted 
 (3 %) 

• Populært bade- og vandreturs område. 
• Populær havn med spændende kulturmiljø i klasse 1. 
• Det er et meget populært udflugtspunkt. Persontæller ude på 
tangen indikerer mindst 4500 besøgende årligt. 

Flere medlemmer 
 (2 %) 

• Ville muligvis kunne give flere medlemmer, eller mere støtte 
fra kommunen eller fonde til at bygge nye faciliteter  
• Vi vil på sigt gerne have flere lokale medlemmer og også 
tilbud til ungdom. 
• For at få flere medlemmer 

Gratis/billigt 
 (2 %) 

• Gratis oplevelser for vandinteresserede 
• For at give folk mulighed for en billig bynær overnatning 
• Det er ikke mange steder man gratis kan sætte båd i vandet. 
• Der er også et mindesmærke fra krigens tid. 

Kortlagt andet sted 
 (2 %) 

• Hasselø pladsen - se appen Naturland Lolland-Falster  
• Info til dykkere. Der er dog flere steder, hvor dykkere 
allerede kan finde info om dykkersites - inkl. Kort.  
• Den slags bøjer ligger mange steder ud for kysterne i 
Danmark. Dansk Sejlunion har kort der viser hvor. 

Men for lav 
standard 
 (2 %) 

• Principielt ja, men ikke før man kan komme dertil! 
• Det er ikke relevant, hvis der ikke er faciliteter. 
• Der er ikke andet end p-plads lige nu. 

Fremme aktivitet 
 (2 %) 

• For at fremme Søspejdernes aktivitet. 
• For at fremme roning i almindelighed 
• For at fremme roning 

Andet 
 (2 %) 

• Ungdomssejlads optimist 
• Er pt meste for sejlere og campere. 
• Der er en mindelund for de første udvandrere til Argentina. 
• Vinterfiskeplads. 
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Begrundelser for ikke at inddatere facilitet til udinaturen 

 

For 20 % af de kortlagte faciliteter var der en negativ holdning til spørgsmålet om 

oprettelse på udinaturen.dk (130 faciliteter). Begrundelserne herfor er interessante og 

relevante i forhold til både FKG arbejdet og fremtiden for udinaturen.dk.  

 

Som det fremgår af tabel 33, var der 25 % af begrundelserne som omhandlede at stedet 

eller faciliteten var for dårlige, ringe eller primitive i forhold til standarden for 

udinaturen.dk, og i forhold til andre faciliteter i næromgivelserne. Disse argumenter 

afspejler forventninger til standarden bag ved faciliteter og steder, som er oprettet på 

udinaturen.dk. Et andet ofte anvendt argument var frygten for at udinaturen.dk vil 

betyde at stedet eller faciliteten ville blive alt for besøgt. Således var knap 1/5 af 

begrundelserne fokuseret på potentielle trængselsproblemer ved for mange besøgende. 

15 % af de negative begrundelser var fokuseret på den ’private karakter’ af stederne. 

Både i forhold til ejerforhold, men også i forhold til den subjektive oplevelse af 

stederne/faciliteterne som ’private hemmeligheder’ som man ikke vil dele med 

offentligheden, fx gode fiskesteder. Andre argumenterede for at det ikke er relevant for 

udinaturen.dk (12 %). Disse argumenter afspejler en opfattelse af standarden og typen 

af faciliteter som pt. er formidlet på udinaturen.dk platformen, men også at det er ’nemt 

at finde ud’ eller ’for specifikt’ for platformen. Endelig var der en gruppe faciliteter, som 

ikke bør oprettes på grund af, at de anses for kun at være for ’de indviede’, som her bør 

forstås som lokale, klubmedlemmer, personer med en forudgående aftale, eller 

specifikke aktivitetsgrupper. 

 

Tabel 33. Deltagernes negative holdning til hvorvidt deres kortlagte faciliteter bør oprettes på 
udinaturen.dk og begrundelse herfor. Tabellen er baseret på besvarelser for 75 kortlagte faciliteter. 
Begrundelserne er afkodet som temaer i en indholdsanalyse. Af parentesen fremgår frekvensen af det 
anvendte tema som begrundelse. 

Begrundelser for 
at faciliteten ikke 
bør oprettes på 
udinaturen.dk (%) 

Eksempler på begrundelser 

For ringe forhold 
 (25 %) 

• Der er ingen faciliteter 
• Fungerer dårligt 
• Det er en meget lille, lokal strand, der kun bliver sporadisk 
vedligeholdt (skraldespande tømmes fx sjældent, der er 
ingen toiletter eller redningsfaciliteter etc.) 
• Havnen har to andre flydebroer med bedre kapacitet 
• Primitiv og ikke børnevenlig 

Tåler ikke flere 
besøgende 
 (19 %) 

• Risikerer at blive overrendt! 
• Svelmø er et følsomt fugleområde der i forvejen har et 
højt besøgstryk. Yderligere besøgstal kan medføre ringere 
forhold for fugleliv og den øvrige natur 
• Så bliver det for søgt ;-) 
• Så kommer der sikkert bare flere badegæster, og så får vi 
endnu mindre plads 
• Vi er alt for mange medlemmer i vores lille og meget slidte 
klub som ikke kan bære flere besøgende. 
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Privat karakter  
 (15 %)  

• Mine fiskesteder er private.  
• Privat og særdeles primitiv bro til robåde 
• Privat. Nye/besøgende skal oplæres! 
• Privat/lukket område 
• Så skal der være offentlig adgang 

Ikke relevant 
 (12 %) 

• Det er en lystbådehavn 
• Det er et stort offentligt anlæg til meget andet end 
friluftsliv 
• Det er i forvejen nemt at finde ud af 
• Det er primært indendørs 
• Meget kendt i kite verden 
• Nok for specifikt 
• Nærliggende shelter er med. 

Kun for lokale 
 (9 %) 

• Bruges mest af de lokale 
• Dem der har brug for at sætte båden i vandet fra strand 
kender stedet. 
• Det er de lokales åndehul og det skal det blive ved med at 
være... hold nu op med at gøre alt til faciliteter og legelande 

😡 
• For lille og kun egnet for lokale 

Forbeholdt 
medlemmer 
 (8 %) 

• Broen er i første række forbeholdt de lokale roklubber 
• Da det er en foreningsbro, er der ikke interesse i, at andre 
begynder at anvende den som badebro. 
• Fordi det kræver at man melder sig ind i Juelsminde 
sejlklub. Det er ikke dyrt, men sikkert ikke noget man gør 
for få ganges sejllads. 
• Området benyttes af en surfklub 

Kræver aftale 
 (8 %) 

• Der er kun adgang til bådebroen fra vandsiden og kun 
efter aftale med klubben 
• Fordi alle "fartøjere" skal have tilladelse 
• Ikke adgang uden aftale 
• Kræver aftale med klubberne 

Kun for min 
aktivitet 
 (4 %) 

• Broen er særskilt indrettet til isætning af robåde. 
• Det er en badebro og ikke en bådebro - der er mange 
badegæster om sommeren, så der skal ikke fortøjres både til 
den 
• Et meget lille område hvor det er muligt for paraglidere at 
starte og lande. Hvis der er for mange i området vil der 
kunne opstå potentielle farlige situationer 
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Diskussion  

 

Dette projekt blev startet før der kom en strategi om at etablere en samlet 

kortlægning i en fælles kommunal GIS-database for friluftsfaciliteter. Projektets 

anvendelse af crowdsourcing som indsamlingsmetode har givet en inddatering 

af 963 kystfaciliteter, som er væsentligt flere, end der findes i den nuværende 

udinaturen.dk platform. Disse kan bruges som input, men er på ingen måde 

dækkende for det meget store antal kystfaciliteter, som vi ved, der findes derude. 

En del falder også uden for udinaturens klassifikationer eller ligger i bynære 

omgivelser.  

Den nye strategi omkring etablering af en fælles kommunal database for 

friluftsfaciliteter er i vores øjne en langt bedre tilgang, der sikrer mere komplette 

data og mere systematiske og ensartede inddateringer. Der blev i 1980erne lavet 

’Friluftsrådets Friluftsundersøgelse’ med detaljerede amtslige kortlægninger af 

friluftsfaciliteter (på papir), med omfattede dataskemaer og kort, som det også 

kunne være relevant at kigge på som inspiration. De er udgivet af Friluftsrådet 

omkring 1980, men man nåede muligvis ikke at kortlægge i alle de daværende 

amter. Tanken og behovet for et overblik over friluftsfaciliteter er således ikke 

ny, men kan her 40 år senere gentænkes i en ny og digital version. 

Projektets crowdsourcede kortlægninger kan bidrage med data, men illustrerer 

samtidig den meget store bredde og forskellighed, der karakteriserer faciliteter til 

kystfriluftsliv. Vi har derfor i afrapporteringen valgt at folde facilitetsbegrebet 

lidt ud og vise, at der findes forskellige undertyper inden for en række faciliteter. 

Fx fra den enkle naturhavn til den moderne, multifunktionelle lystbådehavn, 

eller fra den naturlige strand til større badeanlæg. Disse kunne evt. være 

undertyper inden for en hovedkategori i kortlægningen. I andre tilfælde har vi 

fundet en række faciliteter, der ikke er med i de nuværende klassifikationer, som 

vi derfor foreslår at tilføje. 

I afrapporteringen kobler vi de 92 forskellige kyst- og hav-friluftsaktiviteter (som 

vi har identificeret i et andet projekt), sammen med kystfaciliteter og opdeler 

disse i nødvendige faciliteter, berigende faciliteter og servicefaciliteter. Her skal man være 

opmærksom på, at alle typer faciliteter har sine fordele og er tiltænkt forskellige 

typer af brugere. En lille del af friluftsudøverne oplevede endda, at faciliteter 

forstyrrer deres naturoplevelser eller forstyrrer deres aktiviteter, og de undgår 

dem. Så det vil være relevant at sikre en variation af både mere primitive og mere 

opgraderede faciliteter og fx anvende ROS-klassifikationer (Recreation 

Opportunity Spectrum) til at sørge for et varieret udbud. Nogle områder fx 

Nordkysten af Nordsjælland og Naturpark Vesterhavet arbejder med en bevidst 

zonering, så der både er mere bynære områder med mange faciliteter der samler 
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de mere facilitetstunge og forstyrrende aktiviteter, men så friholder mere 

naturprægede områder med få faciliteter og mere rolige aktiviteter. 

Der findes nogle typer af faciliteter, som er helt specifikke og designet til én 

bestemt aktivitet (fx kabelbaner til wakeboard), men langt de fleste faciliteter er 

mere multifunktionelle, og de crowdsourcede data viser, at der foregår rigtig 

mange forskellige aktiviteter med udgangspunkt i fx badebroer, havne m.m., som 

ligger ud over hvad de egentlig er designet til. Det kan bl.a. være fordi, nye 

aktiviteter er blevet populære (fx SUP, Dykning m.m.), men ikke har fået ’egne’ 

faciliteter. Men det viser også at friluftsudøverne er ret gode til at bruge de 

forhåndenværende faciliteter til deres aktivitet.   

Der synes at være tendenser til, at nye faciliteter bliver mere multifunktionelle 

og evt. deles af flere forskellige brugergrupper og klubber. Nogle gange er det 

en del af fondsbevillingernes opdrag - fx lægger NordeaFondens program 

’Kysten er Klar’ op til at styrke samvær og forskellige aktivitetsgrupper deler 

faciliteter frem for at have hver sin klub eller lign.  

Tilgængelighed er en af de vigtige parametre for især udinaturen-platformen, 

men også FKG-datamodellen, og her viser undersøgelsen, at langt de fleste af 

de inddaterede faciliteter er offentligt tilgængelige, 20 % er i klubregi eller på 

anden måde begrænset af medlemskab, aftaler eller betaling, mens kun 2 % er 

ikke offentlig tilgængelige og 4 % bruges, uden at friluftsudøveren kender 

ejerskabet. Alt i alt syntes det tydeligt at særligt det organiserede kystfriluftsliv 

har en vigtig rolle omkring udbuddet af fx forskellige typer af bådbroer som er 

ophængt i klubmedlemskaber og bådlaug el. lign. Det afspejler dog næppe den 

reelle fordeling, idet folk inddaterer de faciliteter, som de anvender og som langt 

overvejende er offentligt tilgængelige. Den mere systematiske inddatering vil nok 

vise en noget anderledes fordeling med flere helt eller delvis utilgængelige 

faciliteter.  
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Konklusion  

 

Formålet med projektet var at bidrage til at etablere en facilitetskortlægning for 

en række kystfriluftsaktiviteter i Danmark med henblik på at identificere de 

offentligt tilgængelige faciliteter, samt identificere interessen og evt. barrierer for 

at ejerne indrapporterer kystfaciliteter til udinaturen.  

 

Med 963 inddaterede faciliteter har projektet bidraget med faciliteter, hvoraf en 

del potentielt kan løftes over i udinaturen.dk gennem kontakt til facilitetsejeren, 

og de fleste (80%) er offentligt tilgængelige. Der var overvejende interesse for at 

få faciliteterne ind i udinaturen.dk (80%) og begrundelserne var især stedets/ 

facilitetens gode kvaliteter, nem og offentlig adgang, den fysiske tilgængelighed 

og placering, at stedet har kapacitet til flere besøg, og at en kortlægning vil gøre 

stedet mere kendt. Derimod var der 20 %, som ikke ønskede en inddatering til 

udinaturen.dk og barriererne var især faciliteternes ringe standard, potentielle 

trængselsproblemer eller ønske om at holde stedet for sig selv eller andre 

’indviede’.  

 

Projektets bidrag til FKG-kortlægningen og udinaturen.dk ligger dog lige så 

meget i at påpege supplerende kategorier og i at vise relevante datakilder, hvorfra 

disse data sandsynligvis kan indhentes gennem dialog med de berørte dataejere. 

 

Projektet er ikke repræsentativt for kystfriluftsfaciliteter i landet, og resultaterne 

bør ikke overfortolkes. Vi mener den nye tilgang med en samlet FKG-

datamodel, hvoraf et mindre udsnit løftes over i udinaturen.dk, er en langt bedre, 

men også mere ressourcekrævende tilgang. Vi har i projektet tilstræbt også at 

bidrage med input og nuancering af den nye tilgang, og ser frem til at denne 

omfattende kortlægning gennemføres.  
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Forslag og anbefalinger 

Nedenfor har vi samlet nogle forslag og ’anbefalinger’ på baggrund af projektet, 

som sammenfatter erfaringerne fra undersøgelsen og kommer med forslag til det 

fremadrettede arbejde med etablering af en fælles kommunal database for 

friluftsfaciliteter. 

 
1. Systematisk inddatering til fælles database 

Etablering af en systematisk inddatering af faciliteter i en fælles FKG-database 

hvorfra et mindre antal faciliteter løftes over i udinaturen.dk platformen, er en 

klar forbedring i forhold til den oprindelige tilgang, da projektet blev igangsat. 

Her var det de enkelte ejere, der skulle identificeres og efterfølgende kontaktes 

af udinaturen.dk for selv at inddatere og opdatere data til udinaturen.dk plat-

formen. Undersøgelsen viser, at denne tilgang giver begrænsede og uensartede 

inddateringer, der kun lokaliserer en lille del af faciliteterne. Den fælles database 

giver mulighed for en helt anderledes grundig og systematisk tilgang, hvor 

inddatering og opdateringerne foregår på kommunalt niveau. Kommunen har 

adgang til data, der bl.a. viser ejerforhold m.m., og da nye faciliteter ofte skal 

godkendes af kommunen, er der basis for, at der løbende kan ske opdateringer 

af databasen.   

 

2. Dækkende og præcise kategorier 

Det bør sikres, at alle typer af friluftsfaciliteter har en kategori, som de kan 

henføres til. Projektet viser, at der findes nogle kystfriluftsfaciliteter, der ikke er 

med i de nuværende FKG-kategorier, der ellers er meget detaljerede. Manglende 

kategorier er fx. havhaveanlæg, dykkerparker, kabelbaner til wakeboard, 

isætningsramper og en lang række andre faciliteter, der er nævnt i denne rapport. 

Der er p.t. en noget uklar definition af ’faciliteter’ i datamodellen, og både i FKG 

og udinaturen.dk er der nogle af ’faciliteterne’, der ikke er fysiske faciliteter, men 

steder der er gode til en aktivitet (fx fiskesteder, snorkelsteder, osv.), eller 

arealudpegninger (fx nationalparker, naturparker og geoparker m.m.). Disse 

aktivitetssteder og arealudpegninger kan dog være relevante for de to 

kortlægninger, men ligger uden for dette projekts fokus på fysiske 

friluftsfaciliteter. For alle typerne er det imidlertid vigtigt at sikre, at alle 

underformer kan placeres i en kategori, og at der er plads til at tilføje nye.  

 

Tilsvarende er der behov for at præcisere nogle af kategorierne. Således bør 

nogle kategorier underopdeles mere præcist med henblik på specifikke 

aktiviteter. Dette gælder særligt for isætningssteder og bådbroer, som også er de 

faciliteter med mindst offentlig adgang ifølge vores undersøgelse. For eksempel 

er lave pontonbroer en hel specifik facilitet for isætning og landgang for roning 

og kajak (og evt. også badning), som burde have sine egen kategori. Et andet 
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eksempel er bådramper som anvendes specifikt til isætning og landgang for 

bådtrailer som understøtter aktiviteter så som småbådssejlads, lystfiskeri, havjagt 

og dykning. Mens et tredje eksempel er isætningssteder for surfing, som er 

afhængig af servicefaciliteter så som parkering. Disse tre facilitetseksempler 

handler alle om isætning og landgang, men de kan ikke substituere hinanden, og 

bør derfor optimalt kortlægges hvert for sig, og ikke som fælles isætning- 

landgangsfaciliteter. Alternativt kan der være en fælles kategori, men med 

underformer, der markerer hvilke aktiviteter de understøtter.  

 

Præcise inddateringer omfatter også at FKG og udinaturen.dk kategorierne er 

kompatible med hinanden. Endvidere vil der også være en menneskelig faktor i 

form af fortolkning af faciliteterne i inddateringen, og her kunne det overvejes 

at lave nogle fælles kurser/trænings-sessioner eller lignende for de involverede 

medarbejdere fra de forskellige kommuner, for at sikre en ensartet anvendelse af 

klassifikationssystemet på tværs af kommuneskel og mulighed for centralt at 

tilføje nye typer kategorier, hvis de lokaliseres under arbejdet.     

 

3. Koordinering med andre databaser og datakilder 

Det vil være relevant at inddrage eller koordinere med andre geografiske 

kortlægning af faciliteter, der findes spredt rundt i forskellige brugergrupper. Der 

gives en række henvisninger til eksisterende kortlægninger i rapporten, som 

kunne være relevante for FKG-kortlægningen. Også internationale 

kortlægninger kan være gode datakilder, bl.a. open-sea-map, der har kortlagt en 

række faciliteter især i tilknytning til havne, i stil med open street map. 

Det vil også være relevant at koordinere med nationale kortlægninger og 

initiativer som fx den nationale lystfiskerstrategi, hvor der er afsat et større beløb 

til bl.a. en kortlægning af lystfiskersteder og udvikling af lystfisker-faciliteter. En 

harmonisering af datakategorier i den fælles database med de forskellige 

kategorier, der anvendes i de lokale, nationale og internationale kortlægninger vil 

være oplagt. 

 

4. Kobling til fondsprojekter 

Mange friluftsfaciliteter både i kystzonen og længere inde i landet, etableres med 

støtte fra forskellige fonde (fx Nordea, RealDania, Lokale- og Anlægsfonden, 

Friluftsrådets Udlodningsmidler osv.). Her er der en del projekter, der kan løftes 

ret direkte ind i den fælles database og hvor projektejerne er kendte. Der udvikles 

konstant nye faciliteter og det vil være oplagt at lave enten en inddateringsproces 

med fondene, som løfter nye projekter ind i den fælles database, når de etableres, 

eller at lave en procedure, hvor kommunerne sørger for dette i forbindelse med 

tilladelsen. Et jævnligt tjek med fondene kan sikre, at alle offentligt tilgængelige 

friluftsfaciliteterne er kommet med. Alene Nordeafonden bidrager til etablering 

af 115 nye projekter i programmet ’Kysten er Klar’ i perioden 2019-2020.  
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5. Dialog og tjek med klubber, foreninger og virtuelle netværk 

Friluftslivet er meget dynamisk, og der etableres jævnligt nye faciliteter eller sker 

en ændring af de eksisterende. Ingen kender faciliteterne bedre end brugerne og 

det vil være relevant at den systematiske inddatering sker i dialog med de 

forskellige organisationer, klubber, foreninger og virtuelle netværk. Ligeledes 

kan disse være med til at tjekke, at alle deres faciliteter er kommet ind i den fælles 

database og evt. aftale hvilke, der skal løftes videre ind i udinaturen.dk 

platformen. Det vil være vigtigt at klubberne kan se fordele ved at deres 

faciliteter bliver kortlagt og at de har mulighed for at sige nej til at deres facilitet 

kommer med på udinaturen.dk platformen.  

 

6. Opdateringsprocedurer og forandring af brugsmønstre 

Hav- og kystfriluftsliv er et meget dynamisk felt med en høj grad af innovation, 

og der kommer hele tiden nye teknologier og aktiviteter frem – eksempelvis 

vandringer på havbunden med luftudstyr, amfibiekøretøjer, der kan køre på land 

og sejle på vand, hestesurfing osv. Nogle af disse trends er kortvarige, mens 

andre vinder indpas og bliver populære som fx stand-up paddle surfing (SUP), 

undervandsjagt og havhaver. Der er derfor brug for en jævnlig opdatering af 

klassifikationen af faciliteter og aktiviteter i relation til havet og kysterne. 

Når der kommer en stor database med en kortlægning af de mange frilufts-

faciliteter, vil det være vigtigt at der er aftalt nogle opdateringsprocedurer med 

forskellige aktører. Det er sandsynligvis allerede tænkt ind, men vi har i de 

ovenstående punkter kommet med forslag til koblinger til forskellige datalag 

herunder internationale kortlægninger som open-sea-map, klubber, foreninger, 

virtuelle netværk, fonde m.m. Det kan også løbende blive relevant at tilføje nye 

typer af faciliteter og supplerende informationer om fx tilgængelighed for alle, så 

også folk med funktionsnedsættelser kan se, hvilke faciliteter de kan få adgang 

til.  

 

7. Analyser 

Når databasens inddateringer er så komplette som muligt, vil det være relevant 

at lave bl.a. analyser af forsyningsgrad med forskellige typer faciliteter og af 

faciliteternes placering i forhold til de eksisterende data for havfriluftslivet osv. 

For nogle aktiviteter vil der dog være naturgivne forudsætninger, der betinger en 

høj forekomst af bestemte aktiviteter og dermed behov for faciliteter – et 

eksempel er surfing, hvor de mange surfaktiviteter i Thy ikke bare kan 

’harmoniseres’ til en ensartet forsyningsgrad i hele landet.  De data, der er blevet 

indsamlet gennem dette projekts crowdsourcede datainddatering af 963 

faciliteter er ikke omfattende og komplette nok til at lave sådanne analyser. Men 

de kan bidrage med bl.a. åbne besvarelser og begrundelser for fx hvorfor eller 

hvorfor ikke faciliteterne skal med i udinaturen.  Projektet peger på en række 
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eksisterende datakilder, og vi stiller os gerne til rådighed for fremtidige analyser. 

Ligeledes har vi det datasæt, der omfatter friluftsaktiviteterne, og som er 

indrapporteret til havplanlægningen, som udtryk for havfriluftslivets 

interesseområder. En triangulering af disse data med den fælles database med 

faciliteter kunne bidrage til yderligere at dokumentere friluftslivets 

interesseområder til brug for havplanlægningen.   

 

8. Koordinering med planlægning 

Den samlede friluftsdatabase vil give et overblik, der vil kunne anvendes til bl.a. 

planlægning af friluftsliv og turisme i kommunerne og hermed til bl.a. 

friluftsstrategier, kommuneplaner, destinationsudvikling m.m. på både lokalt, 

regionalt, nationalt og internationalt niveau (eksempelvis i havplanlægningen). 

 

9. Målsætninger og visioner for friluftsliv 

Ved at have et overblik over friluftslivets faciliteter og gennem analyser af 

forsyningsgrad m.m. kan der arbejdes på at etablere nogle konkrete målsætninger 

og visioner for friluftslivet og turismen. Det kunne være fx at der er en vis 

forsyning af bestemte faciliteter i forhold til indbyggertallet, at der er en 

maksimal afstand til faciliteterne fra folks bopæl osv.  Der er også behov for 

målsætninger og visioner i kyst-og havområder til brug for havplanlægningen, 

hvor der er brug for at samtænke planlægningen på havet med planlægningen på 

land (land-vand interaktion). Men databasens overblik kan bidrage til 

målsætninger og visioner for hele kommunens planlægning af faciliteter og 

udfoldelsesmuligheder for friluftslivet. Også nationalparker, naturparker, 

geoparker osv. vil kunne drage nytte af et overblik over eksisterende faciliteter i 

forhold til deres planer og visioner.  

 

10. Samtænkning med andre sektorer 

Den fælles friluftsdatabase kan også bidrage til at samtænke udvikling af 

friluftsliv med andre sektorer som fx turisme, udvikling af udkantsområder 

(Klitmøllers Cold Hawaii er et fint eksempel), styrkelse af bevaringsværdige 

bymiljøer/landsbymiljøer, udvikling af formidling (fx lokale naturguider og ture) 

og oplevelsesøkonomiske tiltag, hvor faciliteter kobles til andre erhverv (fx 

udvikling af en tangsafari til en producent af tang med fortælling og oplevelse af 

tangbruget, smagsprøver osv.) Ligeledes kan udviklingen af faciliteter samtænkes 

med den udvikling af forskellige typer af parker, der foregår i Danmark i disse år 

(nationalparker, naturparker, geoparker UNESCO-verdensnaturarv, UNESCO-

verdenskulturarv, UNESCO Biosfære reservater, Dark Sky & Dark Sky 

Community m.m. 
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