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Forord 
 

Denne rapport er en kortfattet udredning udarbejdet for Naturstyrelsen, Miljøministeriet som 
en del af ydelsesaftalen mellem Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), Køben-
havns Universitet og Miljøministeriet. Udredningen beskriver en række opmærksomheds-
punkter for og sammenhænge mellem forskellige målgrupper og naturformidling, idet opdra-
get fra Naturstyrelsen i ydelsesaftalen lød: ’Guidning af borgerne til naturoplevelser – hvil-
ken, hvornår og hvordan? Muligheder for guidning af naturens brugere stiger betydeligt – 
trykte foldere, skilte med beskrivelser, QR-koder, hjemmesider, SOME osv. Men hvilken me-
tode er mest ressourceeffektiv, og hvilken er nemmest at anvende under givne betingelser?’ 

Det er udredningens formål at inspirere Naturstyrelsen, andre natur- og arealforvaltere, plan-
læggere og naturformidlere til at reflektere over sammenhængen mellem formidlingens for-
mål og målgrupper. Derfor trækker udredningen hovedlinjer op omkring spørgsmålene ’hvor-
for formidling’ og ’hvordan formidling’. Udredningens første del henvender sig primært til 
forvaltere og politikere, mens anden del giver inspiration til hvordan naturformidling kan ud-
formes, inklusiv en række opmærksomhedspunkter. I et afsluttende afsnit er en række eksem-
pler på formidling mellem besøgende og naturen samlet for yderligere inspiration. Udrednin-
gen bygger på eksisterende viden, men peger på muligheder for indsamling af ny viden fra 
udbydere af naturformidling og fra besøgende i naturområder, som kan være med til at ud-
vikle og evaluere den fremtidige formidlingsindsats. 

Det er således håbet, at udredningen vil være til inspiration for Naturstyrelsen og andre areal-
forvalteres og naturformidleres arbejde omkring udvikling af naturformidling til deres besø-
gende – velvidende at det ikke med vores nuværende viden er muligt at svare simpelt og enty-
digt på spørgsmålene omkring ’… hvilken metode er mest ressourceeffektiv, og hvilken er 
nemmest at anvende under givne betingelser?’ 

Der har ikke været tilknyttet en styre- eller følgegruppe til udarbejdelsen af udredningen. Na-
turstyrelsen har alene bidraget med formuleringen af opdraget (jf. ovenfor). Udredningen er 
udelukkende udarbejdet af forfatterne, der har ansvaret for tekst og indhold. 

En præliminær udgave af udredningen har været til ekstern kommentering v. Mette Aaskov 
Knudsen (projektleder i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, tidligere leder af Videncenter 
for Friluftsliv og Naturformidling ved IGN). Der er foretaget intern kvalitetssikring af for-
skergruppeleder Frank Søndergaard Jensen og sektionsleder Henrik Vejre, IGN. 
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Resumé og hovedkonklusioner 
 

Mulighederne på formidlingsområdet er mange og vokser støt i takt med at nye kommunika-
tionsværktøjer hele tiden udvikles. Samtidig påvirker forskellige situationer (som f.eks. CO-
VID-19 pandemien) vores behov for at opsøge og lære om naturen. De seneste år er interes-
sen for at besøge og diskutere vores fælles natur vokset, både i befolkningen og politisk. 

Derfor er det vigtigt kontinuerligt at overveje, hvad vi vil kommunikere, hvilke diskussioner 
vi gerne vil facilitere, og selvfølgelig hvordan viden kan stilles til rådighed for naturinteresse-
rede borgere, så flest muligt nås. For mange er første skridt til en god oplevelse i naturen in-
formation om, hvordan den kan tilgås, og hvad man kan opleve derude. Herefter vil forskel-
lige typer af viden stimulere forskellige grupper af besøgende. 

I denne rapport skitseres forskellige måder at inddele besøgende i grupper, alt efter hvilken 
information de besøgende søger, forskellige tilgange til vidensøgning før, under og efter be-
søg i naturen, behov i særlige grupper samt eksempler på formidling fra ind- og udland.  

Formidling af naturen til besøgende er kompleks, bl.a. fordi der er mange forskellige typer af 
besøgende med varierende behov og interesse for information og formidling samt forskellig 
måde at søge og anvende den på. Dette kan ydermere variere fra gang til gang efter besøgets 
formål og aktiviteter. Nogle er ’ufrivillige’ deltagere i formidlingen som f.eks. elever, der 
deltager i undervisning om naturen, mens andre selv opsøger formidlingen af egen interesse. 
Derfor har forskellige grupper også varierende behov for formidling/information, og det læg-
ger op til overvejelse omkring både bredden og dybden af formidlet information. 

Det er ikke længere kun forvaltere, der formidler til de besøgende på deres arealer. Det fore-
går også brugerdrevet via online kommunikationskanaler som Instagram, Facebook, eller 
Flickr, hvor de besøgende uploader og deler erfaringer, oplevelser, fotos m.m. I et tysk ek-
sempel er det endda skoven selv, der kommunikerer (via blockchain teknologi1) og bl.a. ge-
nererer økonomi til at udvide sit areal. I et andet eksempel har enkelttræer egne websider, 
hvor brugerne kan følge dem og dele deres erfaringer og oplevelser, indrapportere skader på 
træet osv. Der findes således inspirerende nye måder, som naturforvaltningen og de besø-
gende kan have dialog omkring naturen på. 

Udredningen er et oplæg til refleksion, diskussion og analyse af besøgende og deres måde at 
bruge information og kommunikationskanaler. I slutningen af rapporten findes en række kon-
krete punkter til overvejelse i forbindelse med formidling i naturen.  

                                                 
1 Blockchain teknologi er opbygget af en kæde af ’blocks’ der ikke kan ændres. Dette muliggør et ’sikkert’ sy-
stem som ikke kan laves om når det først er oprettet. 
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Indledning  
 

I løbet af de sidste ca. 10 år er mulighederne på formidlingsområdet nærmest eksploderet. I 
dag er der mulighed for at bruge mange formidlingskanaler, takket være den rivende teknolo-
giske udvikling: ud over den klassiske analoge formidling, som eksempelvis trykte foldere, 
skilte og markerede ruter i skov- og naturområder, giver de digitale kanaler som eksempelvis 
QR-koder, hjemmesider, SoMe mv også rig mulighed for formidling.  

Nogle besøgende søger viden online og værdsætter at kunne bruge teknologi, både før de skal 
ud i naturen, under og efter besøget. Andre besøgende lader bevidst mobiltelefonen blive 
hjemme for at kunne afkoble og fokusere på oplevelserne i naturen og vil helst guides ved 
analoge formidlingsformer. Andre igen kombinerer både analoge og digitale formidlingsfor-
mer, mens nogle besøgende slet ikke er interesseret i, eller har behov for hverken analog eller 
digital formidling. Rapporten har særligt fokus på naturformidling, og ’besøgende’ dækker i 
rapporten over besøgende i skov- og naturområder i og uden for byerne. 

Også i forhold til hvad der søges informationer (og dermed formidling) om, er der stor forskel 
blandt de besøgende: For nogen kan formidling i/af naturen være et spørgsmål om at finde 
information om gode adgangsforhold, flotte udsigter og dermed en mere subtil formidling, 
hvor selve landskabets forløb og infrastruktur bliver det bærende formidlingselement. For an-
dre er mange forskellige lag af dybdegående information nøglen til oplevelser i – og læring 
om naturen. 

Ovenstående beskrivelse viser bredden af forskellige kombinationsmuligheder for både for-
midlingens format, indhold, og formidlingens målgrupper. Derudover er der en række andre 
forhold, der har betydning for formidlingen: Naturområdets karakter, det økonomiske råde-
rum for udviklingen af formidlingen, personalesituationen (skal der f.eks. ansættes en kom-
munikationsmedarbejder, naturformidler/-vejleder), frivillige kræfter, tilgængelige formid-
lingsværktøjer m.m. Overordnet set er hver enkel formidlingssituation derfor unik. Oplevel-
sen vil være forskellig fra sted til sted og fra bruger til bruger. Dette er baggrunden for, at der 
i denne rapport beskrives en række opmærksomhedspunkter, der kan danne forudsætningen 
for en vellykket formidling, frem for en færdigstøbt ’one-size-fits-all’ metode.  

Rapporten er inddelt i to hovedsektioner. Første sektion beskæftiger sig med spørgsmålet om 
hvorfor naturformidling. Denne del henvender sig primært til forvalteren, planlæggeren og/el-
ler politikeren, der ønsker et indblik i argumenterne for, hvorfor naturformidling er vigtig. 
Anden sektion giver en bred introduktion til hvordan der kan naturformidles, og henvender 
sig til læsere, der ønsker inspiration til formidlingen. Her gives der eksempler på forskellig 
naturformidling i praksis. Denne sektion indledes med en redegørelse af forskellige målgrup-
per, efterfulgt af hvornår målgrupper søger information. Slutteligt foreslås en række opmærk-
somhedspunkter ved etablering af formidling.  

Formålet med rapporten er et oplæg til overvejelse og diskussion for dem, som gerne vil for-
midle naturoplevelser med afsæt i følgende refleksionsspørgsmål: Hvad skal formidlingen 
kunne, og hvem skal den henvende sig til? Hvilken formidling er der allerede i gang i områ-
det? Hvad mangler der – hvor skal der evt. suppleres? Hvordan kan formidlingen strukture-
res, for at give mest mening i sammenhæng med allerede eksisterende formidling? Rapporten 
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kommer med eksempler på hvordan disse spørgsmål kan overvejes samt guidelines til over-
vejelse, når ny formidling skal etableres og eksempler på eksisterende formidling til inspira-
tion. 
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Hvorfor etablere naturformidling? 
 

For mange besøgende i naturen er naturformidlingen en nøgle til positive oplevelser og øget 
viden om naturen. Dette afsnit lægger op til overvejelser af, hvad vi vil kommunikere, hvilke 
emner vi vil formidle, og evt. også hvilke diskussioner vi vil rejse gennem formidlingen, og 
hvordan viden kan stilles til rådighed for forskellige naturinteresserede borgere. 

Forskellige mål med formidlingen 
Information og formidling til besøgende kan have mange forskellige mål. I det følgende be-
skriver vi kort en række dimensioner af, hvordan besøgende relaterer sig til naturen, og hvor-
dan formidling kan rettes mod de forskellige dimensioner.  

Hvis vi ser på vores relation til naturen, handler det ikke kun om, hvad vi ved, men også om 
værdier, holdninger og hvad vi føler, hvordan vi handler, og hvordan vi kommunikerer med 
andre om emnet. Disse ting hænger ofte sammen.  

Det er relevant at overveje, hvad formidlingen skal bidrage til. Formidlingens mål kan f.eks. 
være at øge de besøgendes viden, stimulere deres læring om naturen, skærpe deres opmærk-
somhed, ændre deres holdninger eller syn på noget, øge deres kommunikation med andre om 
naturen, føre til ændret adfærd eller opfordre til aktivt engagement, se figur 1.  

 
Figur 1: Dimensioner af læring om og i naturen (Brennan, Ashley & Molloy, 2019). 

De fleste former for naturformidling kan falde inden for de 6 forskellige dimensioner, der er 
illustrereret i figur 1, og de fleste af dimensionerne anvendes på forskellig vis i formidlingen 
omkring et naturområde: 

Vidensopbygning og læring (knowledge) er ofte et centralt formål med formidlingen både 
for det ufrivillige publikum (f.eks. skoleklasser) og frivillige publikum. Der anvendes en bred 
vifte af formidlingsformer som undervisning, skoletjeneste, laboratorier, tavler, foldere, apps, 
guidede ture, og mange andre formidlingsformer, der søger at forklare og lære besøgende om 
områdets historie, unikke natur m.m.  
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Øget opmærksomhed (awareness) kan være formålet i forhold til f.eks. sikkerhed ved at 
gøre besøgende opmærksomme på farer (badesikkerhed, stejle skrænter, tidevand osv.) eller 
ting de skal undgå (f.eks. ikke forstyrre sæler på stranden, fuglereder osv.). Det kan også 
være at henlede opmærksomheden på bestemte steder, arter eller problemstillinger, som de 
besøgende ikke ville opleve uden at få henledt deres opmærksomhed på det. Formidlingen 
kan være mangeartet f.eks. skiltning, fuglekikkerter, en guidet tur m.m.  

Tilsvarende kan der være formidling, der appellerer til, at man ændrer sin attitude/holdning 
(attitude) overfor forskellige forhold i naturen, eksempelvis at en naturskov kan synes mere 
rodet og utilgængelig, men dens ’uorden’ har til formål at bevare og øge biodiversiteten, som 
kan give de besøgende et nyt syn på området.  

De besøgendes kommunikation om naturen (communication) handler om den måde, de deler 
viden og oplevelser med andre – det kan være gennem udveksling af erfaringer mundtligt el-
ler digitalt via en række sociale medier. I formidlingssammenhæng kan det være hensigts-
mæssigt at etablere platforme for sådanne brugergenerede dialoger og udvekslinger. Ligele-
des kan brugeres input bidrage til naturforvaltningen ved at påpege problemer, komme med 
ideer og forslag m.m.  

Informations- og formidlingstiltag kan også have til formål at ændre besøgendes adfærd 
(behaviour) som f.eks. undlade at smide affald i naturen, holde hunden i snor, holde afstand 
under COVID-19, o. lign., men også få en større forståelse af, hvorfor det er vigtigt at ændre 
adfærd. Der anvendes typisk skiltning på kritiske steder.  

Endelig er der ‘aktivisme’ (activism), der i denne sammenhæng tolkes som mulighed for, at 
folk aktivt kan engagere sig i konkrete handlinger relateret til naturformidling og naturfor-
valtning. Det omfatter eksempelvis de mange frivillige, der bidrager til formidlingen mange 
steder. Et andet eksempel er besøgendes aktive engagement i forbedringer af naturforhold, 
som man kan etablere rammer for og formidle mulighed for at deltage i. Det ses bl.a. i besø-
gendes indsamling af strandskrald i Nationalpark Thy.  
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Eksempel: Aktivering af besøgende – indsamling af strandingsaffald 
 

 
 
Muligheden, for at besøgende aktivt kan deltage i natur-
forbedringer, er formidlet ret enkelt med tegninger og 
tekst på tre sprog i bl.a. Stenbjerg i Thy. Aktivt engage-
ment kan øge de besøgendes opmærksomhed og mod-
virke magtesløshed over for natur- og miljøpåvirkninger, 
ved at give en handlemulighed. En række kampagner og 
aktører står bag initiativet. 
Fotos: Berit C. Kaae.  

 

Transformerende naturformidling 
I internationale guidesammenhænge er der øget fokus på, at guidede ture i højere grad skal 
bidrage med ‘transformerende naturformidling’ (Meged & Kaae 2021). Den ’transformerende 
naturformidling’ gør op med en værdineutral tilgang til formidling, og formålet er at få besø-
gende til at ændre grundlæggende forståelser af naturen og de kriser, som biodiversiteten, kli-
maforandringer mm. befinder sig i. Her søger formidlingen aktivt at påvirke folks holdninger 
og ’awareness’ til at ændre deres adfærd i hverdagen, og gå mere aktivt ind for at beskytte na-
turen og planeten. Denne transformerende naturformidling kombinerer således flere af de 
nævnte dimensioner. Et dansk eksempel er INUT-projektet, se næste side. 
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Formål og formidlingsformer skal passe til målgruppen 
Formålet og formidlingsformen skal passe til målgruppen. Mens kommunikation af visse in-
formationer (parkeringsplads, ture, kort) kan være relevante for de fleste, så vil interessen for 
andre naturformidlingstiltag variere. Det gælder i forhold til de forskellige typer af informati-
onssøgning og af situationen/formålet med den pågældende tur. Den samme person kan be-
søge naturen med forskellige formål fra gang til gang og dermed have forskelligt behov for 
formidling.   

Søger man ud i naturen for at få fred og ro fra hverdagens travlhed, så er man ikke nødven-
digvis også interesseret i formidling af områdets særlige karakterarter, kulturhistorie eller lig-
nende. Motionsgruppen (karakteriseret som ’opladerne’, jf. Falk & Dierking (2000), se side 
15) søger evt. afmærkede stier, hjertestier, ridestier osv. Deres hovedformål er motion, og 
ikke formidling af naturen i området, men oplever den mere som kulisse på deres tur.  

For grupper kan formidlingen være et samlingspunkt for en fælles oplevelse og øget viden. 
Turen kan også være et sted, hvor man møder andre med samme interesse (f.eks. en guidet 
fugletur). Her kan tilgængelig information spille en langt større rolle for oplevelsen – og faci-
litatorerne bliver klædt på til at fortælle om og tale med f.eks. børnebørn om, hvad det er, de 
oplever. 

Effekten af en formidling og/eller formidlingsoplevelsen 
Som formidler har man ofte et ønske om at evaluere eller finde effekten af en formidling. 
Spørgsmål der trænger sig på, kan i den forbindelse eksempelvis være: Ændrede formidlin-
gen noget? Havde formidlingen den ønskede effekt? Lærte den besøgende noget?  

Eksempel ’Transformerende naturformidling’: INUT – innovation 
af bynære guidede økoturismeture for turister 
 

Innovationsprojektet INUT har arbejdet 
med at udvikle bynær formidling af bæ-
redygtighed rettet mod især udenland-
ske turister. En række ’byguider’ har 
gennem et kursusforløb udviklet og lan-
ceret lærerige guidede økoturismeture i 
tilknytning til Naturpark Amager og 
Nationalpark Skjoldungernes Land. 
Projektet har tilstræbt at udvikle niche-
produkter (guidede ture), der giver del-
tagerne en transformerende formidling, 
og øger deres fokus på bæredygtighed. 
Dette skal påvirke turismen nedefra til 
større bæredygtighed. Dette går fint i 
tråd med, at turisterhvervet siden rege-
ringsskiftet i 2019 har fået langt større 
fokus på bæredygtighed. 
Foto: Susanne Haraszuk.  
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Lad det være sagt med det samme: Det er yderst svært – og måske umuligt – at finde frem til 
effekten af formidlingen, da der er mange forskellige parametre, der har indflydelse på for-
midlingens effekt og formidlingsoplevelsen (Packer & Ballantyne, 2016). Det illustreres på 
nedenstående figur 2. 

 

 
Figur 2: Nøglefaktorer der har betydning for og indflydelse på oplevelsesmuligheder (opportunity for an experience) og op-
levelsen (Takeaway impressions & remembered experience). Figuren forklares i teksten (Packer & Ballantyne, 2016).  

Som det ses på figur 2, har forvalterne af fysiske og sociale omgivelser (f.eks. Naturstyrelsen) 
lejlighed til at tilbyde en række oplevelsesmuligheder (opportunity for an experience). De har 
en række elementer som aktiviteter, events og stedets omgivelser at tilbyde, og de besøgende 
kommer med en række opfattelser og/eller forventninger, baseret på tidligere erfaringer, inte-
resser, forventninger og motivation.  

Ved besøget mødes de besøgendes forventninger med stedets virkelighed og udgør essensen 
af selve oplevelsen (the experience essence). De besøgende får en umiddelbar subjektiv ople-
velse, der skaber et indre respons i form af følelser og tanker. Disse viderebearbejdes, fortol-
kes, skaber fortællinger og ændringer, som leder til en samlet oplevelse. Efterfølgende tænker 
de besøgende tilbage på oplevelsen og husker kun dele af den (takeaway impressions), som 
bliver til erindringer, historier og indsigt. Så en oplevelse er kompleks, og det kan være van-
skeligt at skabe de helt dybe og mindeværdige oplevelser for besøgende, men formidlingen 
kan understøtte og uddybe oplevelserne.  

Oplevelsen og ’effekten’ på den besøgende vil variere afhængig af modtageren, formidlings-
formen og en lang række andre faktorer. Gennem forskellige formidlingsformer, brug af 
mange sanser, relevante sprog, hands-on osv. kan man derfor håbe, at formidlingen gør en 
forskel for de besøgende – en forskel det er vanskeligt at måle konkret. 
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Effekten af naturformidlingen afdækkes bedst gennem brugernes holdning  
I forbindelse med formålet med formidlingen er det især spørgsmålet om hvad formidlingen 
skal kunne, der er vigtigt at forholde sig til. Derudover kan man som forvalter med fordel 
også overveje, hvilken type formidling der allerede er i gang i området, og hvordan en ny for-
midling kan supplere det allerede eksisterende. Disse spørgsmål kan være vanskelige at be-
svare, hvis man ikke kender brugernes holdninger til formidlingen. 

De forskellige besøgende vil i varierende grad benytte læringstilbud som tavler, foldere, apps, 
guidede ture og andre formidlingsformer og derfor få forskellig grad af indsigt i områdets na-
turindhold, historie osv. Tilsvarende vil de besøgende have forskellig grad af skærpet op-
mærksomhed over for advarselsskilte, badesikkerhedsregler osv. samt varierende interesse i 
at fokusere på særlige oplevelser i området. Samtidig kan adfærdsregulerende informations- 
og formidlingstiltag også have varierende effekt på de forskellige typer af besøgende.  

Nogle brugere finder det naturligt at tage mobiltelefonen op af lommen og både søge og dele 
information, mens andre nægter at lade teknologien forstyrre naturoplevelsen. Nogle brugere 
er villige til at betale for formidlingen, og andre har ikke den mulighed. 

For at afdække brugernes holdninger til ovenstående og i det hele taget holdningen til formid-
lingen, foreslår Skov et al. (2018), at en sådan undersøgelse kan udføres på stedet (in situ), 
som et gående interview, og man sammen med brugeren ser på formidlingen og i fællesskab 
afdækker den besøgendes umiddelbare oplevelse, reaktion og dermed får en indsigt i formid-
lingen fra et brugerperspektiv. På samme vis kan man bruge online kanaler, grupper og # 
(hashtags) til at undersøge, hvad de besøgende søger efter, deler af oplevelser og måske 
endda kritiserer (hvilket giver input til forbedringer). 
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Hvordan kan naturformidling etableres? 
 

I dette afsnit stilles spørgsmålet: Hvem er målgruppen for formidlingen? De forskellige over-
ordnede grupper af besøgende, man kan have et særligt fokus på når man etablerer sin for-
midling, gennemgås her. Disse indbefatter f.eks. ’frivillige’/’ufrivillige’ besøgende, turister, 
etniske minoriteter, og personer med funktionsnedsættelse. Afsnittet belyser hvordan man 
kan tilpasse sin formidling, så den målrettes forskellige grupper.  

Indledende overvejelser ved etablering af formidling  
Der er en lang tradition for naturformidling i Danmark, og der er gjort mange overvejelser og 
erfaringer gennem tiden omkring denne type af formidling. Nedenstående boks samler nogle 
af de centrale indledende overvejelser, som naturformidlere kan gøre sig, når de skal i gang 
med formidlingstiltag.  

 

  

Hvilken formidling lægger oplevelsen op til? 

• Hvilken formidling understøtter oplevelsen i landskabet?  

• Hvilken formidling lægger stedet op til? (landskabets karakter, særegenheder, fysi-
ske muligheder og udstrækning, tilgængelighed, historie m.m.) 

Hvilken oplevelse ønsker du at give din gæst?  

• Frem for at starte med at tænke i formidlingsværktøjer, kan det være godt at starte 
med at overveje, hvilken oplevelse det ønskes, at gæsten skal have i landskabet.  

• Hvordan kan informationen være tilgængelig for gæsten på stedet?  

• Tænk på at formidlingen ikke skal skygge for selve naturoplevelsen. Naturen og 
oplevelsen er i centrum. 

• Overvej hvordan gæsten bliver klædt bedst muligt på til oplevelsen (før besøget), 
om der skal formidles under besøget for at understøtte oplevelsen, og hvordan der 
kan tilbydes mere viden/information (efter besøget) – når nysgerrigheden er blevet 
vakt, og gæsten vil udforske mere, fakta-tjekke, eller måske selv dele viden eller 
oplevelser fra besøget.  
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Hvem er målgruppen? 

 

 
Foto 1: Målgruppen kan være meget forskellig, som fotoet viser. Her er målgruppen både børn, voksne og pensionister. En 
blandet gruppe, der har forskellige præferencer ift. formidlingens indhold og form (Foto: Berit C. Kaae).  

Når forvaltere af naturområder overvejer at etablere formidling til besøgende, har forvalterne 
i nogle tilfælde bestemte målgrupper, de ønsker at rette formidlingen til (f.eks. skoleklasser). 
Formidlingen kan også være rettet mod et bredt publikum, hvilket er en ret udefineret gruppe 
med mange forskellige behov.  

Samtidig har de besøgende et informationsbehov både inden, under og efter besøget, som kan 
være meget forskelligt afhængig af, hvem de besøgende er. Derfor er viden om målgrupper 
relevant i forhold til at forstå både hvem, man kan rette formidlingen til, hvad forskellige 
målgrupper søger, og hvornår de søger information. 

I det følgende beskrives tilgange til inddeling af de besøgende i forskellige målgrupper i rela-
tion til formidling, idet viden om målgruppen og inddelingen af målgruppen danner grundlag 
for refleksionen omkring: Hvem skal formidlingen henvende sig til? 

Hvilken målgruppe skal formidlingen ramme? 

• Er det en specifik gruppe, eller en bred gruppe? Er det enkelte 
personer, små grupper, store grupper, lokale, turister osv.?  

• Skal formidlingen differentieres, fordi man ønsker at ramme for-
skellige målgrupper? 

• Hvad er de besøgendes perspektiv og motivation? 

• Hvordan får du gjort opmærksom på formidlingen? 
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Captive eller non-captive audience / Ufrivilligt eller frivilligt publikum 
Målgruppen for formidlingen kan ifølge Ham (2013) enten være ’captive audience’ eller 
’non-captive audience’. Dette kan oversættes til ufrivilligt eller frivilligt publikum.  

’Ufrivilligt’ dækker i denne kontekst over besøgende, hvor andre end den besøgende selv har 
bestemt, at de skal deltage i formidlingen. Det kan f.eks. være skoleklasser eller andre grup-
per, som ikke selv har besluttet, at de ønsker at deltage i den valgte formidling. Deres karak-
teristika samt motivation for at deltage i formidlingen er en anden, end hvis de besøgende til-
hører gruppen ’frivilligt publikum’, altså besøgende der deltager i formidlingen af egen fri 
vilje.  

Årsagen til, at det er vigtigt at skelne mellem disse to målgrupper (frivilligt eller ikke frivil-
ligt publikum) er, at den måde formidlingen tilrettelægges på skal tilpasses til, hvorvidt mål-
gruppen deltager frivilligt eller ej.  

Når der er tale om ufrivilligt publikum, kan deltagerne f.eks. være elever, studerende eller an-
dre, der på en eller anden måde har et fastsat tidsrum til at deltage i formidlingen, mens det 
frivillige publikum ofte ikke har noget tidspres under besøget/formidlingen, ligesom der intet 
krav er om, at de lytter og deltager aktivt i formidlingen. Med andre ord, kan det frivillige 
publikum gå deres vej, hvis de finder formidlingen uinteressant, mens det ufrivillige publi-
kum ikke har samme valg. 

 

 

Det er vigtigt at skelne mellem det frivillige og det ufrivillige publikum, fordi formidlingsfor-
merne til disse to målgrupper vil være forskellige, idet deres motivation for at deltage ligele-
des er forskellig (Ham, 2013). Det betyder også, at man ikke kan bruge formidlingsmaterialet 
og dermed indholdet af formidlingen i en 1-1 oversættelse mellem de to målgrupper, da deres 
forventning til læringsudbyttet ofte vil være forskelligt. Nogle skal måske overbevises, eller 
appelleres til gennem udfordringer, bevægelse eller leg hvor andre gerne vil de dybere lag af 
information, som måske kræver mere tid. 

Inddeling af målgruppen på baggrund af forskellige tilgange til vidensøgning 
Forskning fra natur- og kulturturisme (Falk & Dierking, 2000) skitserer ud fra museumsbe-
søgende 6 forskellige tilgange til at søge viden: Scannere, facilitatorer, oplevelsessøgende, de 
travle, opladerne, og specialisterne. Hver af disse har sin egen måde at tilgå viden og formid-
ling på, og en kort beskrivelse kan ses nedenfor.  

Ufrivilligt publikum har ofte en fastsat tid til besøget og vil acceptere en mere akade-
misk/læringsmæssig tilgang til emnet der formidles. Samtidig vil det ufrivillige publikum 
følge med, selvom de keder sig. Deres motivation for at deltage i formidlingen kan findes 
i: Karakter, diplomer, arbejde, penge, succes osv. 

Frivilligt publikum har ofte intet tidspres ved besøget, belønningen er ikke vigtig, og de 
skal ikke være opmærksom eller lyttende – de forventer derimod en uformel atmosfære, 
og en ikke-akademisk tilgang til formidlingen. Det frivillige publikum kan gå deres vej, 
hvis de keder sig. Deres motivation er relateret til interesse, lyst, oplevelse, underholdning.  

Kilde: Ham, 2013, s. 13 
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Disse tilgange afspejler, at besøgende er meget forskellige og bruger formidlingen på vidt 
forskellige måder – fra et overfladisk blik til fordybelse, som bidrag til socialt samvær, eller 
de har måske mere fokus på fordybende og sansemæssige oplevelser og refleksioner frem for 
at tilegne sig ny viden. Denne inddeling kan være et godt redskab at have in mente – for 
hvem henvender formidlingen sig egentlig til?   

 

Forskellige tilgange til at søge viden/formidling  
 
Scannere er nysgerrige. De læser lidt her og der for at få et overblik, men bruger ikke 
mange kræfter på i detaljer at studere hver eneste del af eksempelvis en udstilling eller be-
væge sig den vej, skiltene viser.  
 
Facilitatorer besøger stedet for selskabs skyld f.eks. med børn, børnebørn eller venner. 
De søger først og fremmest naturvejledning, som gør det nemmere for dem at få andre til 
at deltage i formidlingen og oplevelsen.  
 
Oplevelsessøgende synes ikke, det er så̊ vigtigt at tilegne sig detaljerede informationer og 
lære noget af naturvejledningen. De er først og fremmest på̊ udkig efter en positiv ople-
velse.  
 
De travle har ikke tid til at stoppe op. De kaster et hurtigt blik på en del af f.eks. en udstil-
ling eller den tilgængelige information (f.eks. skiltning) og går hurtigt videre.  
 
Opladerne synes, det vigtigste er at opleve følelsen af at være i området. De oplader de-
res batterier og vil have en dyb berøring og tilstedeværelse på stedet. 
 
Specialister er meget interesserede og ofte engagerede og kyndige. De læser og tilegner 
sig al information, der tilbydes. Denne gruppe udgør ofte en meget lille del af de besø-
gende. En almindelig misforståelse er, at meget udbydes netop til glæde for dem – ’de er 
jo lige så entusiastiske over for emnet, som vi selv er’. Bagsiden er, at en stor del af de øv-
rige besøgende kan fare vild i den store informationsmængde og føle sig udenfor. Man 
kan derfor arbejde med at differentiere viden på forskellige niveauer til de forskellige ty-
per af brugere. 
 
Kilde: Falk & Dierking, 2000 
 

 

I forhold til naturformidling giver denne opdeling god mening, da den giver et overblik over 
forskellige tilgange til en egentlig søgeadfærd i forhold til viden om natur. Denne opdeling 
kan også inkluderes i den følgende kategorisering af forskellige brugergrupper.  

Sociodemografiske forhold 
Ud over de ovenstående inddelinger af de besøgende, kan de besøgende også inddeles efter 
nogle af disse sociodemografiske variable, f.eks.: Alder, køn, geografi, indkomst, nationalitet, 
eller etnicitet. En anden gruppering kan være efter brugsmønstre som relaterer sig til familie-
livscyklus, funktionsnedsættelse m.m. Som eksempler vil vi nedenfor fremhæve familielivs-
cyklus, etnisk tilhørsforhold, udenlandske turister samt personer med funktionsnedsættelse.  
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Familielivscyklus 
Familielivscyklus er et illustrativt eksempel mht. naturbesøg og formidling, idet familielivs-
cyklus kombinerer en række socio-demografiske parametre som bl.a. alder, børn, helbred og 
indtægt. Familielivscyklus bygger på en forståelse af, at vi gennem livet går gennem en 
række faser. Til hver fase knytter der sig forskellige behov og muligheder: 

• Som barn/ung, der bor hjemme, foregår mange naturbesøg sammen med familien el-
ler institutioner som skole, børnehave m.m.  

• Som ung og uafhængig foregår naturbesøg mere på egne præmisser og f.eks. sam-
men med venner o. lign.  

• Som ung i et parforhold uden børn er der også stor frihed til at besøge naturen ud 
fra egne og partnerens interesser, med venner o. lign. 

• Som ung børnefamilie er det pludselig i langt højere grad børnenes behov, der kom-
mer i centrum for en naturoplevelse. 

• Når børnene bliver ældre, kan familien flere ting sammen 
• Når børnene flytter hjemmefra, har forældrene som ‘empty-nesters’ stor frihed til 

egne naturbesøg og til at realisere egne behov. Selvom arbejdet kan begrænse tiden, 
kan det give det økonomi til evt. at deltage i f.eks. oplevelsesture, arrangementer, rej-
ser osv.  

• Efter pensionering er der til gengæld mere af tid, men ofte mindre økonomisk råde-
rum, og helbredet begynder efterhånden at sætte visse begrænsninger. Naturbesøg 
med f.eks. børnebørn kommer måske på banen. 

Familielivscyklus er mere kompleks end beskrevet ovenfor, og ikke alle går gennem alle fa-
ser: nogle forbliver single, får ikke børn, bliver skilt og starter evt. forfra med børn osv. Lige-
ledes er der mulighed for, at en besøgende den ene dag agerer som familie – den anden som 
elev, enlig bruger eller andet og har forskelligt formidlingsbehov.  

I forhold til den tidligere inddeling af forskellige tilgange til at søge viden kan de forskellige 
videntilgange kombineres med denne familielivscyklus inddeling, og frivilligt/ufrivilligt pub-
likum. 

 

 

Kombination af viden tilgange, målgruppen og publikumstyper   

Et barn/ung kan tilhøre det ufrivillige publikum, da han/hun deltager på en tur til et natur-
center arrangeret af andre. Barnet kan være en ’scanner’ i sin tilgang til viden – og være 
ledsaget af en ’facilitator’. En ung og uafhængig kan være en ’oplevelsessøgende’, og den 
unge børnefamilie kan være ’de travle’ eller ’opladerne’. Empty-nesters’ kan i og for sig 
være både ’oplevelsessøgende’, ’facilitator’, ’oplader’, ’specialist’ eller ’scanner’. Pensio-
nister kan nemt passe ind i kategorien ’specialister’, med masser af tid til at søge viden og 
en god del erfaring at bygge på, men også sagtens være ’scanner’, ’oplader’ eller en hvil-
ken som helst anden af kategorierne nævnt i tekstboksen om ’Forskellige tilgange til at 
søge viden/formidling’.  
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Pointen er, at vi sagtens kan gisne om nogle overordnede prædefinerede antagelser om, 
hvilke grupper af besøgende, der vil tilgå formidling på bestemte måder, men når vi dykker 
ned i realiteterne, er mennesker indrettet vidt forskelligt, og den givne situation, både den be-
søgendes formål, omstændighederne omkring besøget f.eks. tid, interesse, følgeskab med an-
dre samt landskabet udformning og oplevelsesmuligheder vil være vidt forskelligt fra besøg 
til besøg.  

 

Foto 2: Et eksempel med 3D-informationstavle ved Tønnisgård Na-
turcenter på Rømø i Nationalpark Vadehavet. Tavlen giver både 
tekstmæssigt og visuelt mulighed for forskellige niveauer af formid-
ling og er på tre sprog. Den inviterer mange forskellige målgrup-
per ind i formidlingscenteret. Foto: Berit C. Kaae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Etnisk tilhørsforhold  
For nydanskere kan der være en række barrierer for at opleve og forstå den danske natur og 
tilhørende formidling. Det gælder både sproglige barrierer og manglende kendskab til den 
danske natur.  

Vores forforståelse af naturen opbygges gennem opvæksten ad mange kanaler og oplevelser, 
hvor læring og formidling også bidrager. Forforståelsen bliver dermed rammen, gennem hvil-
ken vi anskuer den danske natur. Den har betydning for, at vi umiddelbart ved, hvordan vi 
opfører os i naturen, hvilke (uskrevne) regler der gælder m.m. Men mange nydanskere, nye 
naturbesøgende som følge af covid-19 og besøgende turister har ikke denne forforståelse, og 
her kan formidling være et vigtigt redskab til at få disse grupper ud i den danske natur og/el-
ler få bedre naturoplevelser.   
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Det er vanskeligt at komme med generelle anbefalinger til hvilke formidlingstiltag, der virker 
for denne gruppe, idet gruppen er meget divers: Er der tale om første- eller andengenerations-
indvandrere og efterkommere? Har de erfaringer med naturen fra deres hjemland, og hvilken 
slags erfaring er det? Hvilken natur kommer de fra? Er naturen i deres hjemland farlig, eller 
er den ganske ufarlig at opholde sig i? Generelt kan det dog siges, at naturen og friluftsliv bi-
drager til en kulturforståelse og til at øge deres viden og forståelse af det danske samfund. 
Naturen og friluftsliv kan på den måde bidrage til integration og oplevelse af den danske kul-
tur og historie. Da denne gruppe generelt har begrænset erfaring med den danske natur og det 
danske landskab, er det ikke nok blot at stille muligheder til rådighed, men man må i stedet 
indtage den aktive rolle og vise vejen ind i naturen. Der kan læses mere om nordiske eksem-
pler og erfaringer i f.eks. publikationen ’Defining nature-based integration: Perspectives and 
practices from the Nordic countries’. En anden publikation ’Naturvenner – integration gen-
nem natur og friluftsliv”’ giver et dybere indblik i betydningen af de nærrekreative arealer og 
aktiviteter, der fremmer integration i det danske samfund.  

Naturen som arena for integration 

Formålet med projektet ’Naturvenner – integration gennem natur og friluftsliv’ var at af-
prøve og evaluere en metode, der skulle styrke flygtninges fortrolighed med naturen i de-
res lokalområde samt øge flygtningenes viden om, hvordan naturen ville kunne bruges i 
hverdagen. 

På trods af, at mange flygtninge ikke havde stort kendskab til naturen og heller ikke stor 
erfaring med at komme ud i den lokale natur, spillede naturen en meget positiv rolle for de 
gennemførte ture, og aktiviteterne som bål, snobrødsbagning mv. blev vigtige elementer 
for flygtningene.  

Evalueringen viser, at turene i meget høj eller høj grad har bidraget til, at flygtningene har 
fået kendskab til de lokale friluftsmuligheder og dermed også til den lokale natur. Selvom 
der var en overvægt af flygtninge i forhold til (lokale/danske) Naturvenner på de fleste 
ture, har turene stadig bidraget til at bringe danskere og flygtninge tættere sammen, blandt 
andet gennem de gennemførte aktiviteter. 

Anbefalingerne fra projektet er: 

• Overvej antallet af deltagere. Naturformidlingen fungerer bedst i små grupper, da der 
her er mulighed for at tale med flygtningene om, hvad de ser og oplever. Mange delta-
gere derimod kan være medvirkende til, at den sociale dimension får mere vægt, mens 
selve naturformidlingen rykker i baggrunden.   

• Antallet af aktiviteter på turen. Få aktiviteter (f.eks. bål med mulighed for at bage 
snobrød eller pandekager, fiske eller fange krabber mv.) er bedre end et stort, fyldt 
program med mange forskellige aktiviteter på turen. Er der mange aktiviteter, kan de 
opleves som forhastede for at ’nå hele programmet’. 

Kilde: Gentin & Præstholm, 2019 
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Foto 3: Der tales om hvad haletudser bliver til når de vokser. Eksempel på en aktivitet i projektet Naturvenner – integration 
gennem natur og friluftsliv. Foto: Sandra Gentin. 

En – måske indlysende – måde at imødekomme besøgende med anden etnisk baggrund end 
dansk er at sørge for, at formidlingen er til rådighed på forskellige sprog. Naturstyrelsen har i 
nogle tilfælde foretaget oversættelser til f.eks. arabisk, men det er ikke sket i en udbredt grad. 
Desuden kan det være en god idé at læne sig op ad andre europæiske standarder, så som euro-
pæiske standarder for vandreruter, der er et fælles forståeligt sprog for vandrerne. 

Udenlandske turister 
Også udenlandske turister har behov for formidling på andre sprog end dansk, og har heller 
ikke den samme forforståelse af den danske natur – eksempelvis kan manglende kendskab og 
forståelse af havet udgøre en fare for badesikkerheden. Turister er ofte interesserede i at få 
mere indsigt i de naturområder, de opsøger, og det kan forskellige typer af formidling være 
med til at give dem. Mange af de danske natur- national-, geoparker m.m. har en veludviklet 
formidling til turister og ser dem som en målgruppe, de skal formidle til både med hensyn til 
den analoge og digitale formidling. Eksempelvis er formidling på både dansk, engelsk og 
tysk et krav i mærkningsordningen til Danske Naturparker.  

Det kan dog mange steder være vanskeligt at finde guidede ture på andet end dansk, idet en 
stor del af de guidede naturvejledningsture retter sig mod skoleklasser og andre grupper i 
årets løb, og kun en mindre del er offentlige naturvejledningsture, der oftest er på dansk. En 
undtagelse er på Rømø, hvor der i årtier har været guidede ture på både dansk og tysk, idet 
mange besøgende kommer fra Tyskland. Ikke alle formidlere er lige gode til fremmedsprog, 
og derfor kan samarbejde med bl.a. eksterne formidlingspartnere være en mulighed for, at der 
også i turistsæsonen er guidede ture for turister på andre sprog.   

Naturforvaltningen har også mulighed for at få indsigt i turisternes præferencer. For naturin-
teresserede turister er det udbredt at bruge fotodelingsplatformen Flickr. Her ligger en meget 
stor pulje af geolokaliserede fotos, som kan give forvaltningen et indblik i, hvilke steder der i 
særlig høj grad deles af turister. For turister er SoMe også en nem adgang til information. Der 
kunne via Facebook, Instagram, Twitter, Weibo mv. derfor henvises til udinaturen.dk, som 
(afhængig af økonomiske ressourcer) kunne oversættes til sprog som: Tysk, engelsk, arabisk, 
kinesisk mv.  
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Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse 
En fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse rammer en relativ stor del af befolkningen i kor-
tere eller længere perioder af deres liv, og for nogle er funktionsnedsættelsen permanent. Der-
for er det relevant at indtænke god tilgængelighed for alle, når der etableres formidling i et 
naturområde. Udgangspunktet er, at god tilgængelighed ikke forhindrer andres (ikke funkti-
onsnedsattes) muligheder for at deltage i formidlingen. Ligeledes bør man være opmærksom 
på ikke med overdreven skiltning eller andet at ’udstille’ denne brugergruppes behov. Ved at 
anvende ’universelt design’ indtænkes tilgængelighed for alle (Stigsdotter et al., 2017). 

Foto 4: Formidling via app og foldere til bl.a. udenlandske turister øger 
turisternes viden, forståelse af naturen, kulturen m.m. Foto: Berit C. 
Kaae. 
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Foto 5: På denne rampe er der med tydelige bogstaver gentagne gange skrevet, at den er for handicappede. Det er ikke nød-
vendigt og kommer til at ’udstille’ og segregere gruppen. At andre anvender faciliteten, er måske netop et tegn på, at andre 
grupper også har behov for denne type tilgængelighed når f.eks. klapvogn o. lign. medbringes. Foto: Marie Christoffersen 
Gramkow. 

Det er især den fysiske tilgængelighed, der ofte planlægges for, når nye faciliteter etableres, 
mens formidling til personer med andre funktionsnedsættelser ikke så ofte tænkes ind. Her 
kan audio-guides m.m. dog til en vis grad hjælpe folk med synsnedsættelse, mens særligt til-
rettelagte tiltag som blindskrift, følekasser, duftplanter o lign. ikke anvendes så ofte her-
hjemme. 

’Leave no one behind’ 
FNs bæredygtighedsmål nr. 17 understreger vigtigheden af tilgængelighed for alle til trygge, 
inkluderende og tilgængelige grønne områder. Dette viser sig til stadighed at være en udfor-
dring for personer med funktionsnedsættelse. 

VisitDenmark har i samarbejde med Det Nationale Turismeforum udarbejdet analysen ’Dan-
mark som tilgængelig feriedestination for mennesker med fysisk funktionsnedsættelse – med 
fokus på den oplevede tilgængelighed til ferietilbud og -oplevelser’. Analysen viser, at hver 
anden i målgruppen (53 %) mener, at tiltag, der forbedrer tilgængeligheden til naturen (par-
ker, grønne områder i byen, skove, kyster m.m.), vil betyde, at de ville benytte naturen meget 
eller noget mere, end de gør i dag.  

Målgruppen peger selv på tiltag, der kan bidrage til gode naturoplevelser. Her nævnes prome-
nadeforløb med fast belægning, udsigtsposter nær parkeringspladser, toiletfaciliteter og steder 
til ophold f.eks. borde/bænke, hvor man kan holde pause – gerne med mulighed for at køre 
helt hen til bordet med kørestol. Stiernes bredde skal tage højde for, at det er muligt at vende 
en kørestol (eller el-kørestol), ligesom det er vigtigt at belægningen på stien der leder hen til 
faciliteten (f.eks. en picnicplads eller udsigtspunkt) også er handicapvenlig. Man bør desuden 
overveje oplevelser og information i øjenhøjde set fra en kørestol som f.eks. udkigspunkter 
og skiltning. Ligesom det selvfølgelig er vigtigt, at der findes de rette parkeringsforhold. Ud 
over manglen på fysisk tilgængelighed, efterlyses der bedre og opdateret information om ste-
der, hvor denne gruppe kan færdes på deres præmisser (Stigdotter et al., 2017). 
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Eksempel på formidling til personer med en funktionsnedsættelse:  
Et følekort – Viborg bymidte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I Viborg har en særlig indsats for formidling til personer med funktionsnedsættelse 
ført til en række tiltag i bymidten. Denne føleguide for blinde eller svagtseende er et 
af tiltagene. Foto: Ulrikka Stigsdotter. 
 
Information om skoven for besøgende med synsnedsættelse,  
Helsinki, Finland  

 
I nærheden af Helsinki har man på stien Puumerkki/Bomärksstigen arbejdet med for-
midling på forskellige niveauer for at imødekomme folk med forskellige funktions-
nedsættelser. Blindskrift og relief af stien m.m. giver folk med synsnedsættelse eller 
læsevanskeligheder et bedre overblik over skoven og ruten.  
Fotos: Marie Christoffersen Gramkow  
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En højere prioritering af specifik information til denne brugergruppe må forventes at moti-
vere til yderligere besøg. På udinaturen.dk vil det være en god idé at fremhæve ruter og ste-
der, der muliggør naturoplevelser for personer med funktionsnedsættelse af forskellig art. En 
knap med et ikon for denne gruppe, under hovedoversigten, hvor der vises ikoner for cykli-
ster, gående osv. kunne være en oplagt mulighed. Den information, der formidles via udinatu-
ren.dk og via online gengivelse af trykte foldere, kan med fordel forbedres for denne gruppe. 
Man skal huske på, at denne brugergruppe ofte vil søge information om muligheder for besøg 
i naturen inden de tager afsted hjemmefra, og at god formidling af steder med tilgængelighed 
derfor er ekstra vigtig for denne gruppe af borgere. Dette kunne med fordel også være audio-
guides til at undersøge stedet både før og under besøget. Informationssøgen før et besøg vil 
ofte foregå via online kanaler. 

Næste skridt er at formidle ’on-site’ om mulighederne for at komme rundt, ikke bare for per-
soner med hjælpemidler, men også målrettet andre funktionsnedsættelser, som f.eks. synsned-
sættelse (se eksempler herpå fra Viborg og Helsinki på forrige side). 

Perspektiver – målgruppen: Hvem skal formidlingen rettes mod?  
Ovenstående afsnit illustrerer, at der findes mange forskellige måder at inddele målgrupper 
på, når man vil formidle. For at gøre formidlingen så vedkommende og så rammende som 
muligt, er det derfor vigtigt at have målgruppen for øje. Hvis målgruppen bliver for bred, er 
det svært at ramme målgruppen med formidlingen, med det resultat at den bliver uvedkom-
mende, ligegyldig og i værste fald vælges fra.  

Man kan observere sine målgrupper i det område man ønsker at formidle, via organisationer 
eller foreninger, man ved bruger området, men også online. På gængse platforme såsom In-
stagram, Facebook og Google kan man søge på et område og evt. starte dialog med brugerne 
om deres behov for information.  

Det vil sige, at der kan både anvendes top-down formidling fra forvaltningen til de besø-
gende, men også en bottom-up tilgang hvor de besøgende deler deres input med forvalterne 
og/eller med andre besøgende. Det er i sidste ende et forvaltningsmæssigt valg, hvilken til-
gang man vælger – begge tilgange kan fungere sammen. Ligeledes kan forvaltningen også 
prioritere, hvilke målgrupper formidlingen primært skal rettes imod.  
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Hvornår søger målgruppen information – før, under 
eller efter et besøg? 
 

Der kan være forskel på, hvornår man som besøgende søger viden om naturen – er det før, 
under, eller efter besøget – eller en blanding? 

Før et besøg i naturen vil man ofte søge information, der er relateret til forberedelsen af be-
søget. Det kan være om stedet, faciliteter, vejr, transport m.m., men også f.eks. andre besø-
gendes ’anmeldelser’ af stedet via sociale medier, Google Maps eller information fra guide-
bøger, magasiner eller anden litteratur. For personer med funktionsnedsættelse vil informati-
onssøgen før besøget være en vigtig nøgle til at komme ud i naturen – men også for mange 
andre grupper: Hvilke muligheder er der for at komme rundt, blive informeret, deltage i akti-
viteter osv.? Her er virtuelle platforme vigtige kanaler for formidling. Mange brugere lader 
sig inspirere af hvad bekendte eller andre deler og anbefaler online. 

Under besøg i naturen kan den besøgende søge information om noget, man gerne vil opleve 
eller om navigation, f.eks. rutevejledning, seværdigheder, rute tracking eller deling af ople-
velser såsom fotos, tekst og tags. Her vil skilte, foldere og personlig guidning også være op-
lagte formidlingskanaler. Skilte kan henvise til flere informationslag online eller opfordre 
brugere til at dele deres oplevelser, f.eks. under bestemte hashtags.  

Efter ophold i naturen kan det være yderligere søgning på information, faktatjek eller foto- 
og tekstdeling, der kommer i spil. Denne del er nogle gange undervurderet, men det må anta-
ges, at brugeres anbefalinger eller oplevelser ’smitter’ eller inspirerer andre i stigende om-
fang. Det er derfor en god idé at holde øje med, hvad der deles under de forskellige # på In-
stagram eller på facebooksider som ’Vandreliv Sjælland’, ’Friluftsliv for kvinder’, ’frilufts-
liv’ eller ’store og gamle træer i Danmark’ eller andre relevante online grupper for at følge 
med i, hvad der rører sig ’derude’. Denne online information har meget at sige i forhold til, 
hvad folk vil bevæge sig ud i naturen efter. Det er derfor vigtigt at forholde sig til, hvad der 
foregår online, for bedre at kunne følge brugeres mønstre og præferencer ude i den virkelige 
natur. 

Formidling har således en rolle både før, under og efter et besøg i naturen. Det er en god idé 
at overveje, hvordan formidling kan spille ind i forhold til de tre dimensioner. Figur 3 giver et 
overblik over hvilke formidlingskanaler, der ofte er i spil før, under og efter besøg i naturen, 
og hvad de benyttes til.  
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Figur 3: Formidling før, under og efter et besøg samt hvilke typer af kommunikationsværktøjer der særligt knytter sig hertil. 
Kilde: Møller et al., 2020. 

 

Som beskrevet ovenfor, er der mange kombinationsmuligheder i forhold til analoge og digi-
tale muligheder ved formidling før – under – efter et besøg. 

Foldere, som både er tilgængelige online og on-site er et værdsat formidlingsværktøj, der kan 
fungere som inspiration til besøget før og under besøget – eksempelvis oplyse om hvor man 
finder parkeringspladsen, eller give en oversigt over hvad man kan forvente ved besøget. Un-
der oplevelsen kan folderen støtte den besøgende i at finde vej og læse om områdets sevær-
digheder, dyr og planter, og efter et besøg kan folderen bidrage til at minde den besøgende 
om besøget, ligesom den også kan bidrage til at inspirere til at gå på opdagelse andre steder i 
lokalområdet, hvis folderen indeholder informationer herom.  

Naturstyrelsen har publiceret sine foldere online, men det ville være oplagt at gøre informa-
tion for de særlige brugergrupper, som skitseres herover, endnu mere relevant: Hvad kan du 
opleve hvor, hvis du har særlige behov og evt. også gøre informationen tilgængeligt på for-
skellige sprog.  

På samme måde kan informationer og formidling online understøtte et besøg før, under og 
efter et besøg. 

Formidling før – under – efter et besøg og målgrupper 
Hvilken rolle formidlingen spiller før, under og efter påvirkes også af hvilken målgruppe, der 
er tale om. Hvis man her vender tilbage til de 6 tilgange til informationssøgning af Falk & 
Dierking (2000), så vil en folder eller et informationsskilt bruges på forskellig vis, afhængig 
af hvilken type besøgende der er tale om, eksempelvis er der forskel på en facilitator og en 
oplader osv. 
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Men den tilgængelige information kan godt imødekomme de forskellige grupper ved f.eks. at 
henvise eksperterne til online platforme, hvor der kan findes flere informationslag. Ligeledes 
kan de oplevelsessøgende måske have glæde af at blive henvist til et # (hashtag), hvor andre 
oplevelsessøgende har delt deres oplevelser. 

Perspektiver – hvornår søger målgruppen information? 
Som formidler er det en god idé at spørge sig selv: Hvad skal formidlingen kunne, og hvem 
skal den henvende sig til? Hvilken formidling er der allerede i gang i området og hvad mang-
ler der / hvor skal der evt. suppleres? Hvordan kan formidlingen struktureres, for at give mest 
mening i sammenhæng med allerede eksisterende formidling?  

De ovenstående eksempler kan give en idé om, hvordan man overordnet kan strukturere for-
midlingen i forhold til, hvad formidlingen skal kunne. Måske er der allerede forskellige for-
midlingsinitiativer i gang i området, der kan suppleres, eller måske er der online fora, der kan 
samarbejdes med, eller som kan komme til at spille en rolle i formidlingen (som eksemplet 
fra Nationalpark Thy viser, se side 36). 

Det er en god idé at ’gå ud i marken’ – både den fysiske og den digitale – og se på, hvem der 
bevæger sig der og interessere sig for hvilken type formidling, der er relevant for de forskel-
lige grupper. Og ikke nok med det – man er nødt til også at tænke over hvilke brugergrup-
per, der dominerer eller ikke dominerer området, og om der skal gøres en indsats for at nå 
nye/andre brugergrupper? Derfor må man indstille sig på at opdatere sin information løbende 
og ’nudge’ eksisterende og mulige brugergrupper. I nogle tilfælde kan det nemmere lade sig 
gøre online end ved fysiske skilte og foldere.  

Men det kan også være en strategi at lade de besøgende i højere grad formidle til hinanden. 
Man kan som forvalter facilitere, at der er tilgængelige kanaler f.eks. # (hashtags), der peger 
hen på bestemte sider, hvor andre brugere har delt deres oplevelser. Man kan f.eks. på sin 
skiltning, i foldere eller ved den personlige formidling, henvise til at besøge f.eks. Instagram 
eller Flickr og dele lokations-bestemte fotos – det kan både være under eller efter et besøg, og 
denne information vil måske inspirere og opfordre andre til (før et besøg) at bevæge sig ud på 
de delte steder. Det kan som forvalter være en god idé at kommunikere med de besøgende al-
lerede før besøget f.eks. via SoMe eller websider og lægge op til en dialog omkring, hvad de 
ønsker sig af information. Man kan motivere til at dele oplevelser undervejs og til at evaluere 
via online kanaler efter besøget (generere/dele information). 

Afslutningsvis er det værd at bemærke, at i dag er det ikke længere sådan, at det kun er ek-
sperter, der formidler. Der er nærmere tale om en blanding af eksperter, brugere og sågar (via 
nyere teknologi) steder eller artefakter der kommunikerer, når de besøgende kommer forbi. 
Dog skal de besøgende have åbnet deres mobiltelefoner for muligheden for at modtage notifi-
kationer – altså være klar over at muligheden er der. 
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Overvejelser når der skal formidles i naturen 
 

I denne rapport er der givet en række bud på tilgange og fokuspunkter man kan overveje når 
man vil formidle i naturen. I dette afsnit opsummeres hvordan man konkret kan strukturere 
sine tilgange og fokuspunkter. 

Man kan starte med spørge ind til, hvad formålet er – hvad budskabet er, og hvilken mål-
gruppe der skal rammes? Er det hele målgruppen (jf. afsnittet om inddeling af målgruppen 
pba. af vidensøgning, side 16); altså alle lige fra ’scannere’ til ’specialisterne’, eller kan der i 
formidlingen differentieres/laves nedslag undervejs, afhængig af hvem man ønsker at ramme 
som målgruppe?  

Her kan spørgsmål som hvilke kommunikationsformer understøtter det ønskede formål? 
Hvordan er de besøgendes forståelse / brug af information? Vil man f.eks. ’bare’ informere, 
eller ønsker man at udbygge de besøgendes viden, eller ændre deres adfærd, være en hjælp til 
at strukturere formidlingen. 

Hvornår er det nok information? Kan man komme til at drukne selve oplevelsen af et sted 
ved at plastre det til med informationsskilte og på den måde ’overdøve’ den egentlige ople-
velse? Eller målrette formidlingen til ’specialisterne’ og tabe ’scannerne’ og andre undervejs? 

Dette er nogle af de spørgsmål og parametre, man bør udvikle en sensitivitet i forhold til, når 
man formidler og bør være villig til løbende at evaluere på. I det følgende udbygges listen af 
spørgsmål og overvejelser, der kan understøtte udviklingen af formidlingstiltag. 

Tjekliste og online samtale salon 
I en rapport, udarbejdet på IGN (Møller et al., 2020) i samarbejde med et bredt spektrum af 
Naturforvaltere landet over (faciliteret af Nordea-fonden), blev følgende tjekliste til inspira-
tion udarbejdet i 2019/2020: 

 

Hvilken oplevelse ønsker du at give din gæst?  
 

• Frem for at starte med at tænke i specifikke formidlingsværktø-
jer, kan det være godt at starte med at overveje, hvilken ople-
velse det ønskes, at gæsten skal have i landskabet.  

• Hvordan kan informationen være tilgængelig for gæsten på ste-
det?  

• Tænk på at formidlingen ikke skal skygge for selve naturople-
velsen. Naturen og oplevelsen er i centrum. 

• Overvej hvordan gæsten bliver klædt bedst muligt på til ople-
velsen (før besøget), om der skal formidles under besøget for at 
understøtte oplevelsen, og hvordan der kan tilbydes mere vi-
den/information (efter besøget) – når nysgerrigheden er blevet 
vakt, og gæsten vil udforske mere, faktatjekke, eller måske selv 
dele viden eller oplevelser fra besøget.  
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Hvilken formidling lægger oplevelsen op til? 

• Hvilken formidling understøtter oplevelsen i landskabet?  
• Hvilken formidling lægger stedet op til? (landskabets karakter, 

særegenheder, fysiske muligheder og udstrækning, tilgængelig-
hed, historie m.m.) 

 
Hvilken målgruppe skal formidlingen ramme? 

• Er det en specifik gruppe, eller en bred gruppe? Er det enkelte 
personer, små grupper, store grupper, lokale, turister osv.?  

• Skal formidlingen differentieres, fordi man ønsker at ramme 
forskellige målgrupper? 

• Hvad er de besøgendes perspektiv og motivation? 
• Hvordan får du gjort opmærksom på formidlingen? 

 
Hvilke formidlingstyper understøtter dette? 

• I forhold til målgruppen – hvilke formidlingstyper understøtter 
bedst den gode landskabsoplevelse: 
- Analog formidling, såsom guidede ture, foldere, skiltning?  
- Formidling via digitale kanaler såsom apps, online spil, aug-
mented reality billeder?  

• Er det en blanding af analog og digital formidling, der skal til? 
• Skal formidlingen være gratis for gæsten, eller kræver den bru-

gerbetaling? 
• Vær opmærksom på, at brug af mobiltelefonbaseret formidling 

har begrænsninger, hvis der ikke er mobildækning, eller hvis 
det regner eller der er skarp sol. 

 
Hvad er brugerens (modtagerens) videnbehov?  

• Helt basalt skal gæsten kunne færdes i landskabet. Landskabet 
formidles derfor helt grundlæggende via en god fysisk infra-
struktur, der leder hen til de ‘rigtige’ steder (f.eks. stier, ram-
per, lys, vejvisningsskilte) 

• Forskellige typer af brugere har forskellige videnbehov, som 
spænder fra at kunne orientere sig i landskabet til at kunne for-
dybe sig i mange informationslag f.eks. via web artikler (se evt. 
Falk & Dierking’s gæstetyper, s. 15) 

• Søger brugeren viden fra professionelle, andre besøgende eller 
begge dele? 

 
Hvad er afsenderens videnudbud?  

• Hvem formidler? Professionelle, frivillige?  
• Hvilken viden er/skal være tilgængelig? Hvornår det ’nok’ for-

midling? 
 
Skal der formidles information til brugeren før, under eller efter 
besøg i naturen – eller både/og? 

• Inden besøg i naturen vil man ofte søge fakta, der støtter plan-
lægning af turen og giver inspiration til turen.  
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• Under besøget vil man typisk søge stedspecifik information om 
natur- og kulturhistorie, rutevejledning, vejrmeldinger, trans-
portmuligheder osv.  

• Efter besøget vil søgninger ofte være faktatjek yderligere infor-
mation om stedet, men også deling af eget indhold/egne ople-
velser f.eks. på sociale medier. 
 

Afsender 
• Vil man gerne selv være afsender på den formidlede informa-

tion, eller ønskes det, at andre (f.eks. brugerne) er afsendere af 
information – eller begge dele? 

 
Rammer 

• Driftsøkonomi, personale ressourcer, frivillige ressourcer osv.? 
• Hvor længe skal formidlingen vare? For ‘altid’ eller i en be-

grænset periode? 
• Hvor ofte skal indholdet opdateres, og hvem kan/skal gøre det? 
• Kan du selv udvikle rammen for formidlingen, eller skal du 

have eksterne leverandører med? 
• Har du ejerskab over din løsning, hvis en ekstern leverandør er 

med? Har du sikret at løsningen kan opdateres? Er der tilstræk-
kelig økonomi til opdateringer? 

 
Synergi 

• Kan formidlingen kobles op til andre formidlingstiltag? Andre 
lokale, nationale, internationale interessenter/ tiltag?  

• Kan du f.eks. tage afsæt i formidlingsform, der allerede er etab-
leret og dermed skabe synergi med indholdsmæssigt eller geo-
grafisk nærliggende projekter? F.eks. en allerede udviklet app 
eller webplatform. 

 
Evaluering – hvordan virker formidlingen? 

• Hvordan evalueres formidlingen? F.eks. hvem deltager, hvor, 
hvornår, hvor længe?  

• Hvordan kan denne information bruges i udviklingen af tilta-
get? 

• Kan der samles data på besøgendes færden i landskabet via di-
gitale formidlingstiltag?  

• Skal du selv evaluere, eller skal du engagere eksterne til at 
hjælpe dig? 
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Samarbejdet omkring tjeklisten ovenfor, blev fulgt op af en online sam-
tale-salon i sommeren 2020, hvorfra hovedpointer er listet her: 

 

Online samtalesalon om naturformidling 
I forbindelse med Naturmødet Online 2020 inviterede Nordea-fonden 
til en samtalesalon om formidling i det fri. Tre aktører delte erfarin-
ger og gav deres bud på vigtige ingredienser i god formidling i det fri 
i samtale med projektkonsulent Lene Rydal. De tre aktørers vigtigste 
hovedpointer i samtalesalonen skitseres her: 
 
Esben Colding Broe, projektleder i Nationalpark Thy 
• Formidlingen i nationalparken er rettet mod brede målgrupper, 

selvom der også er risici ved ikke at arbejde med meget speci-
fikke målgrupper. 

• Frivillige er afgørende. Både for at den lille nationalpark-organi-
sation kan håndtere store gæstestrømme, men også for at skabe 
lokalt ejerskab og levende formidling. 

• Digitale formidlingskanaler bruges primært forud for et besøg for 
at planlægge og forberede. 
 

Ingeborg Svennevig, direktør for De Kulturhistoriske Museer i Hol-
stebro Kommune 
• En stor udfordring er, at lokale i landområder ikke altid ser deres 

egne steder som særlige steder. Det kan involvering af lokale bi-
drage til at ændre; samtidig med at de kan blive en gevinst for 
formidlingsindsatsen. 

• Lydformidling kan vække følelser, og det kan med fordel supple-
res med analog formidling. 

• Den stærkeste formidling finder sted, når gæsterne møder en fri-
villig formidler, og at de gør det som gruppe, hvor de føler et fæl-
lesskab. 
 

Jakob Walløe Hansen, geolog og naturvejleder i Geopark Odsherred 
• Geoparkens app (Virtual reality gengivelse af landskabet udvik-

ling gennem 25.000 år) er meget omfattende, men den er kun et 
tillæg til de øvrige formidlingsindsatser og skal ikke stå alene. 
Men en app var den bedste mulighed for at konkretisere landska-
bets mange værdier.  

• Nærværende kontakt og formidling mellem guide og gæst er en 
særligt populær formidlingsoplevelse. 

• Det er især udfordrende at formidle til lokale. Det gøres bedst 
med undervisning og arrangementer. Det er anderledes med turi-
ster, som ofte kommer specifikt efter formidlingen. 

 
Link til samtalesalon om formidling (Nordea-fonden) : https://nor-
deafonden.dk/viden-og-inspiration/tvaergaaende-projekter/inspira-
tion-til-formidling-i-det-fri 
 

 

https://nordeafonden.dk/viden-og-inspiration/tvaergaaende-projekter/inspiration-til-formidling-i-det-fri
https://nordeafonden.dk/viden-og-inspiration/tvaergaaende-projekter/inspiration-til-formidling-i-det-fri
https://nordeafonden.dk/viden-og-inspiration/tvaergaaende-projekter/inspiration-til-formidling-i-det-fri
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Konklusion og opsamling 
 

Der findes ikke ét enkelt svar på hvad der er den bedste naturformidling – mennesker (bru-
gere af naturen) er lige så forskellige, som de steder i naturen hvor der ønskes formidling. 
Nogle er unge, andre ældre, nogle har en særlig historie/baggrund/kultur, som kan kræve en 
særlig formidling, andre behøver næsten ingen. Inden for en enkelt familie kan der være for-
skellige ønsker om formidling grundet alder, baggrund og temperament (scanner, facilitator, 
specialist osv.) 

Naturoplevelserne bærer en formidling i sig selv, men hvordan kan vi formidle den unikke 
oplevelse gennem andre medier og dermed invitere flere besøgende og inspirere flere til at 
opleve (og respektere) naturen?  

Der er forskellige målgrupper der skal rammes og forskellige budskaber, der skal kommuni-
keres. Men hvordan finder man de bedste måder at kommunikere på, som rammer disse mål-
grupper? Nogle vil gerne sanse og opleve naturen som den er, mens andre vil anvende for-
skellige typer af analoge og digitale formidlingsformer. Nogle har mulighed for at benytte 
personlige guidede ture, andre har ikke tid/ressourcer til det. 

Det er som udgangspunkt en god idé at tænke i en vis form for palette af formidlingstiltag – 
både analoge såsom skiltning, foldere og certificerede stier, men også digitale såsom hjem-
mesider, sociale medier og apps, hvor mange videnlag kan udfoldes både fra ekspert til bru-
ger og fra bruger til bruger. 

Der er selvfølgelig altid begrænsninger for, hvor mange forskellig tiltag man kan udvikle – 
særligt i form af personale, drift osv. grundet budgetrestriktioner. Derfor kan det være, at fri-
villige grupper i nærområdet, formidlingspartnerskaber eller fælles online platforme kan 
hjælpe med at løfte formidlingen eller blot inspirere til deling af viden.  

Skal formidlingen være langvarig, f.eks. over en 10-årig periode, eller skal den have et mere 
‘nu-og-her’ format? Det ene er ikke nødvendigvis bedre end det andet, men det kan være en 
god idé at indstille sig på, at formidlingen skal kunne varieres over tid (f.eks. i relation til års-
tiden eller som i skrivende stund, hvor en pandemi florerer). Forskellige forudsætninger gør, 
at formidlingens budskab kan have forskellig vigtighed over tid. 

Naturformidling er meget forskelligartet, og har gennem nye digitale teknologier været i ri-
vende udvikling de seneste år (f.eks. SoMe, Apps, VR (Virtual Reality2), AR (Augmented 
Reality3) m.m.). Nogle er mere succesfulde end andre – mange ressourcer er f.eks. brugt på 
div. Apps (der ikke eksisterer længere). Men der må forventes yderligere teknologisk udvik-
ling i fremtiden, som til stadighed vil gøre det nemmere (og billigere) at benytte digitale tek-
nologier. Den nye version af udinaturen.dk er et nævneværdigt eksempel på, hvordan data 
stilles til rådighed for, at brugere med særlige interesser kan bygge videre og selv fremstille 
egne app’s eller platforme oven på den åbne data. 

                                                 
2 Virtual reality er et computersimuleret miljø, som det kendes fra computerspil hvor man har ’store’ briller på 
og bevæger sig i et virtuelt miljø. 
3 I augmented reality ser og oplever du det omgivende miljø som det er, men gennem en skærm (smart-
phone/IPad) kan du f.eks. se hvordan landskabet så ud i istiden når du kigger på landskabet gennem skærmen 
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Samtidig er målgrupperne også i forandring – nye generationer (X, Y, Z m.m.) har forskellige 
værdier og er ’digitale indfødte’, som må forventes at stille større krav til kvaliteten af div. 
digitale teknologier end tidligere – men som måske også søger naturen som et frirum i RR 
(real reality) til bare at sanse og opleve naturen uden digitale værktøjer. Der er således stor 
foranderlighed i både formidlingsmulighederne og målgrupperne.  

Hvilken formidling skal man vælge at gå efter? Det kommer helt an på, hvad man gerne vil 
med sin formidling – hvad skal formidles, hvor skal der formidles – og til hvem? Og selv når 
man ved det, er der mange veje at gå og samtidig begrænsninger at forholde sig til. 

Den hurtige udvikling inden for forskellige teknologier og skiftende interesser blandt brugere 
(hvad der lige er ’oppe i tiden’) påvirker, hvad vi kan, og hvad der er momentum for. For 
nogle brugere vil digitale værktøjer være appellerende, mens de for andre vil være et forstyr-
rende element, der stjæler opmærksomheden fra selve naturoplevelsen. Men den digitale ver-
sion kan dog vælges fra – det kan en egentlig installationen som et skilt ikke – derfor må man 
være opmærksom på æstetikken, når man opsætter skilte og andre fysiske faciliteter ude i na-
turen – så skiltningen/informationen ikke bliver et forstyrrende element.  

Det er helt grundlæggende vigtigt, at formidlingen har en understøttende funktion i forhold til 
det indhold og det sted, som den skal udfolde viden omkring. Derefter kan den målrettes for-
skellige brugere. I dag er der mulighed for at bygge mange lag på sin formidling ved at kom-
binere den analoge formidling til de mange mulige lag i den teknologiske formidling (via 
skiltning på stedet, apps, sociale medier, hjemmesider, spil, VR, AR osv.). Man kan derfor 
lave formidling der henvender sig til forskellige målgrupper, men med det grundlæggende 
samme fokus på indhold og sted. 

Formidling er dynamisk – eksperimenter og erfaringsopsamling 
Det er vigtigt fortsat at afsøge nye måder og metoder til at udvikle formidling i naturen, men 
også at få opsamlet viden løbende, om hvad der virker, og hvem det virker for. Etablering af 
løbende målinger af, hvordan de besøgende bruger og vurderer forskellige typer af formid-
ling, kan hjælpe naturforvaltningen med at forstå, hvad der virker, og hvad folk prioriterer 
p.t., samt de forandringer i præferencerne der sker fremadrettet. Dette kan bl.a. udvikles gen-
nem større indsigt i, hvem der bruger formidlingen, hvornår og til hvad. Digitale værktøjer 
kan støtte en del af denne videnopsamling, men den bør også støttes af analoge og mere dyb-
degående analyser, der søger svar på, hvad der motiverer, og hvor der er barrierer ift. forskel-
lige brugergrupper og forskellig formidling.  

Formidling rækker ind i en bred række af muligheder og tilgange, og derfor vil erfaringsop-
samling også kunne støttes via et stærkere netværk blandt naturformidlere. Dette kan være 
med til at inspirere, udgå faldgrupper, styrke tværfaglighed og udviklingen af formidlingsom-
rådet.  

Både den digitale og den analoge formidling er kommet for at blive – det vigtige er fortsat at 
blive ved med at udfordre formidlingen ved at afsøge måder at kombinere analog og digital 
formidling samt professionel og brugergenereret viden, så der opstår spændende formidling, 
der appellerer til forskellige brugere, og som leder til gode oplevelser i naturen.  
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Hvordan kan man arbejde løsningsorienteret fremadrettet?   
Desværre er det også sådan i dag, at data er en ressource, der investeres penge i at få indsam-
let og analyseret, og mange ’sidder’ på deres data og kan eller vil ikke dele dem med andre. 
Det er synd! For i sidste ende er det et spørgsmål om at formidle naturen, og en hensigtsmæs-
sig benyttelse af den, der er det vigtige. Derfor er en open source-tankegang og et fælles fo-
kus vigtigt. Men hvordan? Målrettede indsatser og fælles fokusområder på tværs af initiativer 
er et bud. Ressourcer kan søges fra fonde og puljer, som kan støtte netværk mellem naturfor-
midlere, hvor erfaringsudveksling og sparring kan foregå. Også en målrettet indsats hvor man 
forsøger at bringe de frivillige kræfter i spil – såvel dem som gerne vil stille op på stedet, som 
dem der gerne deler og faciliterer dialog online – kunne være et fokusområde. 

Det er klart at kommunikation, hvad end det er fysisk eller digitalt, kræver ressourcer. Men 
kommunikation er også nøglen til oplevelser for mange forskellige typer af brugere, og derfor 
en meget vigtig del af det at forvalte et naturområde, som man ønsker, at mange borgere har 
glæde og gavn af. 

 

Behov for mere viden indsamling 
Det er oplagt at prioritere ressourcer til både at opsamle viden og udvikle nye videndeling-
initiativer. Et samarbejde mellem Naturstyrelsen (og andre naturforvaltere), forskere inden 
for naturforvaltning, naturoplevelser og kommunikation og f.eks. fonde med interesse for na-
tur og folkesundhed vil være en god måde at udvikle dette område. Det er et område, hvor 
mange så at sige lægger skinnerne, mens de kører, og den bredde og variation, der findes i 
udbuddet af formidling ude i de danske landskaber, er værd at samle op, diskutere og udvikle 
i et netværk af formidlere og forvaltere. Derfor er vores sluttelige anbefaling, at Naturstyrel-
sen og andre nøgleaktører inden for naturformidling prioriterer at styrke brede netværk, hvor 
erfaringsudveksling indenfor naturformidling kan foregå, national såvel som internationalt. 
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Eksempler på digital formidling mellem besøgende 
og naturen 
 

Dette afsluttende kapitel indeholder en række inspirations-eksempler på digital formidling 
mellem besøgende og naturen. Eksemplerne giver et indblik i paletten af muligheder for for-
midling, når man inddrager forskellige digitale værktøjer på en nytænkende måde og inddra-
ger de besøgende i at bidrage med deres oplevelser og viden.  

Via tilgængelige digitale værktøjer er mange interessante eksempler på formidling mellem 
brugere omkring steder/oplevelser skudt frem over de seneste år. Forskellige brugere benytter 
forskellige platforme alt efter formål, og hvad der er tilgængeligt. Fotodeling-platformen 
Flickr er som tidligere nævnt populær blandt et fotointeresseret internationalt publikum, men 
også bredere platforme som Facebook, Instagram, Google osv. benyttes til at formidle viden 
brugerne imellem. I det følgende vises et udsnit af eksempler, der bygger på en bred pallette 
af digitale kommunikationsværktøjer. Det sidste eksempel er nok det mest vidtgående, for her 
er den tyske skov ’Terra 0’ blevet en selvstændig juridisk enhed, der kan forvalte sig selv!  

 

Hvordan var dit besøg? 

Input fra brugerne, om det naturområde de besøger, er vigtig viden for naturforvalterne og er 
et eksempel på bottom-up dialog/formidling af viden. I eksemplet nedenfor opfordres de be-
søgende via skiltning ved P-pladsen hvor stinettet starter og slutter til at bruge deres mobilte-
lefon til at dele information om deres oplevelse under besøget i skoven. Eksemplet er fra Mt. 
Baker-Snoqualmine National Forest i USA. 

Opfordring til at besøgende giver input til forvaltningen om-
kring deres rekreative besøg i Mt. Baker-Snoqualmine Natio-
nal Forest i Washington State, USA. Foto: Berit C. Kaae. 
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Livstræer i Danmark – meld dit favorittræ ind  

 

 

Naturstyrelsen har lavet app’en ‘Livstræer’, hvor man kan melde træer ind, som man synes er 
vigtige. Man kan via oversigtskortet på den tilknyttede webside følge med i, hvor der er ud-
peget livstræer, og om de har opnået fredning, om fredning er afvist, eller om sagen behand-
les. Men måske vil brugeren gerne vide, hvor andre brugere har kortlagt deres livstræer, og 
hvilket forhold de har til netop de træer? Måske vil brugeren gerne inspireres af andre bru-
gere – se og opleve hvad de synes, for så selv at søge hen til de steder. Derfor kan man over-
veje at inkludere et oversigtskort i app’en, hvor brugere kan inspirere hinanden og evt. også 
skabe rum for dialog mellem brugere i app’en. Man kan promovere app’en i online fora så 
som i gruppen ’Store og gamle træer’ på Facebook, hvor der netop ofte spørges til placerin-
gen af de vigtige træer, brugerne deler fotos af. Link: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natur-
projekter/livstraeer/  

 

Store og gamle træer – entusiastisk Facebook gruppe 

 

På Facebooksiden ’Store og gamle træer i Danmark’ er der daglige delinger af gamle smukke 
træer rundt omkring i Danmark. Det er et meget aktivt forum, hvor daglige delinger af fotos 
genererer dialog og vidensudveksling – og måske også inspirerer til at besøge nye steder? Der 
efterlyses dog ofte information om træernes placering – til det formål er Facebook ikke lige 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/livstraeer/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/livstraeer/
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så velegnet som mange af de kortbaserede tjenester. Link: https://www.face-
book.com/groups/193536697668880 

 

Brugergenerede fotos fra Nationalpark Thy inspirerer 

I Nationalpark Thy har man gode erfaringer med brugergenereret informationsdeling via Fa-
cebook. Udover den ’officielle’ facebookside for Nationalparken, er der også etableret en 
brugergenereret side. På den brugergenererede side deler mange entusiastiske naturfotografer 
deres fotos fra Nationalparken. Der er næsten dagligt nye opslag, som viser årets gang i par-
ken og ’lokker’ med skønne udsigter til oplevelser.  

Fra den officielle Nationalparks ledelse påskønner man dette arbejde og overvejer at finde en 
måde at vise disse fotos frem i Nationalparkens nye indgang/center. Det er et godt og simpelt 
eksempel på, hvordan brugergenereret information kan inspirere og endda måske bruges til at 
løfte oplevelsen for dem, som kommer til parkens nye indgangscenter. For mange frivillige er 
anerkendelse af ens arbejde/virke en vigtig motivation, og også derfor kan det være en god 
idé, at Nationalparken viser disse fotos frem i det nye center.  

 

Venstre illustration viser Nationalpark Thy’s officielle Facebook-side (https://www.facebook.com/NationalparkThy), mens 
illustrationen til højre viser Nationalpark Thy fotoreporteres brugergenererede facebook-side (https://www.face-
book.com/groups/58253818134).  

Brugerne indsamler og deler fuldstændig gratis og selvkørende information fra parken. Det er 
selvfølgelig positivt så længe tonen og indholdet på siden er ’i orden’ – derfor er det en god 
idé at holde en tæt dialog med sidens administratorer for at undgå misforståelser og foregribe 
mulige konflikter. Naturforvalterne får på den måde en idé om hvem, der sidder i den anden 
ende, men endnu mere interessant er det, at der er mulighed for at skabe synergi og sprede in-
formation, nyheder osv. til de forskellige brugere. Nogle opslag vil nemlig gøre sig bedre på 
en ’uofficiel’ side, ligesom det er et stort og dagligt krævende arbejde at holde liv i sociale 
medier.  

https://www.facebook.com/groups/193536697668880
https://www.facebook.com/groups/193536697668880
https://www.facebook.com/NationalparkThy
https://www.facebook.com/groups/58253818134
https://www.facebook.com/groups/58253818134
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Kongeegen – brugerdreven formidling om en specifik lokalitet  

Eksempler på online søgninger på ’Kongeegen’ (Jægerspris) på hhv. Facebook, Instagram og 
Google kan give et indtryk af, hvad brugere videregiver af information til andre brugere. På 
Google anmelder brugerne denne oplevelse til 4.4 stjerner ud af 5 mulige (se anmeldelserne 
her), og de kommenterer/deler via kommentarer i deres anmeldelse en kort tekst om deres op-
levelser. Fotos delt på Facebook og Instagram er ofte også delt med en kommentar eller et 
link (#) til andre grupper af fotos under det samme tema. Fotoene kan give forvalterne en in-
dikation af, hvad brugerne særligt lægger vægt på og sætter pris på. Links: https://www.face-
book.com/pages/Kongeegen/102495819804495/; Instagram:#kongeegen 

 

https://www.google.com/maps/place/Kongeegen,+Kings+Oak/@55.9102421,11.9870234,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46526db555e479c5:0x8270df4f0569c8f6!8m2!3d55.9102391!4d11.9892121
https://www.facebook.com/pages/Kongeegen/102495819804495/
https://www.facebook.com/pages/Kongeegen/102495819804495/
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Byhøst – nationalt sankeværktøj udviklet af forening  

 

Byhøst-værktøjet består af en gratis app og en webside. I app’en kan brugere dele og via et 
kort finde steder, hvor der vokser urter og frugter, som man kan sanke. Informationerne er 
dermed brugergenererede, og app’ens ’bibliotek’ over arter samt deres levesteder vokser kon-
stant. Det vidner om et interesseret og voksende publikum. Ulempen kan selvfølgelig være 
overforbrug og skade på bestande – der informeres dog om god sankeskik.  

Link: https://www.byhoest.dk 

 

 Inaturalist – international crowdsourcing af viden om arter 

 

Via app’en Inaturalist deler brugere viden om naturen online og får på den måde verificeret 
deres iagttagelser i et internationalt forum. 

App’en er gratis at downloade og er en videnplatform for et internationalt forum af plante- og 
dyreinteresserede brugere. Der findes en række lignende apps, som også er målrettet danske 
brugere, f.eks. Naturbasen og Byhøst, vist herover. 

Link: https://www.inaturalist.org 

https://www.byhoest.dk/
https://www.inaturalist.org/
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Dialog med bytræer – borgere sender spørgsmål og kærlige tanker 

I bl.a. Melbourne og New York har man kodet alle bytræer, så man kan inddatere ændrin-
ger/pleje til internt brug blandt forvaltere – men borgerne kan også følge med i denne infor-
mation. Derudover har hvert træ en e-mailadresse, som borgerne kan skrive til. Denne mulig-
hed har afstedkommet i tusindevis af omsorgsfulde beskeder til træerne.  

Link: http://melbourneurbanforestvisual.com.au 

 

  

http://melbourneurbanforestvisual.com.au/
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Augmented Forest ’Terra 0’ i Berlin 

 

I Berlin har man udviklet noget helt nyt. Ved hjælp af onlineteknologien Blockchain, har en 
skov opnået selvstændig juridisk status, og kan på den måde forvalte sig selv.  

Skoven, kaldet Terra 0, kan sælge sit eget tømmer og derved tjene penge, som giver den mu-
lighed for at opkøbe mere areal til at udvide sig. Terra 0 er udviklet som et kunstprojekt, der 
skaber dialog om digitale muligheder for at give natur selvstændig juridisk og praktisk råde-
rum.  

Link: https://terra0.org 

 

 

 

  

https://terra0.org/
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