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Et kig Vandredigt

Husk at vandre mens du kan
Oplev lyset spille
Følg en sti langs skov og strand
Stands ved hver en kilde!
Vandring giver ro i sind
Gavner krop og hjerne
Indtryk trænger bedre ind
- Bilen venter gerne!
Illustration: Claes Movin
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Af Jon Feilberg
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Forord
Ta´ med ud at gå…
For 3. år i træk har der været arrangeret vandrefestival på Sjælland, Møn og Lolland-Falster.
Vandrefestival Sjælland 2011 fandt sted i godt tre uger fra 19. august – 11. september. I den
periode var der 154 arrangementer. Disse omtaltes både i en vandrefestivalsavis og på
hjemmesiden www.vandrefestival.dk. Vandrefestivalen er delvis finansieret af EU-projektet
Rekreative Ruter (Interreg IVa-programmet for Øresund, Kattegat og Skagerrak).
Ligesom de foregående år, er vandrefestivalen blevet evalueret for at se, om der er ting,
der kan gøres bedre samt for, at undersøge, om de opstillede succeskriterier for festivalen
er blevet opfyldt. Evalueringsrapporten er udarbejdet af Biomedia.
Ved Dejligheden,
Holbæk.
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Dæmningen til
Langø.

Naturens dag på
Staunings Ø.
Gruppebillede.
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1. Baggrund
Vandring er en let og sjov måde at starte en mere sund livsstil på. Det gælder både i forhold
til det psykiske og fysiske velvære. Vandring kan også være en god social begivenhed, der
skaber venskaber og fællesskab. Dette kan igen være forudsætning for fastholdelse af en
vandreinteresse, men er også i sig selv vigtig, for at øge den almindelige sundhedstilstand.
Derfor er vandring en god aktivitet for alle.
Samtidigt er vandring god i forhold til at opleve de mange kultur- og naturværdier på
Sjælland, Møn og Lolland-Falster, og dermed fremme interessen for disse værdier. Vandring
kan også bidrage til en bedre økologisk forståelse af og sammenhænge imellem natur og
menneske. Vandring giver mulighed for at komme ud af ”fjernsyns- og computerverdenen”
og få direkte oplevelser, der går på krop og sjæl. Vandring aktiverer alle sanser koblet med
fornemmelse af egen kropslig styrke og svaghed.
Vandring koblet med et ønske om en sund livsstil er også relevant for turister. Nogle
turister tager på vandreture i deres ferie, men mange har ikke nok kendskab til, hvor de kan
færdes og få gode oplevelser. Ved at tiltrække flere turister kan den lokale omsætning i
turisme-erhvervet øges, f.eks. på overnatnings-, spise- og besøgssteder. Vandring kan
bidrage til, at landdistrikter kan få øget attraktionsværdi og mulighed for at fastholde et
aktivt og levende lokalsamfund.
Der lægges særlig vægt på, at der på turene under Vandrefestival Sjælland tages godt hånd
om nye uerfarne vandrere. De må føle sig velkomne, og at der tages hensyn til det tempo,
som de kan vandre og dele oplevelser i. Alle deltagere skal bibringes en god vandreoplevelse.
Turene under festivalen kan falde indenfor forskellige oplevelsestemaer. Det kan være
bjergture, rundt-om-ture (øer og søer); skovture, motionsture, oplevelsesture,
sundhedsture osv. Muligheden for variation af temaer er næsten uanet. Vandreturene er
på den måde en spejling af de mange måder vores omgivelser kan opleves i fællesskab med
andre og bekræfter på den måde, vores fælles sammenhørighed og tilknytning til vores
omgivelser.
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2. Formål
Formålet med Vandrefestival Sjælland 2011 er udarbejdet af styregruppen for
vandrefestivalen og godkendt af Regionalt Netværk for Rekreative Ruter i Region
Sjælland. Disse er:
- At få flere ud at vandre
- At koble vandring og sundhedsfremme
- At skabe opmærksomhed generelt om de gode vandremuligheder i regionen
- At fremme lokal turisme- og erhvervsudvikling

3. Ture med lidt ekstra
Som noget nyt i 2011 var der mulighed for at give støtte til virksomheder, der gerne ville
afprøve en forretningsidé i forbindelse med et tur-arrangement. Dette benyttede 11
virksomheder sig af på i alt 19 ture med i alt 296 deltagere. Se mere herom i appendiks 1.
Emnerne var mange og forskellige: Nogle af turene blev koblet med gastronomiske indslag
eller om spiselige planter i naturen, andre med fordybelse, fodbehandling eller oplæg fra
en strækvejleder. For folk med hang til elektroniske dimser var der mulighed for at prøve
kræfter med fænomenet biocaching.
Der er tilsyneladende en tendens til at lidt mad og drikke kan tiltrække flere deltagere.
Hvorvidt turene er blevet meget besøgt afhænger af en række forhold som tid, sted, rute,
turledere, emne, vejr (og vejrudsigt), forplejning mm. Adskillige ture har resulteret i
positive erfaringer, som har givet virksomhederne mod på at afholde lignende
arrangementer i fremtiden.
Uden tilskuddet ville de fleste virksomheder ikke have afholdt turene, eller de ville have
nøjes med en reduceret version. Ture med få eller ingen deltagere har ikke skræmt
arrangørerne fra at prøve igen.
Denne aktivitet under festivalen er særskilt udført, som en del af projektet Coast Alive,
der er delfinancieret af EU under Interreg IVb Nordsøprogrammet. I projektet ses gerne
en kobling mellem erhvervsliv og aktivitet i naturen, som på sigt evt. kan udvikle sig til
tilbud til lokale borgere og turister, hvorved muligheder for flere spændende oplevelser i
områderne opnås.
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4. Materiale til brug ved evalueringen
Evalueringen af Vandrefestival Sjælland 2011 baserer sig på indberetninger fra 75
turdeltagere, 22 turledere samt 11 virksomheder. Turdeltagerne og turlederne har
indberettet via www.vandrefestival.dk, virksomhederne gennem beretninger om de
arrangementer, de gennemførte, for at afprøve en forretningsidé. Derudover indgår fotos
og turbeskrivelser for 2011 lagt ind på vandrefestivalens hjemmeside.
Spørgsmålene turlederne og turdeltagerne svarer på i forbindelse med indberetningerne
ses i bilag 1, mens bilag 2 er en grafisk fremstilling af de indkomne besvarelser og bilag 3 er
citater fra turdeltagernes spørgeskemaer. I bilag 4 ses et udvalg af turberetninger fra
vandrefestivalen. En evaluering af virksomhedernes beretninger ses i appendiks 1.

Kirkebjerg i
Vollerupskoven.
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5. Indberetninger fra turledere og kommuner
Kommunernes og turledernes indberetninger til vandrefestivalen
Under dette års festival var der arrangementer i 16 ud af 17 kommuner, hvoraf 8 har
indberettet data på i alt 88 ture. Endvidere er der kommet indberetninger fra turledere på i
alt 41 ture (se bilag 5). Tabel 5.1 viser, hvordan indberetningerne fordeler sig på de enkelte
kommuner. Det ses, at der ikke er indberetninger fra nogle kommuner. Fra andre er der
indberetninger både fra turlederne og kommunerne, eller enten fra kommunerne eller fra
turlederne (se tabel 5.1).
Med udgangspunkt i indberetninger fra de 8 kommuner samt de tre kommuner, hvor der
kun er indberettet fra turlederne, ved vi, at i alt 2235 personer har deltaget i alt 107 ture.
Dette giver et gennemsnit på 21 deltagere pr. tur (se tabel 5.1.). I 2010 var gennemsnittet
på 22 deltagerne. Langt størstedelen af deltagerne var ifølge turledernes indberetninger
over 18 år (se figur 5.1).
Børn 0-6 år
1%

Børn 7-17
år
4%

Figur 5.1: Deltagersammensætningen på baggrund af
turledernes indberetninger.

Voksne
95%

Antal ture Deltagerantal Gns. antal deltagere
Faxe Kommune

-

Guldborgsund Kommune*

6

0

0

Holbæk Kommune*

7

128

18

Kalundborg Kommune

26

653

25

Lejre Kommune

-

-

-

Lolland Kommune

7

150

21

Næstved Kommune

-

-

-

-

-

Odsherred Kommune

18

313

17

Ringsted Kommune§

1

6

6

§

Roskilde Kommune

5

160

32

Slagelse Kommune*

6

99

17

3

110

37

§

Solrød Kommune
Sorø Kommune

-

-

-

Stevns Kommune

18

340

19

Vordingborg Kommune

10

276

28

-

-

-

Køge Kommune

I alt
107
2235
21
Tabel 5.1: Det samlede antal ture, deltagere samt gennemsnittet af deltagere pr. tur for hver
kommune. Baseret på indberetninger fra hhv. kommuner og turledere. (*) angiver kommuner med
indberetninger kun fra turledere, (§) angiver kommuner med indberetninger kun fra kommunerne, (-)
angiver at der ingen indberetninger er overhovedet.
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Det gennemsnitlige antal deltagere pr. tur i kommunerne varierer mellem 0 i Guldborgsund
Kommune til 37 i Solrød Kommune (se tabel 5.1.). At gennemsnittet ligger på 0 i
Guldborgsund Kommune hænger sammen med, at de eneste ture, der er indmeldt herfra er
arrangementerne med 0 deltagere. Turen med flest deltagere var ”Den nye Gateway på
Odden - Del I” med 59 deltagere.
Med baggrund i indmeldinger fra 41 ture ses, at der generelt har været en god tilslutning til
mange af turene (se figur 5.2). Fra indmeldingerne vides også, at turene er blevet
gennemført blot, der var én deltager tilstede. Dette giver et deltagerspænd fra 1 deltager til
59 deltagere.

14
13

12
10
8

9
8

8

Antal

6
4
2

2

0
0-5

6-15

16-25

26-35

36-45

0

1

46-55

56-

Deltagerantal
Figur 5.2: Antallet af ture med deltagerantal indenfor de givne intervaller, for de 41
ture, hvor deltagerantallet kendes.
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Turledernes kommentarer til vandrefestivalen
Turene – og vejret
Mange turledere berettede om fine ture og god stemning. Endvidere foregik der ekstra
aktiviteter ud over vandreturen, så som præsentation af Hjerteforeningen, snak om, hvor
sundt det er at få sig rørt, samt fejring af naturens dag (11.9.2011) med fugle i hobetal og
mange flotte planter. Turdeltagere, der ikke i forvejen kendte ruten, gav udtryk for, at de
ved en senere lejlighed gerne ville gå den på egen hånd.
En af turene startede med regn og torden, og sluttede i solskin, men fra de fleste ture var
tilbagemeldingerne om flot vejr og højt humør.
På en enkelt tur syntes deltagerne, at turen var lidt hårdere end forventet, og kom med
forslag til en yderligere kategori: 4 støvler. Turen blev gennemført på annonceret tid plus 5
min. Fire af deltagerne valgte at returnere til udgangspunktet ad en anden rute end den
planlagte, fordi de dels havde svært ved at følge med resten af gruppen, dels ville de have
haft svært ved, den meget stenede sidste del af turen.

Markedsføring og hjemmeside
Postkort, aviser og fælles hjemmeside er gode tiltag. Til gengæld er der flere der ønsker
mere omtale i de lokale medier, kontakt til lokale foreninger, mere PR/markedsføring,
samarbejde med brugerråd og hjemmeplejen for evt. at målrette nogle af tilbuddene. En
enkelt turleder havde overhovedet ikke modtaget noget materiale.
For hjemmesidens vedkommende var der for nogle af turlederne en stor udfordring i at
udfylde evalueringsskemaet online – det kom forkert ud på PC’en. Endvidere anbefales det,
at de enkelte ture opføres under den kommune, de afholdes i, ikke der hvor den
arrangerende forening er hjemmehørende.
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6. Indberetninger fra deltagere
Der er kommet indberetninger fra 75 deltagere (2010: 125 deltagere). Da der i 2011 ikke
har været fokus på at få deltagerne til at indberette fra turene, og spørgeskemaet har været
intuitivt svært at finde på www.vandrefestival.dk, må det siges, at være et tilfredsstillende
resultat. Se spørgeskemaet i Bilag 1.
Deltagerprofil
Den gennemsnitlige deltager i spørgeskemaundersøgelsen var en kvinde over 60 år, der bor
i den kommune, hvori turen blev afholdt eller en nabo-kommune. Hun deltog primært for
naturoplevelsen, men også muligheden for motion spillede en vigtig rolle for hendes
deltagelse på turen, der var en positiv oplevelse. Selvom hun er vant til at vandre, har
vandrefestivalen givet hende lyst til at vandre endnu mere.
Køn
Som det fremgår af figur 6.1, er der markant flere kvinder end
mænd, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Det kan
dels betyde, at der var flere kvinder, der deltog på turene, dels
at de deltagende kvinder har haft større tilbøjelighed til, at
svare på skemaet end de deltagende mænd.

Mand
25%
Kvinde
75%

Billeder fra årets ture lagt op på www.vandrefestival.dk og tidligere års
spørgeskemaundersøgelser sandsynliggør, at flere kvinder end
Figur 6.1: Kønsfordeling i
mænd deltog på turene, men om kønsfordelingen har været helt
spørgeskemaundersøgelsen
så markant, som undersøgelsen viser, er usikkert.
Skælskør Nor.
Orientering inden
start
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Alder
Langt størstedelen (89%) af
de personer, der har udfyldt
spørgeskemaet, er over 50
år, hvilket giver en relativt
høj gennemsnitsalder (se
figur 6.2).
Da mange børn ikke udfylder
spørgeskemaer, er
Figur 6.2: Aldersfordeling i spørgeskemaundersøgelsen
aldersgennemsnittet
antageligt højere i undersøgelsen, end hvad der reelt har været tilfældet.
Denne antagelse bekræftes af de svar, der er givet angående, hvem man deltog i turen
med, idet der her blandt andet er registreret 6 børn under 18 år (se både figur 5.1 og 6.9).
Spørgsmålet om hvem man deltog sammen med, kan med fordel udbygges, hvis der ønskes
et mere repræsentativt billede af deltagernes køn og alder.
Bopæl

Andet sted
i Danmark
26%

I den
kommune,
ruten ligger i
I en nabo- 46%
kommune
til ruten
28%

Figur 6.3: Hvor bor du?

Af deltagerne i undersøgelsen kom
hhv. 46% og 28% fra den
kommune, hvori turen blev afholdt
eller en nabo-kommune. Antallet
af deltagere, der har været
indstillet på at rejse længere for at
deltage i vandrefestivalen ligger på
26% (se figur 6.3).
Figur 6.4: Vandrede du

Hele 62% af deltagerne deltog som
som del af din ferie?
en del af deres ferie (figur 6.4), og
blandt disse var den mest brugte overnatningsform
sommerhus og andet (figur 6.5).

For at få et mere klart billede
af hvor mange turister, der
deltager i vandrefestivalen kan
disse spørgsmål kombineres
og udbygges yderligere, så fx
ferie og overnatningsform
kobles med bopæl.

Figur 6.5: Hvis du var på ferie, hvor overnattede du?
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Vandreprofil
Langt størstedelen af deltagerne (89%) er vant til at vandre, hele 96% dyrker en eller anden
form for motion og 57% er aktive i en vandreforening (se figur 6.6 og 6.7).

Figur 6.6: Din vandreprofil?

Kun 4% er hverken vant til at vandre eller dyrke anden
form for motion.
Om det skyldes, at det primært er entusiastiske
vandrere og motionister, der har valgt at udfylde
spørgeskemaet eller om vandrefestivalen primært har
henvendt sig til allerede aktive mennesker, og
fordelingen dermed afspejler den faktiske
sammensætning af turdeltagere, er usikkert.
Ønskes en højere grad af deltagelse af ikkemotionsvante deltagere bør markedsføringen måske
målrettes disse.

14

Nej, jeg
deltager ikke
i ture
43%

Ja, jeg
deltager på
vandreture
57%

Figur 6.7: Er du aktiv i vandreforening el.l.?
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Motivation
I figur 6.8 ses hvilke faktorer der motiverede deltagerne i undersøgelsen til at deltage i
vandrefestivalens ture.

Figur 6.8: Hvad var din motivation for at deltage i turen?

Hovedmotivationen var muligheden for naturoplevelse og motion, mens knap hver anden
deltager motiveredes af muligheden for kulturoplevelse og socialt samvær. Omtrent hver
sjette har angivet helbredet som motivationsfaktor.

Frokostpause
i læ bag dige
på Svinø
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Af figur 6.9 fremgår det, at 54 af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen (72%) deltog på
turen sammen med familie eller venner. Det kan derfor forekomme pudsigt, at kun 34
deltagere (45%) har angivet socialt samvær som motivationsfaktor (se figur 6.8).
I alt var 60 deltagere af sted
sammen med andre, hvoraf det
største deltagerantal var sammen
med familien.

40
30

37

20
17

10
0
Familie

Venner

2

4

Børn 0-6 år Børn 7-17 år

Figur 6.9: Hvem deltog du sammen med?

Enkelte har foreslået at ”alene”
burde være en svarmulighed, i det
tilfælde at man ikke deltog
sammen med andre (se bilag 3).

Personligt udbytte
For 97% af deltagerne var turen en
positiv oplevelse (se figur 6.10).
Bilag 3 indeholder et udvalg af
deltagernes uddybende
kommentarer til turene – både
hvad der var godt og mindre godt.

Nej
3%

Ja
97%

Figur 6.10: Var turen en
positiv oplevelse for dig?

Selvom en stor del af deltagerne er
vant til at vandre (se figur 6.6), har
vandrefestivalen givet 90% lyst til at
vandre endnu mere (se figur 6.11).

Figur 6.11: Har du fået mere
lyst til at vandre?

Af figur 6.12 fremgår, hvad de enkelte deltagere har fået ud af
turen de deltog i. Udbyttet i form af naturoplevelser, motion og kulturoplevelser stemmer
omtrent overens med de forventninger, deltagerne havde inden turen (figur 6.8).
Deltagerne har dog fået en del mere ud af det sociale samvær end forventet.

80
60
40
20
0

70
(93%)
40
(53%)

46
(61%)

Naturoplevelsen Kulturoplevelse Socialt samvær

59
(79%)
8
(11%)
Motion, fysisk
velvære

Figur 6.12: Hvad fik du personligt mest ud af ved vandreturen?
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Helbredet

3
(4%)
Andet
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Turen

Nej
5%

Der var stor tilfredshed med gruppens størrelse i forhold til
turlederens funktion (se figur 6.13), og 86% mente, at
turens forløb svarede til det annoncerede.
Transportmulighederne var passende, idet hele 97% af
deltagerne var tilfredse.

Ja
95%

Figur 6.13: Vurderer du gruppens størrelse
passende i forhold til turlederens funktion?

Ikke
relevant
50%

Gode
49%

Faciliteterne på ruten mente 49% af deltagerne var gode
og 50% mente, at det ikke er relevant, for som en deltager
siger, ”vi er jo i naturen” (se figur 6.14). Samtidig er der
nogle, som bemærker, at et toilet på ruten kunne være
godt på længere ture.

Dårlige
1%

Figur 6.14: Var du tilfreds
med faciliteterne på ruten?

Neutral
5%

”Gemytlig og munter”, sådan beskrev en deltager
stemningen blandt deltagerne på turen. Ingen syntes
stemningen var dårlig på turene. Som det ses i figur 6.15
syntes hele 95% af deltagerne, at stemningen var god og
5% syntes, at stemningen var neutral.

God
95%

Figur 6.15: Hvordan
oplevede du den stemningen
blandt deltagerne på turen?

Ja
30%

Nej
70%

På spørgsmålet: ”Er der noget der holder dig tilbage fra
at gå mere, end du allerede gør?” Her svarer 70 % nej
og 30 % svarer ja (se figur 6.16). Mange bemærker at
de simpelthen ikke har fritid nok!

Figur 6.16: Er der noget der
holder dig tilbage fra at gå
mere, end det du allerede
gør?
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Markedsføring
Næsten halvdelen af deltagerne har fået kendskab til turen gennem festivalavisen. Desuden
har omtale i anden avis samt hjemmeside givet betydelig kendskab til turene (se figur 6.17).
60
50
48

40
30
20

19

10

13

6

0
Festival-avisen

Anden avis
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Figur 6.17: Hvordan fik du kendskab til denne tur?

Deltagerne er gode ambassadører for festivalen, idet
hele 86% kender andre, som måske kunne have lyst til
at gå en vandretur (se figur 6.18), og alle adspurgte
deltagere vil gerne opfordre andre til at gå med på en
vandretur (se figur 6.19).

Nej
14%

Ja
86%
Figur 6.18: Kender du andre,
som måske kunne have lyst
til at gå med på tur?
Ja
100%
Figur 6.19: Vil du opfordre andre,
fx familie eller bekendte, til at gå
med på tur?
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Deltagelse i vandrefestivalen

Ja
31%

Nej
69%

Af deltagerne i undersøgelsen havde 31% deltaget i
vandrefestivalen i 2010 (se figur 6.20). Det betyder at
det er lykkedes Vandrefestival Sjælland, at lokke en stor
del nye deltagere til i forhold til det foregående år. Af
deltagerne deltog 74% i mere end én tur under
vandrefestivalen (se figur 6.21).

Figur 6.20: Var du med på vandretur
under Vandrefestival Sjælland 2010?

Nej, kun
denne tur
26%
Ja, flere
ture
74%

Samtlige besvarelser på undersøgelsens
spørgeskemaer er sammenfattet i bilag 2.
Kommentarer findes i bilag 3.
Læs også deltagernes gode historier fra turene i
bilag 4.

Figur 6.21: Skal du vandre flere gange i
løbet af vandrefestivalen?

I bilag 5 ses en oversigt over deltagere pr. tur i hele Region Sjælland.

Natur-historisk
Røsnæstur, en
velfortjent
pause
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7. Evaluering af Vandrefestival Sjælland i perioden 2009-2011
Formålet med Vandrefestival Sjælland er ifølge styregruppen for vandrefestivalen:
- At få flere ud at vandre
- At koble vandring og sundhedsfremme
- At skabe opmærksomhed generelt om de gode vandremuligheder i regionen
- At fremme lokal turisme- og erhvervsudvikling

Ved at se på de svar, deltagere har givet på
spørgeskemaer på hjemmesiden
www.vandrefestival.dk i årene 2009-2011,
er det muligt at få et billede af, hvorvidt
formålet er opfyldet. Bemærk, at det kun er
et udsnit af deltagerne, der har svaret på
skemaerne og at denne gruppe
sandsynligvis er særligt entusiastiske med at
vandre.
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Figur 7.1: Var du med på vandretur under
Vandrefestival Sjælland sidste år?

Imidlertid kan det slås helt fast, at det lykkes for Vandrefestival Sjælland at rive nye folk
med ud og gå hvert år. I figur 7.1 kan det ses, at der kommer mange nye vandrere med på
vandretur fra år til år.
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Figur 7.2: Har du fået mere lyst til at vandre?

Mange af deltagerne får blod på
tanden, og siger, at de har fået lyst til
at vandre mere, og det gælder for alle
tre år, som det ses i figur 7.2.
Samtidig vil en stor del af deltagerne
gerne vandre på flere ture i løbet af
festivalen (se figur 7.3). Det er særlig
udtalt i 2011.

Vi kender de adspurgte deltageres
80
70
alderskategori (se figur 7.4). I 2009 er
60
der en nogenlunde jævn fordeling i
%
Ja, flere ture
50
alderskategorierne 41-50 år, 51-60 år og
40
over 61 år. I 2010 er der en meget stor
Nej, kun denne ene
30
tur
andel af folk over 61 år og i 2011 er de
20
fleste er over 50 år, mens der er lille
10
deltagelse blandt folk under 50 år. Her
0
2011
2010
2009
skal der en målrettet markedsføringsindsats til, for at få denne aldersgruppe
med ud og vandre, samt evt. særlige typer af Figur 7.3: Skal du vandre flere gange i løbet af festivalen?
tilbud.
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Figur 7.4: Din alder?

I forhold til at koble vandring og sundhedsfremme angiver mange deltagere at
”naturoplevelser” og ”motion, fysisk velvære” er vigtigste motivationsfaktorer i alle tre år.
”Kulturoplevelser” og ”socialt samvær” er omtrent lige vigtige motivationsfaktorer (se figur
7.5). ”Helbredet” får ikke høj tilslutning, derimod er det oplevelser og motion der motiverer
og det giver jo som bekendt et godt helbred.

Figur 7.5: Hvad var din motivation for at deltage (sæt gerne flere krydser)?

Deltagernes vandrerprofil, det vil sige vandre- og motionsvaner, er belyst i figur 7.6. Her er
en klart stigende tendens fra 2009-2011 til, at mange svarer, at ”Jeg er meget vant til at
vandre og motionerer mindst 30 min. om dagen”. Andelen af ikke vandrere er lille, især i
2011. Der er en stigende tendens til at deltagerne er erfarne vandrere, dog skal vi have in
mente, at det er sandsynligt at erfarne vandrere oftere går ind og svarer på spørgeskema
end ikke erfarne vandrere.
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Figur 7.6: Din vandreprofil?

Vandrefestivalen skaber tydeligt opmærksomhed om de gode vandremuligheder i regionen.
På spørgsmålet: ”Hvad har det betydet for dig, at denne tur var arrangeret og havde en
turleder?” svarer langt de fleste, at de ”helt sikkert ikke ville have gået turen” og denne
tendens er særlig udtalt for 2011 (se figur 7.7).

Figur 7.7: Hvad har det betydet for dig, at denne tur var arrangeret og havde en turleder?

De fleste deltagere bor i den kommune, som ruten ligger i. Imidlertid er der en stigning fra
2009- 2011 i antal af deltagere, som bor andet sted i Danmark (se figur 7.8).

Figur 7.8: Hvor bor du?
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På spørgsmålet: ”Er du ude at vandre
som en del af din ferie?” svarer et
stigende antal i 2011; Ja (se figur 7.9).
Der er altså en tendens til, at der
bliver flere vandrere, som også er
turister.

Figur 7.9: Er du ude at vandre som en del af din ferie?

Vandrene benytter overnatningsformer som sommerhus, vandrehjem, hotel, bed &
breakfast, feriecenter i faldende rækkefølge (se figur 7.10). Svaret ”Andet” har størst andel
af svar, men er faldende i 2011. På denne baggrund kan vi konkludere, at vandrestestivalen
er med til at fremme lokal turisme- og erhvervsudvikling.

Figur 7.10: Hvilken overnatningsform benytter du?
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8. Konklusion
Mange turledere på vandrefestivalen berettede om fine ture med god stemning. Nogle ture
havde ekstra aktiviteter (se turberetninger og fotos fra deltagerne i Bilag 4). En enkelt tur,
syntes deltagerne, var lidt hårdere end forventet. Der er generelt ønske om mere omtale af
ture i de lokale medier, kontakt til lokale foreninger, mere PR/markedsføring. Nogle
turledere syntes, det var en stor udfordring at udfylde evalueringsskemaet online.
Vi ved, at i alt 2235 personer har deltaget i i alt 107 ture, og at der har været en god
tilslutning til de fleste af turene. Ud fra det gennemsnitlige antal deltagere pr. tur og fra
formodningen om at samtlige 154 ture er blevet gennemført ligger det samlede antal
deltagere på ca. 3200, så Vandrefestival Sjælland får folk ud at vandre!
Deltagernes svar på spørgeundersøgelsen viser, at den gennemsnitlige deltager var en
kvinde over 60 år, der bor i den kommune, hvori turen blev afholdt eller en nabokommune. Hun deltog primært for naturoplevelsen, men også muligheden for motion
spillede en vigtig rolle for hendes deltagelse på turen, det var en positiv oplevelse. Selvom
hun er vant til at vandre, har vandrefestivalen givet hende lyst til at vandre endnu mere.
Langt størstedelen af deltagerne er vant til at vandre og hele 96% dyrker en eller anden
form for motion. Det lykkes altså ikke, at få de ikke-motionsvante med ud og vandre.
Der var stor tilfredshed blandt deltagerne med gruppens størrelse i forhold til turlederens
funktion samt transportmuligheder. Faciliteterne på ruten, mente deltagerne, var gode
eller ikke relevante… som en deltager nævnte ”vi er jo i naturen”. Ingen syntes stemningen
var dårlig på turene. Hele 95% af deltagerne syntes, at stemningen var god og 5% syntes at
stemningen var neutral.
Deltagerne er gode ambassadører for festivalen, idet hele 86% kender andre, som måske
kunne have lyst til at gå en vandretur og alle adspurgte deltagere vil gerne opfordre andre
til at gå med på en vandretur.
Næsten halvdelen af deltagerne har fået kendskab til turen gennem Festivalavisen.
Når vi ser på deltagernes oplevelser og udbytte af Vandrefestival Sjælland over årene 20092011, kan vi fastslå at det lykkes for vandrefestivalen at rive nye folk, men erfarne vandrere,
med ud og gå hvert år. Langt de fleste har fået mere lyst til at vandre - og gerne flere ture.
Dog skal bemærkes, at det kun er et udsnit af deltagerne, der har svaret på skemaerne og
at denne gruppe sandsynligvis er særligt entusiastiske med at vandre. Størstedelen af
deltagerne er over 50 år og denne tendens forstærkes over årene.
De vigtigste motivationsfaktorer i alle tre år er ”naturoplevelser” og ”motion, fysisk
velvære”, og der er en klart stigende tendens til at mange svarer at ”Jeg er meget vant til at
vandre og motionerer mindst 30 min. om dagen”.
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Vandrefestivalen skaber tydeligt opmærksomhed om de gode vandremuligheder i regionen,
og langt de fleste ville ikke have gået turen, hvis ikke den var arrangeret. Lidt over halvdelen
af deltagerne er ude at vandre som en del af en ferie.
Vi kan konstatere at formålet med Vandre Festival 2011 er opfyldt med stor overbevisning:
mange deltagere har været ude og vandre
de fleste deltagere er motiveret af naturoplevelse og motion
langt de fleste deltagere går turen, fordi den er arrangeret
lidt over halvdelen vandrer som en del af deres ferie
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9. Oversigt over bilag og appendiks
Bilag i rapporten
1.
2.
3.
4.
5.

Spørgeskema til hhv. turledere og deltagere - skabelon
Citater fra deltagernes spørgeskemaer
Oversigt over indkomne besvarelser i tal og grafer
Udvalgte turberetninger fra Vandrefestival Sjælland 2011
Oversigt over deltagerantal pr. tur

Appendiks i rapporten
1. Evaluering af særarrangementer
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Bilag

Bilag 1: Spørgeskema til hhv. turledere og deltagere - skabelon
Spørgeskema til turledere
Antal deltagere
Børn 0-6 år
Børn 7-17 år
Voksne
Ris, ros og idéer til udvikling af Vandrefestivalen

Spørgeskema til deltagere
Hvilken tur deltog du i?
Køn
Mand
Kvinde
1. Din alder?
2. Hvor Bor du?
I den kommune, ruten ligger i
I en nabokommune til ruten
Andet sted i Danmark
3. Din vandrer-profil?
Jeg er meget vant til at vandre og motionerer mindst 30 min. om dagen
Jeg er vant til at vandre og motionerer få gange om ugen
Jeg er ikke vant til at vandre, men dyrker anden form for motion
Jeg er ikke vant til at vandre og dyrker ingen anden form for motion
4. Har du fået lyst til at vandre mere på grund af Vandrefestivalen?
Ja
Nej
5. Hvordan fik du kendskab til denne tur? (sæt gerne flere krydser)
Vandrefestival-avisen
Anden avis
Personlig kontakt
Hjemmesiden
Kommunen
Andet
5.1
Uddyb:
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6. Hvad var din motivation for at deltage i turen? (sæt gerne flere krydser)
Naturoplevelse
Kulturoplevelse
Socialt samvær
Motion, fysisk velvære
Helbredet
Andet
6.1
Uddyb:
7. Var turen en positiv oplevelse for dig?
Ja
Nej
8. Hvad fik du personligt mest ud af ved vandreturen (sæt gerne flere krydser)?
Naturoplevelsen
Kulturoplevelse
Socialt samvær
Motion, fysisk velvære
Helbredet
Andet
9. Hvad vil du fremhæve som godt ved turen?
10. Hvad vil du fremhæve som mindre godt ved turen?
11. Vurderer du gruppens størrelse passende i forhold til turlederens funktion (kan alle
se, høre, følge med, er der mulighed for at stille spørgsmål osv.)?
Ja
Nej
11.2
Hvis nej uddyb:
12. Svarede turens forløb til det annoncerede (i festivalavisen)?
Ja
Nej
12.2
Hvis nej uddyb:
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13. Var transportmulighederne til og fra ruten tilfredsstillende?
Ja
Nej
13.2
Hvis nej uddyb:
14. Var vandrerutens beskaffenhed tilfredsstillende?
Ja
Nej
14.2
Hvis nej uddyb:
15 Hvordan oplevede du stemningen blandt deltagerne på turen?
God
Neutral
Dårlig
15.1
Uddyb evt.
16. Var du tilfreds med faciliteterne på ruten?
Gode
Dårlige
Ikke relevant
16.1
Uddyb:
17. Skal du vandre flere gange i løbet af vandrefestivalen?
Ja, flere ture
Nej, kun denne ene tur
18. Har du fået mere lyst til at vandre?
Ja
Nej
19. Er der noget der holder dig tilbage fra at gå mere, end du allerede gør?
Nej
Ja
19.1
Hvis ja: Beskriv hvad?
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20. Hvad har det betydet for dig, at denne tur var arrangeret og havde en turleder?
Jeg ville være gået turen alligevel
Jeg ville måske ikke have gået turen
Jeg ville helt sikkert ikke have gået turen
21. Kender du andre, som måske kunne have lyst til at gå med på tur?
Ja
Nej
22. Vil du opfordre andre, fx familie eller bekendte, til at gå med på tur?
Ja
Nej
22.1
Hvis nej, uddyb
23. Er du aktiv i vandreforening, e. lign.?
Ja, jeg deltager i vandreture
Nej, jeg går ikke med på ture
24. Hvad tror du, der skal til for at få flere til at benytte vandreruterne?
(beskriv)
25. Er du ude og vandre som en del af din ferie?
Nej
Ja
25.2 Hvis ja, hvilken overnatningsform benytter du?
Sommerhus
B&B
Hotel
Vandrerhjem
Feriecenter
Andet
26. Var du på tur sammen med andre?
Familie
Venner
Børn 0-6 år
Børn 7-17 år
27. Var du med på vandretur under Vandrefestival Sjælland sidste år?
Ja
Nej
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Som tak for din ulejlighed med at besvare skemaet kan du modtage en gave (sæt kryds):
et halsrør (halsmutte)
et vandrekort Sjællands Odde - Reersø
et vandrekort Reersø - Næstved
et vandrekort Næstved - Stevns
et vandrekort Vordingborg - Møn

31

Bilag

Bilag 2: Oversigt over indkomne besvarelser i tal og grafer
Turledernes besvarelser
Børn 7-17
år
4%

Børn 0-6
år
1%

Antal deltagere
Børn 0-6 år 6
Børn 7-17 år 22
Voksne
585
I alt
613

Voksne
95%

Oversigt over ture hvor deltagerantal kendes
Deltagerantal
14
pr. tur Antal
12
0-5
9
6-15
8
10
16-25 13
8
9
26-35 8
8
6
36-45 2
4
46-55 0
561
2
I alt 41
0
0-5
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6-15

13

8

Antal

2

0

16-25 26-35 36-45 46-55
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Deltagernes besvarelser

Din alder (i år)
Alder
Antal
0-15 år
1
16-30 år
0
31-40 år
1
41-50 år
6
51-60 år 29
Over 60 år 37
I alt
74

0-15 år
2%

16-30 år
0%

Over 60
år
50%

31-40 år
1%
41-50 år
8%

51-60 år
39%

Bopæl
I den kommune, ruten ligger i
I en nabokommune til ruten
Andet sted i Danmark
I alt

Antal
34
21
19
74

Turdeltagelse
Ja, flere ture
Nej, kun denne ene tur
I alt

Antal
52
18
70

Andet
sted i
Danmark
26%

I den
kommune,
ruten
ligger i
46%

I en
nabokom
mune til
ruten
28%

Nej, kun
denne ene
tur
26%
Ja, flere
ture
74%

33

Bilag

Vandrer-profil
Antal
Er meget vant til at
vandre (min. 30 min./dag)
Er vant til at vandre
motionerer (få gange om ugen)
Er ikke vant til at vandre,
men dyrker anden motion
Er ikke vant til at vandre
og dyrker ingen anden motion
I alt

41
24
5
3
73

Er ikke vant til
at vandre,
men dyrker
anden motion
7%
Er vant til at
vandre
(motionerer
få gange om
ugen)
33%

Er ikke vant til
at vandre og
dyrker ingen
anden motion
4%
Er meget vant
til at vandre
(min. 30
min./dag)
56%

Køn
Mand
Kvinde
I alt

Antal
19
56
75

Mand
25%
Kvinde
75%

Har du fået lyst til at vandre mere
på grund af Vandrefestivalen?
Antal
Ja
63
Nej
11
I alt
74

Hvordan fik du kendskab til denne tur?
Antal
Festival-avisen
48
60
Anden avis
19
50
Personlig kontakt 6
40
48
Hjemmesiden
13
30
Kommunen
0
20
10
Andet
6
0
I alt
92

34

Nej
15%

Ja
85%

19

6

13

0

6
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Hvad var din motivation for at deltage
i turen?
Antal
80
Naturoplevelse
71
70
60
Kulturoplevelse
37
50
Socialt samvær
34
40
Motion, fysisk velvære
62
30
20
Helbredet
12
10
Andet
2
0
I alt
218

71

62
37

34
12

Var turen en positiv oplevelse for dig?
Antal
Ja
71
Nej
2
I alt
73

2

Nej
3%

Ja
97%

Vurderer du gruppens størrelse passende
i forhold til turlederens funktion?
Antal
Ja
70
Nej
4
I alt
74

Nej
5%

Ja
95%

Svarede turens forløb til det annoncerede
(i festivalavisen)?
Antal
Ja
64
Nej
10
I alt
74

Nej
14%

Ja
86%
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Var transportmulighederne til og fra
ruten tilfredsstillende?
Antal
Ja
71
Nej
2
I alt
73

Var vandrerutens beskaffenhed tilfredsstillende?
Antal
Ja
72
Nej
2
I alt
74

Nej
3%

Ja
97%

Nej
3%

Ja
97%

Hvordan oplevede du stemningen
blandt deltagerne på turen?
Antal
God
70
Neutral
4
Dårlig
0
I alt
74

Var du tilfreds med faciliteterne på ruten?
Antal
Gode
35
Dårlige
1
Ikke relevant 36
I alt
72

Neutral
5%

Dårlig
0%

God
95%

Ikke
relevant
50%

Gode
49%
Dårlige
1%
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Skal du vandre flere gange i løbet af
vandrefestivalen?
Antal
Ja, flere ture
52
Nej, kun denne ene tur
18
I alt
70

Har du fået mere lyst til at vandre?
Antal
Ja
66
Nej
7
I alt
73

Nej, kun
denne
ene tur
26%
Ja, flere
ture
74%

Nej
10%

Ja
90%

Er der noget der holder dig tilbage fra at gå mere,
end du allerede gør?
Antal
Nej
52
Ja
22
I alt
74

Ja
30%
Nej
70%

Hvad har det betydet for dig, at denne tur var
arrangeret og havde en turleder?
Antal
Jeg ville være gået turen alligevel
4
Jeg ville måske ikke have gået turen
17
Jeg ville helt sikkert ikke have gået turen 52
I alt
73

Jeg ville
være gået
turen
alligevel
6%

Jeg ville
helt sikkert
ikke have
gået turen
71%

Jeg ville
måske ikke
have gået
turen
23%
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Kender du andre, som måske kunne have lyst til at gå
med på tur?
Antal
Ja
63
Nej
10
I alt
73

Nej
14%

Ja
86%

Vil du opfordre andre, fx familie eller bekendte,
til at gå med på tur?
Nej
0%
Antal
Ja
73
Nej
0
I alt
73
Ja
100%

Hvad fik du personligt mest ud af ved
vandreturen (sæt gerne flere krydser)?
Antal
80
Naturoplevelsen
70
70
60
Kulturoplevelse
40
50
Socialt samvær
46
40
30
Motion, fysisk velvære
59
20
10
Helbredet
8
0
Andet
3
I alt
226

Var du på tur sammen med andre?
Antal
Familie
37
Venner
17
Børn 0-6 år 2
Børn 7-17 år 4
I alt
60

46

40

59
8

3

40
30

37

20
17

10
0

38

70

Familie

Venner

2

4

Børn 0-6 år

Børn 7-17 år

Bilag
Var du med på vandretur under
Vandrefestival Sjælland sidste år?
Antal
Ja
22
Nej
50
I alt
72

Ja
31%
Nej
69%

Er du aktiv i vandreforening, e. lign.?
Antal
Ja, jeg deltager i vandreture 41
Nej, jeg går ikke med på ture 31
I alt
72

Nej, jeg går
ikke med
på ture
43%

Er du ude og vandre som en del af din ferie?
Antal
Nej
28
Ja
45
I alt
73

Ja, jeg
deltager i
vandreture
57%

Nej
38%
Ja
62%

Hvis ja, hvilken overnatningsform benytter du?
Antal
20
Sommerhus 15
B&B
8
15
15
Hotel
9
Vandrerhjem 10
10
Feriecenter
4
8
5
Andet
16
I alt
62
0

Sommerhus

B&B

16

9

10
4

Hotel

Vandrerhjem Feriecenter

Andet
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Bilag 3: Citater fra deltagernes spørgeskemaer
5. Hvordan fik du kendskab til denne
tur?
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

•
•
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Turistforeningens hjemmeside
Slog blot op under vandreture
og stødte så på denne side.
Jeg er medlem af DVL.
Er også med i DVL.
Avisen + DVL.
Via medlemsskab af Dansk
Vandrelaug.
Godt informationsmateriale.
Har deltaget i tidligere tur. Har
veninde der opfordrede mig til
at deltage.
En veninde spurgte, om jeg
ikke ville med på turen. Hun
havde læst om turen i
vandrefestival avisen.
Arrangør opfordrede mig til at
gå med og fortælle undervejs.
Kalundborg nyt. Lokalavis.
Jeg havde sagt ja til at være
turleder.
Læste om Vandrefestivalen i
den lokale avis. Gik herefter
på nettet.
Var med sidste år og har holdt
øje med avisen - hvornår det
var i år.
Igennem vores egen forening,
Køge Vandreforening, vidste
jeg besked om festivallen.
Igennem vores egen forening,
Køge Vandreforening.
Tilmelding med oplysning om
vandrefestivalen, kunne være
rart. For hvis jeg ikke lige ser
avisen, er det jo nemt at
glemme vandrefestivalen, og
det vil være ærgerligt.

•

Var med sidste år, men blev
faktisk først opmærksom på
vandrefestivalen igen i år pga.
vandrefestival-avisen.

6. Hvad var din motivation for at
deltage i turen?
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Siden jeg begyndte at vandre
2-3 gange om ugen, har jeg
undgået perioder med
tristesse.
Kombination af tur og
fortællinger om urter.
Havde aldrig før været på
Sejerø - god anledning til at se
øen og blive guidet rundt.
Også gerne noget historisk
som på denne tur.
Gerne også historiske
beretninger.
Natur i særdeleshed.
Det er en dejlig måde at se og
opleve noget nyt.
Turen er ikke kendt område.
Området er desværre normalt
lukket for offentligheden.
Vi har været på 3 ture.
Geopark Odsherred, Omø og
Saltbækvig. Alle 3 ture valgt
fordi vi gerne vil gå i området
og samtidig få oplysning om
stedet. Omø havde jeg aldrig
besøgt før. Men det blev en
stor oplevelse, selv om der
kom et par byger. Og
Saltbækvig er et lukket
område, der ikke ellers er
adgang til. Det var bestemt
også en god tur.
Og ville se smukke udsigter
med hav og lære lidt om
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•

naturen og sammen med en
anden.
Det sociale samvær har for
vores vedkommende været
bedre på de 2 andre ture, som
vi har deltaget i.

•

9. Hvad vil du fremhæve som
godt ved turen?
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

God information før -under og
efter. Talte antallet af
deltagerne flere gange. En
leder i spidsen og en efter
gruppen, for at sikre at alle
kom med.
Turlederens smittende
begejstring og rummelighed
med små-ustyrlige deltagere
((o:
God orientering om
Stevnsfortet og fyrtårnet
undervejs på den smukke
vandretur.
Turleder og hjælper var begge
gode og supplerede hinanden
fint. empo fint. Humør og
engagement i top.
Godt tilrettelagt tur i en dejlig
natur og gået i et godt jævnt
tempo.
At turen var godt tilrettelagt.
God guide. Den fine omvisning
ved Liselund. Den gode
frokost og så var vi så heldige
med godt vejr!
God guide.
Odsherred rummer så meget
skøn natur, inkl. en masse
vandrestier langs havet, samt
en god turleder.
Passende længde, godt
tempo, afvekslende natur og
et godt tidspunkt.

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

Turen foregik i et passende
tempo, der var tid til snak og
tid til at samle de planter vi
ville lave te af når vi kom
tilbage til urtehaven.
Fantastisk vejr, med mange
sommerfugle og andre
insekter i luften. Sol, fugle,
insekter, tid til at se naturens
rytme og en positiv stemning
gjorde det til en god dag.
God oplevelse sammen med
naturvejleder Elise S.
Hvelplund.
Elise havde en fantastisk viden
om naturen. God til at
formidle, ville gøre alle tilpas
og gentog gerne svar flere
gange
"Birgit, vores guide. Hvor er
hun dog et dejligt positivt
menneske. God til formidling,
give orientering og sjove
historier om øen. Er bestemt,
vi sagde flere gange; ja mor."
Passende længde og tempo
(ret frisk tempo). En smittende
turguide, der havde mange
fine små beretninger om det,
vi så.
Godt vejr og positiv stemning.
Overskueligt antal deltagere
(10), god turleder, passende
tempo, god stemning og snak
med ukendte andre.
Indlægget fra Kragerupgård.
Turlederen havde sat sig godt
ind i de ting, der var at
fortælle om på ruten.
Årstiderne.
Guiden, der gjorde alt, for at
gøre turen god, også selvom
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•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•
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vejret var trist, og ruten måtte
ændres.
Naturoplevelsen.
Jeg blev helt høj, fordi
deltagerne alle var så glade og
positive. - Jeg gør det gerne
igen!
Turlederen kom hen og sagde
pænt goddag og
præsenterede sig, det gav
allerede en god stemning, fint
tempo vi kunne alle følge med
i og ikke mindst, det var
pragtfuldt vejr.
Velforberedt turleder. Dejlig
kaffe og kringle. Hjælpsomhed
med tilbage-kørsel.
Godt tilrettelagt. Passende
tempo for mig.
Et indblik i, hvad landbrug
OGSÅ kan være/blive fortalt af
en begejstret ejer.
Turlederen var en god
fortæller.
Det var en rigtig rar og
afslappet søndagstur.
Hyggeligt, anderledes,
interessant. En rigtig dejlig
søndag med flot vejr.
God planlagt tur med
afvekslende natur.
Personligt kan jeg godt lide
det historiske, og det var jo
alle tiders at Joachim
Kastenskjold selv indledte.
Det var en anderledes og
spændende tur. Vi var lidt ude
i det vilde og ubetrådte. Det
kan jeg godt lide. Landskabet
var absolut værd at se på. En
rigtig god tur.
Dejlig naturoplevelse med en
skøn rute næsten kun på stier.

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Fik noget at vide om fortiden.
God turleder.
Fik meget at vide.
God natur og god turleder.
Flot landskab og en dygtig
turleder, som orienterede
meget fint undervejs
Meget kompetent guide, som
formåede at gøre turen meget
spændende. Kunne fortælle
en masse.
En meget veltilrettelagt og
velgennemført tur med en god
guide!
Fantastisk natur langs kysten.
Den historiske fortælling.
Flot natur.
Fin fortæller og guide.
Turlederens gode viden til
mange ting.
At man kan komme steder,
der ellers ikke er adgang til.
En rigtig god turleder, og et
flot område.
En god turleder, og et dejligt
område.
Smukke havudsigter. Der var
stille, der var ingen bilstøj eller
anden trafik Det var godt, Ivan
Ingemansen, fortalte om
Langø og Tærø.
Trods regn og tordenvejr...
formåede turguiden at
gennemfører arrangementet i
en anden form end planlagt.
Stor tak til Kirsten for det...
det blev trods vejret en super
god dag.
Bakket terræn, som betød at
konditionen blev sat på en
prøve. Den dejlige udsigt over
fjorden... der kunne godt have
været mere af den på turen.
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Og det allerbedste... var at
guiderne havde medbragt
kaffe og hjemmelavet kage...
tusinde tak til dem for det :)
10. Hvad vil du fremhæve som
mindre godt ved turen?
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

Kan ikke nævne noget. En
skøn tur. God gruppe størrelse
og først lidt regn mens vi
ventede på båden. Den bedste
af de 3 ture jeg har deltaget
på.
Den måtte godt have været
længere!
Guiden jappede det hele
igennem, ventede ikke på at
troppen var samlet, cyklede
selv så hun havde ingen
fornemmelse at tempoet - Der
var en hvilepause, hvor man
skulle sidde i stærk modvind
og spise sin mad. Meget
selvcentreret guide.
En havde en jagthund med, og
det er måske knap så smart
når det er i et område med en
masse fasaner og andre dyr.
At de stier vi skulle have
benyttet ikke var blevet
vedligeholdt, så ruten måtte
ændres.
Regnvejr - smil.
Det regnede og desværre var
vi ikke ret mange til en ellers
fin tur.
Vejret var lidt hårdt.
Ingen anker.
"Der var sat for kort tid af til
turen. De sidste nåede flere
gange ikke ""feltet"" inden der
blev fortalt. Tempoet var ret
højt."

•

•

•

At en lodsejer - trods det at
Slagelse kommune havde
meddelt guiden, at alle
tilladelser var i hus - alligevel
på vred måde smed hele
selskabet væk fra hans jord!!
En tur på 12 km (13.6). Der
bør kommunen lave stien mod
nordsiden fremkommelig for
vandrene (græs til knæene på
halvdelen af ruten).
Ville gerne have hørt mere
fortalt om øen, naturen,
skoven, planter, dyr, fugle og
øen og havet eller noget
andet, som bliver fortalt på en
spændende måde. Jeg kunne
ønske, at vi var stoppet nogle
gange på hjemturen og havde
fået fortalt mere om naturen.
Faktisk var der spisepause
allerede kl. ca. 11.15. Og dér
fortalte Ivan Ingemansen
meget fint om Tærø, mens vi
kiggede over på Tærø. Og også
naturvejlederen sagde en lille
smule om havørnen, som
nogle havde set. Det kunne
have været godt, om
naturvejlederen havde
forberedt et indlæg om noget
af det vi så i naturen eller på
turen. Og der kunne sagtens
have været arrangeret flere
stoppesteder, med
fortællinger om fyrreskoven,
fasanerne eller hvad det var
for fugle eller om planterne
eller insekter eller dyrene i
havet eller noget andet. Der
blev kun fortalt to gange på
turen. Indledningsvis og så ved
den tidlige frokost, og herefter
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•

var der ikke mere fælles. Det
var lidt ærgerligt.
Lidt for meget transport vej i
skoven, hvor der ikke var
noget specielt at se på.

11. Vurderer du gruppens størrelse
passende i forhold til turlederens
funktion (kan alle se, høre, følge med,
er der mulighed for at stille
spørgsmål osv.) Hvis nej uddyb:
•

•
•
•
•
•

•
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Måske er 27 lige i overkanten,
når spredningen i vandreformåen er så forskellig fra
person til person.
Vi var mange, ca. 35, men det
gik fint.
Max 45 p.
Syntes der var for mange
deltager.
Vi kunne med fordel ha` været
flere.
Jeg hørte fint, men var også
helt tæt på, Ivan
Ingemannsen. Jeg tror ikke
alle kunne høre og se, for vi
var rigtig mange på turen. Og
det var et smalt sted vi stod på
Skalkenæs, så en del deltagere
måtte stå lidt perifert og
længere væk. Og vi stod hvor
det blæste. Blot 50 meter
længere fremme på stien var
der læ. I læ er det nemmere at
høre for alle. Der var gode
muligheder for at stille
spørgsmål. Begge var meget
villige til at besvare spørgsmål
fra gruppen.
Men tordenvejret fik helt
sikkert nogle til at blive
hjemme. Så vi var desværre
ikke ret mange... øv øv..

•

Vi var en stor gruppe, men
guiderne tog sig tid selvom om
det betød, at vi ikke holdt
tidsplanen.

13. Var transportmulighederne til og
fra ruten tilfredsstillende?
•

•
•
•

•

"Det ville være rart om
mødestedets husnr. er angivet
i annoncen, da GPS forlanger
et husnr. Har stedet ikke et nr.
så evt. blot ""efter nærmeste
nr."""
Vi kørte selv.
Der var knap 1 km til busstop.
Det var nødvendigt at man var
selvtransporterende for at
kunne deltage.
Meget flot med afhentning i
bus.

15 Hvordan oplevede du stemningen
blandt deltagerne på turen?
•

•

•

•

Gemytlig og munter. En
deltager mente, at når vi nu
gik på Hjertestien, så ville det
være passende med lidt
romantik.
Det var let at snakke med
andre, og let at få en meget
personlig snak om livet,
glæder og sorger.
Man kunne ikke andet end at
blive inspireret af den
begejstrede ildsjæls glæde ved
projekt skovrejsning.
Ikke så meget socialt samvær
som på tidligere ture.
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16. Var du tilfreds med faciliteterne
på ruten?
•
•
•

•

•
•

Det ville være rart med et
toilet efter 7 km.
Vi er jo i naturen.
Ved ture over 2 timers
varighed bør egnede
toiletmuligheder overvejes.
Som turledere sørgede min
mand og jeg for mange pauser
undervejs samt en rast med
gratis kaffe, te, kage og vand.
Når man vandre i naturen skal
der vel ikke være så meget.
Vi parkerede på vejen. Det
ville have været rart, hvis vi
kunne have lånt havnens Pplads, men det gik alligevel.
Der var ikke andre faciliteter.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

19. Er der noget der holder dig tilbage
fra at gå mere, end du allerede gør?
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Jeg vandrer fast onsdag,
torsdag og ofte i week-ends,
så andet skal også passes.
Vandrer allerede 3 - 4 gange
pr. uge.
Jeg går alt det jeg har
mulighed for.
Jeg løber helst.
Da jeg arbejder er dagture
ikke et must.
Jeg skal passe mit job. Dagture
ikke en mulighed.
Jeg vandrer i forvejen 3-4
gange om ugen. Andet skal
også passes.
Dårlige undskyldninger.
Jeg vandrer allerede 3-4 gange
pr uge.
Tid.
Tid.

Tiden.
Mangel på fri tid.
Tid.
Regn.
TID.
Mangler tid og selskab!
Tiden Begrænset fritid.
Sparsom fritid.
Sparsom fritid.
Manglende tid samt at jeg ofte
har problemer med at komme
til startstedet grundet
manglende transport.
Savner nogle at gå sammen
med og at der er en faglig
dygtig leder som fortæller på
en faglig og spændende måde,
om det man ser på turen eller
det man oplever i kroppen.
Jeg kunne godt tænke mig
flere arrangerede ture med fx
fokus på meditativ vandring
(som beskrevet i
vandrefestivalavisen)
afvekslende med fortællinger
om det man oplever (ser,
hører, lugter, smager, føler
osv.) og det man evt. oplever i
kroppen fx med få minutters
afspænding eller stretch
undervejs.

22. Vil du opfordre andre, fx familie
eller bekendte, til at gå med på tur?
•

•

Jeg har opfordret min walk
and talk klub til at gå med på
en af turene og fortalt dem
om vandrefestivalen
Jeg vil dog ikke opfordre
familier med børn til at gå
med, da tempoet var for højt.
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24. Hvad tror du, der skal til for at få
flere til at benytte vandreruterne?
•
•

•
•
•

•
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Mere information om de lange
ture.
Skriv og tal om fordelene så
ofte som muligt i alle medier,
så kan det komme til at gå
med motion som med rygning.
Fremhæv at det hjælper både
mod tristhed og ensomhed.
Jeg tror at denne
vandrefestival kan være med
til at sætte skub i nogle. Jeg
bor i Jyllinge (Roskilde
kommune) og her har vi noget
vi kalder Vadefuglene. Vi
mødes hver mandag
formiddag ved vores hal og
går i rask trav 1½ time. ca. 7-8
km. Jeg har gjort god reklame
for Jer i dag. Vi er en stor
gruppe på 30-50 personer
hver mandag.
Et specifikt indhold/mål.
Mere aktiv information mund
til mund
Vi mennesker er efterhånden
så forvente med at blive
præsenteret for alverdens
muligheder, men jeg hørte, at
geoparkturen var vældig godt
besøgt, og det understøtter jo
netop oplevelseslysten. Der
kan ikke skrives og fortælles
nok om, hvor mange
naturperler Odsherred
rummer, for det kan måske få
flere med.
At vandrefestival avisen bliver
husstands omdelt i flere
områder.

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

Fortsæt som nu. Det vil hive
flere op af sofaen. Festivalen
er god reklame.
Vi skal vide, at de er der og
hvor vi kan finde information
om dem.
Måske husstandomdele
vandreavisen. Har ikke set det
omtalt i medierne, men måske
er det fordi jeg ikke ser så
meget tv.
Tror at tiltag som denne
Festival får nogle flere op af
sofaerne, men måske ikke de
allermest trængende. Dem
ved jeg ikke, hvordan man får
fat i.
Fortsat markedsføring.
Arrangerede ture.
Måske flere oplysninger fra
lokale aviser.
At de får kendskab til det,
måske lidt mere reklame for
dem, og at de er ordentligt
opmærket, når man så går på
dem.
Reklame i blade & radioen.
Bedre transportmuligheder til
og fra, og måske toiletter på
ruten.
Oplysning i diverse medier.
Mund til mund fortællinger,
gode oplevelser de første
gange, god tid i starten.
Inspiration i ugeavis eller
lignende.
Fortsætte i samme spor.
Festivalen lokker garanteret
flere med, men et årligt hip
som festivalen kan friske op,
hvis nogle falder af på den i
løbet af året.
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•
•
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•

•

•
•
•

•
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Festivalen er god reklame fortsæt med det. Det hiver
nye op af sofaerne og gir vi
andre ny luft, hvis man er
faldet af på den i årets løb.
Festivalen er god reklame.
Hold fast i en årlig festival, det
er god reklame.
Fortsæt med en årlig festival.
Oplysning, reklame, meget
mere reklame f.eks. i de
forskellige lokalaviser.
"Festivalen er god reklame.
Spørgsmål 25 og 26 kan jeg
dårligt svare på, for ja, jeg ER i
sommerhus, men betragter
det ikke som ferie, og jeg
vandrer ALTID - - altså også
der, men hverken med familie
eller venner, men dels alene
og med en gruppe fra
Ældresagen. Tilføj venligt en
rubrik at krydse for ""ALENE""
i spørgsmål 26."
Fortsæt med festival. Det er
god reklame. Mine svar i 25 og
26 er ikke korrekte, men der
er ikke rubrikker, der passer.
Mere omtale.
En god begyndelse er disse
vandrefestivals.
At turene starter, så man kan
komme dertil med offentlige
transportmidler.
Jeg savner ugedag i
turbeskrivelserne. Kan
forkortes: mand. tirsd... aug.
sept. så kan de godt stå der!
Bedre oplysning i lokale
medier.

•
•
•
•
•

•

•
•

Vide at de findes...
Mere oplysning om ruterne.
Som minimum at de er rigtigt
annonceret.
Oplysning-oplysning og atter
oplysning.
Gode spændende
velforberedte turledere og
fortællere, som kan fortælle
relevante ting på en levende
og gerne humoristisk måde og
skabe en god stemning på
turen - evt. med små bitte
opgaver, som man kan løse
hvis man har lyst. Holger
Hedeman har jeg virkelig nydt
som turleder. Han lavede små
opgaver og skabte en sjov
stemning. Det var pragtfuldt.
Jeg tror det er vigtigt, at der
står mere om turens indhold i
turbeskrivelsen, så man som
deltager ved, hvad man præcis
melder sig til. Turbeskrivelsen
skal lokke os ud i naturen.
Arrangeret ture med
vandreguide. Tilmelding til
hjemmesiden så man kan
modtage email til næste år.
Modtage email med
arrangeret ture med guide.
Tilmelding til email med
arrangeret ture med guider.
Arrangeret ture med
turguiderne... som tilbydes via
emails.
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Bilag 4: Udvalgte turberetninger fra Vandrefestival Sjælland 2011
”Røgduften sidder stadig i min rygsæk og minder mig om min spejdertid i 1960´erne!
Lørdag nat lå jeg i min sovepose i shelteret ved Klintsøgård, mens bålet knitrede, røgen
sved i øjnene og der lød "go´ nu nat og gå nu rolig hjem mens du stadig er ved dine fulde
fem" fra de af mine medvandrere der stadig havde toner tilbage i livet! Inden DGI
sangbøgerne kom på bordet sammen med den gode stærke kaffe m.m. havde vi set solen
gå ned fra Klintebjerg, spist lækker mad tilberedt på bål, hørt spændende historier om
egnen vi kom igennem og vandret i solskin. Turlederne Jan og Asger var velforberedte og
skabte med deres smittende vandreglæde den gode stemning blandt gruppen. Tak for en
fantastisk oplevelse.”
Oprettet af Birthe Dahl Hansen

Sol over Hjertestien i Vollerup
I strålende sol mødtes 31 mennesker og 1
hund ved indgangen til Hjertestien i Vollerup.
Sidsel fra Hjerteforeningen byder velkommen
og kunne fortælle, at der også resten af året er
mulighed for at gå tur sammen. 3.søndag i
måneden kl. 11 går repræsentanter for
Hjerteforeningen tur derude.
Herefter fik formand for Ældre-og
sundhedsudvalget i Kalundborg Kommune, Ole
Glahn, ordet og gav deltagerne nogle ord med
på vejen om sundhed og social kapital.
Hjerteforeningen stod for turen med
Sidsel Hee i spidsen.

Turen gik gennem den unge, tætte skov.
Fuglene havde snuppet kirsebærrene, men
grønt og frodigt var der og ind imellem var der smukke kig på en sø og Sejrøbugten.
Snakken gik blandt deltagerne. Så der var
noget for både krop og sjæl på den fine
tur, hvor medlemmer fra Hjerteforeningen
dannede bagtrop og fik alle med. En dejlig
tur i et fint område - forhåbentlig vil
mange af deltagerne vende tilbage og
bruge det. Tak til Sidsel og
hjerteforeningen.
Oprettet af Jytte Larsen,
Sundhedsstaben - Kalundborg Kommune
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Et kig til Sejrøbugten.

Bilag
Natur-historisk Røsnæstur, fra Naturrum til Danmarks største vingård
I lunt og diset vejr blev de 35 deltaget guidet op
og ned af bakkerne langs kysten. Tempoet var
roligt og der var god tid til at høre Birger fortælle
om planter, som ellers er sjældne på vore
breddegrader, men trives godt i Røsnæs tørre
jord. Der blev også fortalt om hvordan
landskabet er blevet til, om Lillebæltsler, som
dannede grundlag for Lecafabrikken og om
klinternes stadige forandring.
En del af Røsnæs kystlinie i aftendis.

Vin.

Efter en pause blev det endnu mere eksotisk for så var der
rundvisning i vinmarkerne ved Dyrehøjgaard, hvor druerne hang
tæt. Der var også besøg i vineriet, hvor der blev fortalt om
produktionen. Turen sluttede med et besøg i gårdbutikken, med
lejlighed til at nippe til smagsprøver. Se billeder i foregående
indlæg.
Oprettet af Jytte Larsen

Et skridt på vejen
"Gå en tur og prøv en kano". Denne opfordring fulgte 20 børn og voksne lørdag formiddag,
da sundhedsprojektet "Et skridt på vejen" havde arrangeret vandretur. Ruten gik fra Østre
Park og Margrethevænget til kajakklubben ved Maribo Søndersø og arrangementet var et
led i Sjælland Vandrefestival, der løber frem til 11. september. Selvom vejret viste sig fra sin
bedste side, måtte ruten ændres lidt på grund sommerens megen nedbør, der har sat dele
af stierne langs søen under vand.

Gruppebillede.
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Undervejs underholdt Naturvejleder Uffe Nielsen deltagerne med fortællinger om både
naturen og områdets historie. Ved Maribo Kajakklub blev der holdt kaffe- og frugtpause og
Rickardt Madsen fra klubben bød på en tur i kano, hvilket for flere af deltagerne var deres
debut på vandet.
At både unge og ældre kan have glæde af at bevæge sig i naturen i fællesskab, vidnede
aldersspredningen på over 60 år om. Projektleder Gitte Porsmose fra "Et skridt på vejen"
siger efter arrangementet, at hun håber, der vil være opbakning til at kombinere flere
gåture og naturoplevelser med besøg i lokale sportsklubber og foreninger.
Oprettet af Gitte Porsmose

Alleshave
Rigtig fin tur i meget særpræget natur, spændende at høre om Sjællands eneste vandreklit.
lederen af turen gjorde det godt, var god til at vente på "de sidste". Vi havde håbet på lidt
mere information om området, men det vi fik, var godt.
Oprettet af Hanne Olsen
35 deltagere nyder den smukke sensommer i Vesterlyng

Nedtur fra bronzealderhøj.

Det samlede selskab efter vandringen.

Oprettet af Finn Poulsen
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Naturvandring i Knudsskov - jættestuer og græsningsskov
Vandrefestivalen i Vordingborg Kommune blev skudt i gang med flot solskinsvejr og en rask
vandretur på Knudshoved Odde, hvor 25 var mødt op for at lære oddens natur og historie
at kende. De fremmødte kom både fra Møn, Præstø, Lundby og Vordingborg og helt lokalt
fra Knudshoved. Torben Hviid fra Knudsskov Græsningsforening fortalte om naturpleje med
Galloway kvæg i de forskellige folde i Knudskov og på Knudshoved Odde. Der blev fortalt
om den sjældne Gaffelsnudebille, som har sit levested ved en sø i Knudsskov, om indsatsen
for at hjælpe bestanden af klokkefrøer, og projektet med at fjerne de mange ørnebregner,
som breder sig i skoven. Undervejs blev der kigget på planter og svampe og smagt på
brombær.

Frokostpause med havudsigt.

Frokosten blev nydt øst for ”Paradis” med udsigt over Smålandsfarvandet og Femø i det
fjerne. Naturvejleder Elise Hvelplund fortalte om jættestuen og langdyssen i østkanten af
Knudsskov og et par af deltagerne kravlede ind i jættestuen og så det mægtige monument
indefra.
Oprettet af Elise Steen Hvelplund

Svenstrup - Vollerup – Svenstrup
Solskinstur ved Saltbæk Vig
Tak til en oplagt og begejstret turleder, der havde nok at gøre med at holde styr på alle 27
deltagere. En meget fin og varieret tur.
Oprettet af Aase Porse
Svenstrup - Vollerup: Sol, vand og hjerter, der tør
Godt nok har jeg været i Svendstrup og Vollerup før, da jeg nu har boet over 30 år i
Kalundborg, men ikke ret meget uden for vejene. Røsnæs nord strand har jeg altid opfattet
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som udelukkende en stenet affære (så den besøgte vi som børnefamilie kun
sjældent)...men det viste sig ikke at være tilfældet, da vi vandrede på strandstien langs
vandet. Sand og sten flyttes rundt hele tiden, fik jeg fortalt ved et hvil på grundejerforeningens generalforsamlings- og festplads. Så efter den smukke tur på strandstien med
solskin, et klart sigte til Sejrø og et varieret terrain på kanten af sommerhusgrundene, bl.a.
med blomstrende lyng, måtte jeg efter turens afslutning tilbage og tage en dukkert fra den
offentlige strand, - en fin sandstrand, i Vollerup.

At der er blevet rejst skov i Vollerup
i 90érne, findes "bjerge" og søer her
vidste jeg heller ikke, men det blev
alt sammen præsenteret for os på
den smukkeste måde ved vandring
gennem skoven, hvor turleder
krydrede oplevelsen med lidt sagnfortælling i det varme solskin.

Kirkebjerg i Vollerupskoven.

Mellem Svenstrup og Volllerup.

Sidste del af turen kom til at foregå
på "hjerte-stien", hvilket gav turen
et romantisk skær. Desværre
belærte andre vandrere mig om, at
der blot var tale om en sti, som
"Hjerteforeningen" havde indviet til
at trampe løs på. Så kunne jeg jo lige
så godt speede op, så vi kunne blive
færdige med de 11 km og 300 m,
turleder oplyst om, der var mulighed
for at blive motioneret den dag.

Et kvarter før stipuleret sluttidspunkt lykkedes det at få halet alle 27 deltagere i land, så de
kunne hjule hjemad...men jeg var nødt til at køre tilbage til Vollerup strand og tage en
dukket, selvom jeg ikke havde tænkt på at få badetøjet med.
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Samtidig plukkede jeg strandkål, som jeg i en tv udsendelse fra Dragsholm slot havde set
kunne bruges til garniture i fin madlavning. - Hjemme pakkede jeg så lakse-stykker ind i
strandkål efter at have kogt det lidt. Det smager fint - i retning af spinat. Der var
forbavsende mange majs-marker hjem over Tranemosevej, men jeg huggede ingen kolber
til aftensmaden, der i øvrigt smagte bedre end den plejer. Tak for turen.
Oprettet af Karsten Normann Larsen

En Voldsom Omvej i Solrød

Oprettet af Benny Hansen

Solrød på den anden ende
Vandrefestival Sjællands
første tur i Solrød gik
denne gang ”baglæns” i
Solrød. Med start ved
Solrød Rådhus gik turen
mod vest til den nye
legeplads ” En Voldsom
Omvej”.
Støjvolden.

Benny Hansen fra Hjerteforeningens lokalkomite – og selv opvokset i Solrød og Jersie underholdt undervejs med historier og baggrundsviden om kommunens udvikling.
Højdepunktet var det nye legeområde for børn og voksne på bagsiden af motorvejsvolden –
også kaldet ”En Voldsom Omvej”.
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Derfra gik turen til kommunens
lossepladsområde, der både er nabo til en
køreteknisk bane samt opholdssted for en
forladt campingvogn! Ved næste stop Uglegårdsskolen – blev der både tid til
beundring af det smukke bygningsværk
Ned ad bakke.
samt undren over, hvor dyrt et
Ned ad bakke.
byggeprojekt det viste sig at være blevet.
Deltagerne på turen fik et fint indblik i de mange stisystemer, der fører borgerne rundt i
kommunen.
Oprettet af Esther Thomsen

De glade vandrere.

Oprettet af Thorkild Thomsen

Fra Fælleden til Fjorden
Turen startede ved Holbæk Gangsports klubhus. Solen skinnede, og det var rigtig varmt.
Der var en god stemning, da flokken satte sig i bevægelse. Vi gik ud på fælleden, og oppe på
Arnolds Bjerg var der flot udsigt, bl.a. til Andelsbyen Nyvang. Her blev gruppebilledet taget,
og herfra blev flokken delt i 3 grupper, en hurtig og to lidt langsommere. Vi fortsatte
udenom byen ad stier til Holbæk Fjord, hvor der overalt sås vilde blomster. Mens vi gik, gik
solen ned. Det var smukt at se fjorden blikstille med de mange sejlskibe, som spejlede sig i
vandet.
Oprettet af Helle Munk Nielsen

Alle 42 deltagere på toppen af Arnolds Bjerg.
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Skarresø rundt
Med spænding mødte jeg op til min første tur i vandrefestivalens regi. Jeg var spændt på
hvilke mennesker jeg ville møde, og i det hele taget om det ville være noget for mig. Jeg
blev meget positivt overrasket, tempoet var godt, og undervejs fortalte turlederen om de
forskellige ting, der var værd at nævne. Og jeg må sige at selv om jeg er lokal, var der
mange ting jeg ikke vidste, så det var en god sammenblanding af motion og læring.
Samtidig var vejret rigtig godt vandrevejr, solen skinnede og det blæste kun en smule. Alt i
alt en rigtig god tur, og det er bestemt ikke sidste gang jeg er med på vandrefestivalen.
Oprettet af Brit
Kragerupgaard
Udsigten til en aftentur ved Kragerupgård. Det største input ved turen var indlægget fra
godsejen selv. Her fortalte hun, hvordan hun havde opstartet stedet og fået det som det er
i dag.
Oprettet af Dehli

Fra Langtved til Dejligheden
26 personer var mødt op ved
Langtved, og alle var parate til de
udfordringer, som turen ville byde
på, nemlig stejle skrænter, elhegn
og brændenælder. En mørk sky
truede, men blev fortrængt af solen.
Turen fortsatte gennem Store
Indhegning og ind i Dyrehave. Vi gik
rundt om Kirkemose, og der blev
holdt mange pauser, hvor der blev
fortalt lidt om landskabet og
historien.

Stop ved Kirkemose.

På vej mod Dejligheden kom der en bil i fuld fart. Chaufføren stoppede, og vi troede, han
ville skælde ud, men i stedet blev vi inviteret til at se hans over 400 år gamle oliventræer. Vi
tog mod tilbuddet, og det var rigtig sjovt. Herefter gik turen gennem temmelig mange
brændenælder, og et væltet træ gjorde det nødvendigt at kravle på alle fire op ad en stejl
skrænt. Heldigvis tog alle det med godt humør, og snart var vi tilbage ved Langtved, hvor en
del af deltagerne sluttede dagen med en velfortjent is.
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Dejligheden.

Gruppebillede foran en stor bøg.

Oprettet af Helle Munk Nielsen
Langtved er ikke langt væk!
Det tog nemlig ikke mere end 2½ time med offentlige transportmidler, lørdag d. 3. sept....
at komme fra Rødvig, Stevns til Munkholmbroen... ved Holbæk, hvor turen startede kl. 14.
Man skulle dog gå fra busstoppestedet ved Langtvedkrydset til broen dvs. ekstra 15 min.

Man var mødt talstærkt op på parkeringspladsen ved grillen ved Munkholmbroen til en på
alle måder vellykket tur. Holbæk Gangsport havde arrangeret turen på bedste måde. Vi gik
først sydpå langs Isefjordens bred mellem høje grønne bøgetræer, med den solglimtende
fjord på højre hånd og drejede på et tidspunkt til venstre op mod Elverdamsvej ved
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Langtved. Her krydsede vi vejen og var kort tid efter i Ryegårds Dyrehave, som er
karakteristisk med sin højmose, sine gamle bøgetræer med mange væltede ”kæmper”
imellem og græssende kvæg.
Vi holdt en dejlig pause på en høj bakke med et kæmpe fritstående bøgetræ, hvorfra vi nød
udsigten i sen eftermiddagssol til et gudeskønt dansk guldalder-landskab... med skovklædte
bakker, grønne dale... og med udsigt til Isefjorden. Herefter gik det gennem brændenælder,
over elektriske hegn til vi nåede landevejen ovenfor Dejligheden. Her blev der budt på en
ualmindelig dejlig varm kaffe, samt hjemmebagt kage.
Derpå gik turen ned mod Dejligheden, som helt sikkert kan være sit navn bekendt. En
meget fartglad og højtdyttende bilist bød os (ovenpå forskrækkelsen... (de fleste af os
havde sprunget ud i rabatten for at redde livet!!)) meget venligt til at se sine gamle
oliventræer.. i baljer mm. Dernæst gik det gennem flere brændenælder, ad våde mosestier,
op over en stejl skrænt, fordi skovstien viste sig at være spærret af en vældig vindfældet
bøg, ned mod gangstien langs Isefjorden og ad denne til udgangspunktet, Munkholm Bro.
Turen havde taget 3½ time. En stor tak til arrangørerne for den dejlige sensommertur!
Oprettet af Hanne-Lise Nilsson
Tryggevælde Ådalstur
Den vilde våde natur
Havde taget sandaler på... kan ikke lide at trave i gummistøvler... nærmest også lige
meget... visse steder gik vandet over knæene. Jeg fik mudderbadet mine fødder... og trådt i
kokasser mm. Man får altid lidt overraskende oplevelser på disse ture. På denne oplevede
vores gruppe en "vild" kvægflok som galopperede gennem i fuldmoden hvedemark... som
et andet sted på marken var ved at blive mejetærsket af en kæmpe maskine. Kvæget
virkede fuldstændig ellevilde af eventyrtrang.
Lidt senere mødte vi en
landmand med et reb og nogle
store røjsere... på jagt efter
kvæget. Vi fik en længere
historie om kvæget i
Tryggevælde Engen og hans
oplevelser med indfangningen
af det... Med sig havde han en
stolt og travlt beskæftiget
Borderterrie. Men for pokker
Den vilde våde natur.
en smuk solnedgangstur med
aftenklokkeklang fra de to
kirker, som var start- og slutstedet. Store Tårnby Kirke og Strøby Kirke. Vi havde de bedste
guides med... kyndige i alt med geologi, stedets historie, botanik mm.
Oprettet af Hanne-Lise Nilsson
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Lykkebjerg rundt
De 14 deltagere i
Lykkebjerggårds lille tur fik en
spændende tur rundt på gårdens
jord. Der blev fortalt om skiftet
fra avl til bondegårdsferie med
klappedyr og meget andet. Vi fik
hilst på grise i flere udgaver, et
stædigt æsel, en glad hund og
kælne katte undervejs. Vi kom
Niels-Henrik viser køerne frem og fortæller
rundt i oplevelsesskoven, som
om udsigten fra Lykkebjerg.
rummer en masse forskellige
træer og buske. Til sidst havde vi fornøjelsen af at se en majsmark indefra. Niels-Henrik
havde nemlig været ude og slå en snoet sti igennem majsmarken, faktisk lykkedes det at
fare en smule vild, men alle kom ud i god behold og kunne bænke sig ved kaffe- og
kageboden, hvis man havde lyst til det.
Oprettet af Jytte Larsen, Sundhedsstaben, Kalundborg Kommune
Rørby - lang tur
Vejrudsigten var truende lørdag d. 27/8. Det var måske årsagen til det beskedne fremmøde
til Den korte tur i Rørby, men vi var 4 som ikke lod os skræmme af sorte skyer.
Vi fik en fin tur, hvor vi fik set både Ræve- og
Kaninbjerg. Peter var en engageret turleder, som
fortalte om området undervejs.
På et tidspunkt krydsede vores vej deltagerne
på den lange tur og til slut, mødtes vi igen i
hallen, hvor der var vand og kaffe suppleret med
Udsigten fra Rævebjerg.
gulerødder og småkager. Her kunne deltagerne
også få en oversigt over foreningens aktiviteter
Udsigten fra Rævebjerg.
med hjem.
Oprettet af Jytte Larsen, Sundhedsstaben, Kalundborg Kommune
Jyderup – Svebølle
På en lun søndag eftermiddag troppede 18 vandrere op for at følges med Olav til Svebølle.
Turens start gik gennem skoven nord om Skarresø, senere gennem agerlandskaber præget
fortidens og nutidens godsdrift med marker og jagtområder. Olav stoppede jævnligt for at
fortælle historie(r) undervejs, om Margrethe den 1., om herremænd, sejlads på åerne i
forne tider, og en anekdote om den store vognmand i Svebølle.

58

Bilag

Den store pause blev holdt på en forblæst
top med smuk udsigt over Skarresø inden
turen gik videre til Svebølle. Her var vi i god
tid til at toget retur til Jyderup kunne nås.
Oprettet af Jytte Larsen, Sundhedsstaben,
Kalundborg Kommune

I rask trav ad Bjergstien.
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Bilag 5: Oversigt over deltagere pr. tur
Deltagerantal
indberettet af
turledere
Faxe Kommune
Tur nr. 1 - Feddet - Blå Rute
Tur nr. 2 - Feddet - Gul Rute
Tur nr. 3 - Feddet - Rød Rute
Guldborgsund Kommune
Tur nr. 4 - Den stille skovvandrer
Tur nr. 5 - Ture med Fodslaw, Nykøbing F
Tur nr. 6 - Gå dagen i møde
Tur nr. 7 - Gå dagen i møde
Tur nr. 8 - Inden du går - Naturmotion til fyraften!
Tur nr. 9 - Inden du går - Naturmotion til fyraften!
Tur nr. 10 - Naturen i Bavnehøj Fritidsområde
Tur nr. 11 - Sundhedsvandring på Falster Diget
Tur nr. 12 - Naturvandring i Doktorparken
Tur nr. 13 - Den stille skovvandrer
Tur nr. 14 - Fra Grønsund rundt om næs
Tur nr. 15 - Gåtur til gravhøjene
Holbæk Kommune
Tur nr. 16 - På opdagelse i Bjerregaardsskoven
Tur nr. 17 - Spiselige planter i natur og have
Tur nr. 18 - Fra Fælleden til Fjorden
Tur nr. 19 - Pilates i naturen
Tur nr. 20 - Byvandring i Tølløse
Tur nr. 21 - Mårsø-Holbæk ad Fjordstien
Tur nr. 22 - Fra Langtved til Dejligheden
Tur nr. 23 - Fra Lunden til Fjorden
Tur nr. 24 - Høve i Odsherred
Tur nr. 25 - Munkholm stroppetur
Tur nr. 26 - Munkholm svampetur
Kalundborg Kommune
Tur nr. 27 - Sejrø
Tur nr. 28 - Hjertestien i Vollerup
Tur nr. 29 - Svenstrup - Vollerup - Svenstrup
Tur nr. 30 - Fra Naturrum til Dyrehøj Vingård
Tur nr. 31 - Røsnæs spids
Tur nr. 32 - Store Åmose
Tur nr. 33 - Røsnæs kystskrænter og højdepunkter
Tur nr. 34 - Rørby - lang tur
Tur nr. 35 - Rørby - kort tur
Tur nr. 36 - By og skov i Kalundborg
Tur nr. 37 - Rundt om Røsnæs Fyr
Tur nr. 38 - Sejrø
Tur nr. 39 - Jyderup - Svebølle
Tur nr. 40 - Kragerupgaard
Tur nr. 41 - Skarresø rundt
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Kalundborg Kommune - fortsat
Tur nr. 42 - Alleshave
Tur nr. 43 - Værslevstien
Tur nr. 44 - Rundt om Formidlingscenter Fugledegård
Tur nr. 45 - Hjertestien Kalundborg
Tur nr. 46 - Lykkebjerg rundt
Tur nr. 47 - Blæsinge Bakker
Tur nr. 48 - Biocaching på Lyngen
Tur nr. 49 - Tur over Herredsåsen
Tur nr. 50 - Bjergstien
Tur nr. 51 - Kærbystien
Tur nr. 52 - Saltbæk Vig
I alt

Deltagerantal
indberettet af
turledere

Antal ture
indberettet af
kommunen

Deltagerantal på
alle ture
indberettet af
kommunen

26

653

7

150

35
21
25

6
6
19

Lejre Kommune
Tur nr. 53 - Boserup Skov
Tur nr. 54 - Vandring omkring Aastrup Gods
Tur nr. 55 - Gl. Lejre til Dellinge Mølle
Tur nr. 56 - Vandretur til Øm Jættestue
Tur nr. 57 - Særløse Overdrev
Tur nr. 58 - Eurorando. Skjoldungestien
Tur nr. 59 - Aftentur til kilderne i Roskilde
Tur nr. 60 - Historien i Gl. Lejre - syn for sagn
Tur nr. 61 - Vandretur ved Isefjorden
Lolland Kommune
Tur nr. 62 - Langs diget til Bogø Pumpestation
Tur nr. 63 - Kom og sæt fødderne på forførende Femø
Tur nr. 64 - I skoven ved Nakskov fjord
Tur nr. 65 - Økosporet på Knuthenlund
Tur nr. 66 - Et skridt på vejen
Tur nr. 67 - Vandretur på Askø
Tur nr. 68 - Stokkemarke-Hestehave Skov
I alt

22

Næstved Kommune
Tur nr. 69 - Nyt naturområde ved Rønnebæksholm
Tur nr. 70 - Fra Gavnø til Basnæs
Tur nr. 71 - Kongskilde Friluftsgård
Odsherred Kommune
Tur nr. 72 - Den nye Gateway på Odden - Del I
Tur nr. 73 - Stavgang ved Anneberg Skov
Tur nr. 74 - Den nye Gateway på Odden - Del II
Tur nr. 75 - Hjertestien rundt
Tur nr. 76 - Danmarks midtpunkt
Tur nr. 77 - Odsherreds Maraton Vandring 2011
Tur nr. 78 - GeoPark Odsherred: Lagunetur
Tur nr. 79 - Over sø og land med overnatning
Tur nr. 80 - Kultur og landskab ved Vallekilde Højskole
Tur nr. 81 - Over de syv høje til de nye søer
Tur nr. 82 - Rundt om Annebjerg
Tur nr. 83 - Aften-Picnic med Ulkerup Sjælene
Tur nr. 84 - GeoPark Odsherred: Bjergene
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Deltagerantal
indberettet af
turledere

Antal ture
indberettet af
kommunen

Deltagerantal på
alle ture
indberettet af
kommunen

18

313

Ringsted Kommune
Tur nr. 91 - Jystrup - Skjoldenæsholm - Ringsted

1

6

Roskilde Kommune
Tur nr. 92 - Eurorando. Gudernes Stræde og E6
Tur nr. 93 - Eurorando. Hedeland - Roskilde
Tur nr. 94 - Eurorando. Skjoldungestien
Tur nr. 95 - Eurorando. By- og kildetur til Roskilde
Tur nr. 96 - Eurorando. Byvandring - Kildetur
I alt

5

160

3

110

Odsherred Kommune - fortsat
Tur nr. 85 - Stavgang ved Ordrup
Tur nr. 86 - Hele Rørvighalvøen
Tur nr. 87 - I Lodsernes fodspor
Tur nr. 88 - Bjergene og Ordrup Næs
Tur nr. 89 - GeoPark Odsherred: Kårup Skov - fra Bjergene til Orehøj
Tur nr. 90 - Anderledes Vandretur med puls på
I alt

Slagelse Kommune
Tur nr. 97 - Kunsttur i Korsør
Tur nr. 98 - Korsør og omegn
Tur nr. 99 - Fra motorvejsbro til skovens dybe stille ro
Tur nr. 100 - Slagelse Nord
Tur nr. 101 - Knudsrødgård ny skov
Tur nr. 102 - Kunsttur i Slagelse
Tur nr. 103 - Skælskør Nor
Tur nr. 104 - Kunsttur i Skælskør
Tur nr. 105 - Skælskør Nor
Tur nr. 106 - Miljøtur i Slagelse øst
Tur nr. 107 - Borreby Herreborg
Tur nr. 108 - Blæsinge Bakker
Tur nr. 109 - Glænø / Vesterfed
Tur nr. 110 - Til Omø og se på Langeland
Tur nr. 111 - Der var engang - i Boeslunde - en...
Tur nr. 112 - Slots Bjergby - fortid, nutid og fremtid
Tur nr. 113 - På tur i Korsør Lystskov
Tur nr. 114 - Gerlev Enge og Vårby Å
Solrød Kommune
Tur nr. 115 - En Voldsom Omvej i Solrød
Tur nr. 116 - Vandretur på Staunings Ø
Tur nr. 117 - Solrødtur ad Gudernes Stræde
I alt
Sorø Kommune
Tur nr. 118 - Pedersborg sø og Grydebjerg skov
Tur nr. 119 - Et historisk vingesus
Tur nr. 120 - Suserup og Tystrup Sø
Tur nr. 121 - Bromme
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Stevns Kommune
Tur nr. 122 - Vandring til verdensarven - tysk
Tur nr. 123 - Stavgang i Bøgeskoven
Tur nr. 124 - Stevns Klint 1; Lund - Rødvig
Tur nr. 125 - Vallø Slot og Stift
Tur nr. 126 - Stevns Klint 2; Rødvig - Stevns Fyr
Tur nr. 127 - Vandring til verdensarv - dansk
Tur nr. 128 - Vandring til verdensarv - engelsk
Tur nr. 129 - Tryggevælde Ådalstur
Tur nr. 130 - Stevns Klint 3; Stevns fyr - Stevns Naturcenter
Tur nr. 131 - Stavgang i Bøgeskoven
Tur nr. 132 - Stevns Klint 4; Stevns Naturcenter - Bøgeskoven
Tur nr. 133 - Højerup byvandring
Tur nr. 134 - Vandring i Lyderslev-Gevnø
Tur nr. 135 - Stavgang i Bøgeskoven
Tur nr. 136 - Stevns Klint 5; Bøgeskoven - Strøby Egede
Tur nr. 137 - Motionsbingo i Bøgeskoven
Tur nr. 138 - Stavgang i Bøgeskoven
Tur nr. 139 - GPS-løb
I alt
Vordingborg Kommune
Tur nr. 140 - Naturvandring i Knudsskov
Tur nr. 141 - Vandrefestival på klintekanten
Tur nr. 142 - Konditest i naturen
Tur nr. 143 - Oringe rundt og Bakkebøllestien
Tur nr. 144 - Oplev Toscana ved Lundevang Gårdbutik
Tur nr. 145 - Vandring og kurbehandling af fødder
Tur nr. 146 - Svinø - nyd udsigten over Avnø Fjord
Tur nr. 147 - Vandrefestival på klintekanten
Tur nr. 148 - I oldtidens fodspor på Vestmøn
Tur nr. 149 - Vandretur omkring godset Lilliendal
Tur nr. 150 - Tag familien med til Langø
I alt

Deltagerantal
indberettet af
turledere

Antal ture
indberettet af
kommunen

Deltagerantal på
alle ture
indberettet af
kommunen

18

340

10

276

30

0

20
33
24
25
20

Køge Kommune
Tur nr. 151 - Østsjællandsmarch
Tur nr. 152 - Østsjællandsmarch
Tur nr. 153 - Østsjællandsmarch
Tur nr. 154 - Østsjællandsmarch

Antal deltagere indberettet i alt

742

Antal ture indberettet i alt

41

Antal ture annonceret i avisen

154

2008
88

63

Bilag

Appendiks 1: Evaluering af særarrangementer
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1. Forord
Ta´ med ud at gå…
For 3. år i træk har der været arrangeret vandrefestival på Sjælland, Møn og Lolland-Falster.
Vandrefestival Sjælland 2011 fandt sted i godt tre uger fra 19. august – 11. september. I den
periode var der 154 arrangementer. Disse omtaltes både i en vandrefestivalsavis og på
hjemmesiden www.vandrefestival.dk. Vandrefestivalen er delvis finansieret af EU-projektet
Rekreative Ruter (Interreg IVa-programmet for Øresund, Kattegat og Skagerrak).

Ligesom de foregående år, er vandrefestivalen blevet evalueret for at se, om der er ting der
kan gøres bedre samt for, at undersøge, om de opstillede succeskriterier for festivalen er
blevet opfyldt. Udover en generel evalueringsrapport for hele vandrefestivalen er der lavet
en særskilt evaluering af en række ture, som kobler sundhed, vandring og lokal
erhvervsudvikling. Turene har modtaget et økonomisk tilskud på op til kr. 5.000.
Evalueringsrapporterne er udarbejdet af Biomedia.

Et kig Vandredigt

Husk at vandre mens du kan
Oplev lyset spille
Følg en sti langs skov og strand
Stands ved hver en kilde!
Vandring giver ro i sind
Gavner krop og hjerne
Indtryk trænger bedre ind
- Bilen venter gerne!
Illustration: Claes Movin
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2. Ture med lidt ekstra
Som noget nyt i 2011 var der mulighed for at give støtte til virksomheder, der gerne ville
afprøve en forretningsidé i forbindelse med et tur-arrangement. Dette benyttede 11
virksomheder sig af på i alt 19 ture.
Emnerne var mange og forskellige: Nogle af turene blev koblet med gastronomiske indslag
eller om spiselige planter i naturen, andre med fordybelse, fodbehandling eller oplæg fra
en strækvejleder. For folk med hang til elektroniske dimser, var der mulighed for at prøve
kræfter med fænomenet biocaching.
Denne aktivitet under festivalen er særskilt udført, som en del af projektet Coast Alive,
der er delfinancieret af EU under Interreg IVb Nordsøprogrammet. I projektet ses gerne
en kobling mellem erhvervsliv og aktivitet i naturen, som på sigt evt. kan udvikle sig til
tilbud til lokale borgere og turister, hvorved muligheder for flere spændende oplevelser i
områderne opnås.
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3. Formål
Projektets formål har været at støtte erhvervsudvikling med tilknytning til aktiviteter i
naturen. Projektet har været rettet mod initiativer med nye idéer. Det har været tanken at
aktiviteter, som ellers ville være opgivet på forhånd på grund af usikkerhed omkring
økonomien, kunne få en chance til at blive prøvet af.

4. Arrangementer
Der var annonceret 19 arrangementer i vandrefestivalavisen 2011, som havde fået bevilget
tilskud. Turene var fordelt på 11 arrangører. En enkelt arrangør havde annonceret 6 ture i
Guldborgsund Kommune, men havde desværre ingen deltagere. De 19 arrangementer
foregik i 7 af Region Sjællands 17 kommuner, dvs. 10 kommuner havde ikke nogen
arrangementer med tilskud, se tabel 1.
Tabel 1. Deltagerantal pr. tur og antal ture pr. kommune for 19 ture med bevilget tilskud.
Deltagerantal indberettet af
arrangør

Antal ture pr.
kommune

Faxe Kommune

0

Grev Kommune

0

Guldborgsund Kommune

6

Tur nr. 4 - Den stille skovvandrer

0

Tur nr. 6 - Gå dagen i møde

0

Tur nr. 7 - Gå dagen i møde

0

Tur nr. 8 - Inden du går - Naturmotion til fyraften!

0

Tur nr. 9 - Inden du går - Naturmotion til fyraften!

0

Tur nr. 13 - Den stille skovvandrer

0

Holbæk Kommune
Tur nr. 17 - Spiselige planter i natur og have

2
29

Tur nr. 19 - Pilates i naturen
Kalundborg Kommune

3

Tur nr. 30 - Fra Naturrum til Dyrehøj Vingård

27

Tur nr. 36 - By og skov i Kalundborg

35

Tur nr. 48 - Biocaching på Lyngen

6

Køge Kommune

0

Lejre Kommune

0

Lolland Kommune

0

Næstved Kommune

0

Odsherred Kommune

6

2

Tur nr. 72 - Den nye GateWay på Odden - Del I

59

Tur nr. 74 - Den nye Gateway på Odden - Del II 1

20

Ringsted Kommune

0

Roskilde Kommune

0

Slagelse Kommune

0
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Deltagerantal indberettet af
arrangør

Antal ture pr.
kommune

Solrød Kommune

0

Sorø Kommune

0

Stevns Kommune

2

Tur nr. 122 - Vandring til verdensarven - tysk

30

Tur nr. 128 - Vandring til verdensarv - engelsk

0

Vordingborg Kommune

4

Tur nr. 141 - Vandrefestival på klintekanten

20

Tur nr. 144 - Oplev Toscana ved Lundevang Gårdbutik

24

Tur nr. 145 - Vandring og kurbehandling af fødder

25

Tur nr. 147 - Vandrefestival på klintekanten

20

Deltagerantal
Samlet har der været 296 deltagere på de 19 annoncerede ture. Det giver et gennemsnitligt
antal deltagere på 15,6 pr. annonceret tur. Otte af de 19 ture blev ikke gennemført. De syv
havde ingen fremmødte deltagere, og på den ottende var turlederen ikke mødt op. Det
gennemsnitlige deltagerantal på de resterende 11 ture med både turledere og deltagere
var 26,9 pr. tur, varierende fra 6 til 59 deltagere.

Vind og vejr
Ifølge arrangørerne var der regnvejr på et par af turene, nemlig tur nr. 48 ”Biocaching på
Lyngen” og de to sammenhængende ture ”Den nye Gateway på Odden -del I & II”. Fra de
øvrige ture er vejret ikke nærmere omtalt, og det formodes, derfor ikke at have spillet en
afgørende rolle for turene.

Deltagerbetaling
Der var deltagerbetaling på 11 af de annoncerede ture, betalingen varierede fra 10 til 100
kroner.

Mad og drikke
11 ture havde annonceret med mad og drikke i en eller anden udstrækning. Omfanget
varierede fra lidt frugt og vand til frokost med forhåndstilmelding og ekstra betaling. Der
var især tænkt på forplejning, når turene havde lidt længere varighed, eller hvis det
ligefrem var en del af turens formål, fx med smagsprøver eller egnsspecialiteter. Fx gik en
tur til Dyrehøj Vingård på Røsnæs, hvor der blev smagt på vin og en anden vandretur gik til
Orø Urtehave, hvor der var smagsprøver på urtete og urtesnaps. På en guidet
rundvisningstur gennem by og skov ved Kalundborg kunne deltagerne starte med frokost på
et lokalt spisested ved forhåndstilmelding og betaling. Der deltog 35, heraf 15 som startede
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med frokosten, hvortil spisestedet Strandlyst sponsorerede en gratis øl eller vand. Alle 35
fik desuden vand og frugt ved vandreturens start, sponsoreret af Kvickly Kalundborg.

Tilmeldingsfrist
De fleste af arrangementerne var uden tilmelding. Turene i Guldborgssund Kommune
arrangeret af Naturmotion.dk havde dog tilmeldingsfrist på mellem 2 og 8 dage før
arrangementet. Tur 141 og 147 ”Vandrefestival på klintekanten” havde en uges
tilmeldingsfrist. Tur 72 og 74 arrangeret af Lønnebjerg Kastanielys havde også tilmelding,
som foregik på en hjemmeside eller i den fysiske butik, hvor der også var billetsalg, men der
var tilmelding helt op til turens start.

Turen skal være attraktiv som samlet pakke
Hvorvidt turene er blevet meget besøgt eller ej afhænger som nævnt af en række forhold
som tid, sted, rute, turledere, emne, vejr (og vejrudsigt), forplejning osv. Alle disse forhold
har betydning for, hvor mange der i sidste ende finder turene attraktive. Det er altså den
samlede pakke, som tilsammen skal udgøre en fristende tur, for at skabe høj tilslutning og
stor deltagertilfredshed.

5. Evalueringsskemaer
Turene er blevet evalueret af turledere og arrangører ved hjælp af spørgeskemaer. Nogle af
besvarelserne har været ret kortfattede og er derfor søgt uddybet via mail og telefon.
Evalueringsskemaets udformning fremgår som bilag 1.

Deltagernes interesse
I evalueringsskemaet er turlederne blevet spurgt om deltagernes interesse. Da det er
turlederne, som svarer er det selvfølgelig en subjektiv vurdering ud fra, hvad turlederne har
opfanget af signaler fra deltagerne.
Besvarelserne tyder generelt på et ret positivt indtryk fra langt de fleste ture. En enkelt
deltager på tur nr. 19 ”Pilates i Naturen”, hvor instruktøren ikke dukkede op, var dog
selvsagt temmelig skuffet, men på alle de øvrige ture har turlederne vurderet at interessen
var positiv.

Videreudvikling af idéen
Turlederne er blevet bedt om at vurdere om de vil arbejde videre med turene fremover. De
fleste af turlederne/arrangørerne har planer om at arbejde videre med idéen i et eller
andet omfang. Enkelte havde på forhånd ret konkrete planer om at afholde lignende
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arrangementer, og tilskuddets effekt har nok været at tidspunktet er blevet fremrykket.
Hos andre har tilskuddet måske været medvirkende årsag til at finde på en tur, fx tur nr.
145 i Vordingborg Kommune, hvor en vandretur blev afsluttet med en fodbehandling.
Denne tur havde 25 deltagere. Turene med få eller ingen deltagere har ikke helt skræmt
arrangørerne fra at prøve igen. Men der er naturligvis gjort nogle overvejelser om årsagen
til den manglende succes og deraf mulige og nødvendige ændringer.

Tilskuddets betydning
Turlederne angiver næsten samstemmende at tilskuddet har haft en betydning. For de
fleste har det betydet, at de har turdet binde an med en opgave, som krævede en del
investering i forarbejde med markedsføring, aftaler, opstilling, indkøb mv. Uden tilskuddet
ville de fleste ikke have afholdt turene, eller de ville have nøjes med en reduceret version
med mindre bemanding og forberedelsesindsats, ifølge deres egen vurdering.

6. Analyse af evalueringsbesvarelserne
Deltagerinteressen har med et gennemsnit på 26,9 deltagere været ret tilfredsstillende.
Antallet af fremmødte afspejler først og fremmest selve turens grundidé med sted, rute, og
tidspunkt. Spændende steder, ruter, turledere er afgørende. Men deltagerantallet
afhænger i høj grad også af, hvilken interesse der er skabt via markedsføringen af turen,
samt vejrudsigten og vejret på dagen.

Annoncerede ture uden deltagere
Markedsføring
Hvis man kigger på turene, hvor ingen deltagere mødte op, så viser evalueringsbesvarelserne, ikke overraskende at markedsføringen nok har slået fejl. En vigtig del af
markedsføringen er timingen. Fx var der 30 deltagere på Stevns Klint med tysktalende guide
søndag d. 21. august, men ifølge arrangøren havde der næppe været samme tilslutning blot
en uge senere pga. antallet af tyskere i området, da ville have været langt færre. Turen med
engelsktalende guide søndag d. 28. august havde slet ingen deltagere. Det kan have flere
årsager, men generelt er der nok mindre efterspørgsel på engelsktalende guider end
tysktalende i Stevnsområdet. Desuden er efterspørgslen på både engelsk- og tysktalende
guider nok jævnt faldende, jo længere væk, fra højsæsonen, man kommer.
I Guldborgsund Kommune havde virksomheden ”naturmotion.dk” inviteret folk ud på
kortere motionsture før og efter arbejdstid på hverdage, samt til en stille afstressende
skovvandretur en hverdagsmorgen mellem 8:30-10. Trods ihærdig omdeling af foldere på
en række arbejdspladser tæt på turenes udgangspunkt, mødte ingen op. Turlederen
vurderer selv, at flere faktorer kan have spillet negativt ind: Firmaernes deltagelse i løbearrangementet DHL-stafetten på samme tid. Den manglende omtale i lokalaviserne og det
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generelle mediebillede, var præget af folketingsvalg.

Tilmeldingsfrister
Der var desuden tilmelding på turene afholdt af naturmotion.dk. Tilmeldingsfristen var
mellem 2 og 8 dage og turlederen vurderer selv, at det nok var en fejl i hvert fald med så
lange tilmeldingsfrister. Omvendt var der tilsvarende lang tilmelding på tur nr. 141 og 147;
”Vandrefestival på Klintekanten”. Trods tilmeldingsfristen på en uge meldte 40 deltagere sig
til. Her var der imidlertid en pæn frokost og dermed samtidig større tab ved at glemme
tilmeldingen.

Vind, vejr og vejrudsigt
Regnvejret på Sjællands Odde d. 19. august afskrækkede ikke 59 deltagere fra at møde op
og betale for 7 km barnevognsvenlig vandretur med efterfølgende frokost, kaffe og kage.
De 20 mest ihærdige tog eftermiddagsrunden med på yderligere 15 kilometer i mere bakket
terræn. Annonceringen foregik i Odsherred Kommune, som har foretaget ekstra
markedsføring af vandrefestivalen med ”vandrefestivalsarmbånd” mm.
På aftenturen d. 6. september på Eskebjerg Vesterlyng, mødte kun seks deltagere frem.
Annonceringen begrænsede sig til omtalen i vandrefestivalavisen samt hvad der var
rygtedes fra mund-til-mund.

Forplejning
Der er tilsyneladende en tendens til at lidt mad og drikke kan tiltrække deltagere. På alle 8
ture helt uden fremmødte deltagere ”lokkede” man således ikke med forplejning eller
allerhøjest med kaffe/ og ”en godbid” til i alt 10 kroner. På 8 andre ture med smagsprøver
og anden mad og drikke, var der mellem 20 og 59 deltagere. Turen på Sjællands Odde
havde ligefrem frokosten som en central del med hjemmebagt kage og friske råvarer fra
lokale leverandører.
Blandt de sidste fem ture uden forplejning findes et par undtagelser med god tilslutning;
turen på 7 km langs Stevns Klint med tysk sprogguide havde 30 deltagere, men ingen
forplejning. Turen ved Vordingborg på 5 km med efterfølgende fodbehandling havde 25
deltagere uden annonceret forplejning, men ifølge regnskabet er der dog brugt 200 kr på
frugt og vand. Turen på Røsnæs til Dyrehøj Vingård på 6 km havde heller ikke annonceret
med smagsprøver i vandrefestivalavisen. Der var dog ifølge evalueringsskemaet
smagsprøver på vingårdens rundvisning og det er muligt at det har fremgået af en lokal
annoncering.
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Virksomhedernes udbytte og fremtiden
Adskillige ture har resulteret i positive erfaringer, som har givet arrangørerne mod på at
afholde lignende arrangementer i fremtiden. Følgende har tilkendegivet meget positivt, at
de overvejer at gentage et eller flere arrangementer stort set uændret:

Tur nr. 17
Tur nr. 36
Tur nr. 72 & 74

Turbeskrivelse
Spiselige planter i natur og have
By og skov i Kalundborg
Den nye Gateway på Odden - Del I & II

Tur nr. 122

Vandring til verdensarven – tysk

Tur nr. 141 & 147
Tur nr. 144

Vandrefestival på klintekanten
Oplev Toscana ved Lundevang
Gårdbutik
Vandring og kurbehandling af fødder

Tur nr. 145

Arrangør
Orø Urtehave
Butik Naki & Co
Kastanielys på
Lønnebjerg
Rødvig
Feriecenter/Stevns
Kommune ansøger om
UNESCO
verdensarvsstatus til
Stevns Klint
Liselund Ny Slot
Lundevang Gårdbutik
Kurbadet Doka

Følgende har tilkendegivet, at de er positive overfor at gentage et arrangement, men at det
nok kræver videreudvikling eller andre justeringer:

Tur nr. 4 & 13
Tur nr. 6 & 7
Tur nr. 8 & 9
Tur nr. 19
Tur nr. 30
Tur nr. 48
Tur nr. 128

Turbeskrivelse
Den stille skovvandrer
Gå dagen i møde
Inden du går - Naturmotion til
fyraften!
Pilates i naturen
Fra Naturrum til Dyrehøj Vingård
Biocaching på Lyngen
Vandring til verdensarv – engelsk

Arrangør
Naturmotion.dk
Naturmotion.dk
Naturmotion.dk
Holbæk Kommune
Dyrehøj Vingård
Biomedia
Rødvig
Feriecenter/Stevns
Kommune ansøger om
UNESCO
verdensarvsstatus til
Stevns Klint
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Eksempler på videreudvikling og justeringer
Dyrehøj Vingård vurderer at: ”Problemet med initiativer som disse er jo altid at de fleste
synes, at det er en god idé, men at betale, hvad det reelt skal koste, er noget andet.”
Samtidig foreslår vingården, at blive nævnt som udflugtspunkt på vandrekort og lignende,
og vil også gerne i fremtiden samarbejde om dagsarrangementer.
Biomedia meddeler at: ” Vi føler os overbeviste om, at ideen med GPS-skattejagter
kombineret med naturoplevelser kan sælges til bl.a. en række af regionens kommuner.”
Stevns Kommune har indgivet ansøgning om at, Stevns Klint med det berømte fiskelerslag
bliver optaget på UNESCOS verdensarvsliste, og de er i det lys meget interesserede i
fremtidige ture med formidling til udenlandske turister. Umiddelbart har de nu sammen
med Rødvig Feriecenter fået eftervist at turene kan trække tyske deltagere. Med hensyn til
ture med engelsksproget guide siger de selv: ”
Engelske turister er der generelt ikke så mange af på Stevns, men jeg havde håbet på
hollændere eller andre med engelske præferencer.”
Naturmotion.dk har gjort sig flere overvejelser: ”… det er utroligt at min tur rundt i
industriområdet, hvor jeg uddelte 250 aviser med flyer til 15-20 virksomheder ved personlig
henvendelse, ikke har givet noget resultat overhovedet. Efterfølgende har jeg fået den
tanke at folk måske synes 30 kr. i deltagergebyr er for dyrt i forhold til turens/træningens
længde. Jeg overvejer at forsøge at markedsføre igen, men at lave det som smagsprøveture
målrettet den enkelte virksomhed, hvor 1. gang er gratis.
Besøg i Orø
Urtehave
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7. Konklusion
Samlet set har der været 296 deltagere på de 19 annoncerede ture. Det giver et
gennemsnitligt antal deltagere på 15,6 pr. annonceret tur.
Der er tilsyneladende en tendens til at lidt mad og drikke kan tiltrække flere deltagere.
Hvorvidt turene er blevet meget besøgt eller ej afhænger, som nævnt, af en række forhold
som tid, sted, rute, turledere, emne, vejr (og vejrudsigt), forplejning osv. Alle disse forhold
har betydning for, hvor mange der i sidste ende finder turene attraktive. Det er altså den
samlede pakke, som tilsammen skal udgøre en fristende tur, for at skabe høj tilslutning og
stor deltagertilfredshed.
Adskillige ture har resulteret i positive erfaringer, som har givet arrangørerne mod på at
afholde lignende arrangementer i fremtiden.
Uden tilskuddet ville de fleste virksomheder ikke have afholdt turene, eller de ville have
nøjes med en reduceret version med mindre bemanding og forberedelsesindsats.
Turene med få eller ingen deltagere har ikke helt skræmt arrangørerne fra at prøve igen.
Men der er naturligvis gjort nogle overvejelser om årsagen til den manglende succes og
deraf mulige og nødvendige ændringer.

Undervejs på
turen til Orø
Urtehave
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