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INDLEDNING
TNS Gallup har for Danmarks Naturfredningsforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse omhandlende danskeres brug af naturen. Det er således målet at finde ud af, hvilke forskelle der er på,
hvordan personer med børn i alderen 5-12 år bruger naturen sammenlignet med, hvordan personer
uden børn i aldersgruppen bruger naturen.
Undersøgelsen har to adskilte målgrupper: Først forældre med børn på 5 til 12 år (benævnt ’småbørnsforældre’ eller ’forældregenerationen’ i rapporten), dernæst den almindelige befolkning i alderen
18 år og ældre uden børn i alderen 5-12 år (benævnt ’den generelle befolkning’ i rapporten).
Resultaterne af undersøgelsen leveres til Danmarks Naturfredningsforening i form af nærværende
metode- og grafikrapport, SPSS-datafiler samt en tabelrapport i PDF. Disse produkter er alle leveret
til Danmarks Naturfredningsforening den 16. januar 2013.
Metodeafsnittet nedenfor er en kort redegørelse for undersøgelsesforløbet, herunder gennemførelsesperioden, stikprøvesammensætning og repræsentativitet.
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METODE
Undersøgelsen blev foretaget via vores webpanel, G@llupForum. Feltarbejdet foregik fra d. 7. til d.
21. december 2012. Der blev udsendt to rykkere undervejs.
Samling og vejning
Der er trukket en repræsentativ sample for den generelle befolkning på parametrene køn, alder, uddannelse og region, som er identiske med tal fra IndexDanmark. Efterfølgende er data vejet på plads
efter de samme parametre for at justere for eventuelle afvigelser i datamaterialet.
For småbørnsforældre-samplingen er der ligeledes blevet anvendt tal fra Gallups IndexDanmark, hvor
det er muligt at udtrække sammensætningen af personer med hjemmeboende børn i alderen 5-12 år.
Dette gav os mulighed for også her at kunne udtrække en repræsentativ sample på parametrene køn,
alder, uddannelse og region. Ligeledes er data blevet vejet på plads efterfølgende.
I begge tilfælde ligger vejeeffektiviteten omkring 95%, hvilket betyder, at der kun er mindre afvigelser i
datamaterialet i forhold til den udtrukne stikprøve.
Svarprocent
Svarprocenten udregnes her som andelen af brugbare respondenter, der siger ja til at deltage i et
interview. Det vil sige den andel, som er inviteret til undersøgelsen fratrukket de frascreenede respondenter.
Nedenfor ses svarprocenten for den samlede undersøgelse:
Inviterede panelister:
Nægtere:
Ikke afsluttede interviews:
Gennemførte interviews:
Frascreenede:
Svarprocent (2139/4487*100)

4500
475
57
2139
13
48%

Svarprocenten for undersøgelsen anses for at være rimelig. Vejeeffektiviteten viser, at der ikke er
grund til at tro, at der skulle være afvigelser i datamaterialet.
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RAPPORTENS OPBYGNING
Undersøgelsen er foretaget ved hjælp af et spørgeskema, der delvist var opdelt i to separate dele –
den ene del er stillet til forældre med børn mellem 5 og 12 år, og den anden del stillet til voksne uden
børn i samme aldersgruppe.
I første afsnit præsenteres de spørgsmål, der var ens for de to grupper, således at det er mulig at
sammenligne svarene. For nogle af spørgsmålene er der ikke nogen svar hvad angår børnene, og
andre spørgsmål er kun stillet til forældrene, der har børn i alderen 5-12 år. Således vil det i den enkelte grafik være muligt at se, hvem svarene drejer sig om og at sammenligne disse, hvor flere grupper er inkluderet.
Rapporten er opbygget tematisk, således at den indledes med kendskab til Naturens Dag. Det næste
afsnit fokuserer på børn og voksnes brug af nature, og ændringer i børns brug af naturen, i forhold til
da forældregenerationen var børn, samt årsagerne til disse ændringer. Herunder ses der på hvilke
barrierer og grunde til at børn ikke kommer mere ud i naturen. Tredje og sidste afsnit ser på tilbud og
brug af faciliteter i naturen.
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KONKLUSIONER
Nedenfor er nogle af undersøgelsens centrale konklusioner kortfattet beskrevet.


Kendskabet til Naturens Dag ligger på 20% blandt målgruppen småbørnsforældre. Naturens
Dag er noget mere kendt blandt den generelle voksne befolkning (24%).



Deltagelsen i Naturens Dag ligger på 2-3%.



Blandt dem der har hørt om Naturens Dag, stammer deres kendskab primært fra landsdækkende og lokale medier (figur 3). For 17 % af småbørnsforældrene kommer kendskabet fra
egne børns deltagelse. Den generelle befolkning har i større omfang hørt om Naturens Dag
fra medier og gennem en forening, hvor de er medlem.



58 % af børn i alderen 5-12 år ud i naturen hver dag eller flere gange om ugen. Sammenligner
man børn og voksnes brug af naturen, ligger de tæt op ad hinanden, idet 22-23 % kommer ud
i naturen hver dag, og ligeledes 33-35 % kommer ud i naturen flere gange om ugen.



Småbørnsforældre er delte i meningen hvad angår omfanget af børnenes ophold i naturen.
Halvdelen mener, at deres børn ikke kommer nok ud i naturen. Nordjyder og sønderjyder har
dårligst samvittighed hvad dette angår. 1 ud af 3 mener, at børn i dag kommer ud i cirka
samme omfang som da de var børn. 54% mener dog, at børn i dag kommer noget/meget
mindre ud i naturen i dag.



Den generelle befolkning, uden egne børn i alderen 5-12 år, mener i langt større omfang at
børn er for lidt ude i naturen (68%).



Småbørnsforældre vurderer at den største barriere for at børn ikke kommer mere ud i nature,
er manglende tid pga. sport/andre hobbyer, tæt fulgt af computer, elektroniske spil eller tv.



De voksnes vigtigste barriere for at de ikke kommer mere ud i naturen er manglende tid pga.
arbejde. Vejret er heller ikke en uvæsentlig faktor for mange.



Det er ikke de faste, ufravigelige rammer som skole og lektier, der kommer i vejen for tid ude i
naturen. Småbørnsforældrene mener at ”tv, computer og elektroniske spil holder børnene indendørs” i kombination med, at ”vi forældre tager os ikke tid til at give børnene naturoplevelser” er de vigtigste grunde til at børn i dag kommer mindre ud i naturen.



Borde og bænke og afmærkede ruter er de mest tilgængelige faciliteter dér, hvor folk færdes. I
snit er der 5,5-6 faciliteter tilgængelige i naturen.



Størst forskel i brug mellem de to grupper ses med hensyn til naturlegepladser og bål/grillpladser. Udendørs motionscentre er også mere populære blandt småbørnsfamilierne,
hvor fugletårne-/skjul er mere populært blandt den voksne befolkning i øvrigt.
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KAPITEL 1: NATURENS DAG
I dette kapitel analyseres kendskabet til og deltagelse ved naturens dag. Kendskab og deltagelse ses
både i forhold til forældre med børn i målgruppen (5 til 12 år gamle), og for den øvrige voksne befolkning.
Af figur 1 fremgår det, at Fars Dag er den mest kendte. Blandt de mindre kommercielle dage, er Skovens Dag den mest kendte, efterfulgt af Naturens Dag. Til forskel fra Skovens Dag og Naturens Dag,
er Fars Dag en dag der får meget opmærksomhed i den kommercielle verden, med reklamedækning
fra mange forskellige parter.
Den generelle befolkning har i større omfang hørt om Naturens Dag, end småbørnsforældrene med
børn i målgruppen, dvs. børn i alderen 5-12 år. Den generelle befolkning og gruppen ”småbørnsforældre” har i øvrigt nogenlunde samme kendskab til de forskellige dage, på nær De Vilde Blomsters
Dag. Noget af forklaringen heri findes i, at kendskabet til denne dag stiger med alderen, og at alderssammensætningen i denne gruppe er højere.
Figur 1: Hvilke af disse dage har du hørt om?
Base:
Småbørnsforældre = 1036
Generelle bef. = 1103

94%
93%

Fars Dag
42%
40%

Skovens Dag
20%
24%

Naturens Dag
Smagens Dag
Fjordens Dag
Jordens Dag
Vandets Dag
De Vilde Blomsters Dag
Ørnens Dag
Ingen af disse

14%
16%
13%
13%
10%
8%
3%
3%
2%
7%
1%
2%
2%
3%
Småbørnsforældre

Generelle bef.

Sammenlignet med kendskabet til de forskellige dage, er Fars Dag også den dag med højest ”deltagelse” (figur 2). Skovens Dag ligger på en andenplads for både kendskab og deltagelse. For de andre dage er deltagelse og kendskab ikke nødvendigvis samsvarende.
Generelt er der lav deltagelse for alle dage, med undtagelse af Fars Dag. Denne dag er i øvrigt mere
populær blandt småbørnsfamilierne. 7 % i begge målgrupper deltager i Skovens Dag. For de andre
dage er der tale om meget små deltagelsesniveauer.
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Figur 2: Hvilke af disse dage har du deltaget i inden for de seneste to år?
Base:
Småbørnsforældre = 1036
Generelle bef. = 1103

Fars Dag
7%
7%

Skovens Dag
Fjordens Dag
Smagens Dag
Naturens Dag
Jordens Dag
De Vilde Blomsters Dag
Ørnens Dag
Vandets Dag

49%

36%
3%
2%
3%
2%
2%
3%
1%
1%
%
1%
%
%
%
%
43%

Ingen af disse
Småbørnsforældre

55%

Generelle bef.

Blandt dem der har hørt om Naturens Dag, stammer deres kendskab primært fra landsdækkende og
lokale medier (figur 3). For 17 % af småbørnsforældrene kommer kendskabet fra egne børns deltagelse.
Den generelle befolkning har i større omfang hørt om Naturens Dag fra medier og gennem en forening, hvor de er medlem.
Figur 3: Hvor har du hørt om Naturens Dag? (Kun stillet til dem der har hørt om Naturens dag, spørgsmål 1)
Base:
Småbørnsforældre =1036
Generelle bef. = 1103

40% 45%

Omtale i landsdækkende medier
24%

Omtale i lokale medier
Mine børn deltog

3%

11%14%

Folder eller flyer om Naturens Dag
7%
8%

Jeg deltog selv i et arrangement
OBS-film på DR, eller anden reklame for Naturens Dag
Gennem en forening, hvor jeg er medlem
Jeg var med til at arrangere Naturens Dag
Andet

34%

17%

4%6%
3%

14%

1%
1%
3%
2%

Husker ikke
Småbørnsforældre

24%
24%
Generelle bef.
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KAPITEL 2: BRUG AF NATUREN
I Danmark er alle områder påvirket af mennesker. Derfor kan det være svært at sige præcist, hvad
natur er. Mange steder kan det være svært at afgøre, om det er natur eller ej. Hvad med grøftekanten, krattet ved legepladsen eller markerne? I denne undersøgelse er svarpersonerne bedt om at
tænke på naturen som skov, krat, hede, overdrev, strand, sø, å, eng eller andre steder, der i nogen
grad får lov til at passe sig selv. Det betyder også at haven, fortovet, fodboldbanen og parken ikke er
den natur, der tænkes på her, selv om der kan være masser af natur (planter og dyr) sådanne steder.
Dette kapitel indledes ved at se på, hvordan børn i alderen 5-12 år gør brug af naturen, i forhold til da
forældrene selv var børn. Kapitlet ser også på de faktorer, der kan forhindre, at børn i dag kommer ud
i naturen. Der ses på hvilke barrierer, som forældrene og den generelle befolkning opfatter som barrierer for børns og egen brug af naturen.
Som det fremgår af figur 4, kommer 58 % af børn i alderen 5-12 år ud i naturen hver dag eller flere
gange om ugen i sommerhalvåret.
Børn i Hovedstaden og Nordjylland kommer lidt mindre ud i naturen i sommerhalvåret end børn i resten af landet.
Figur 4: Hvor tit er dit barn/dine børn ude i naturen i sommerhalvåret i gennemsnit?
Base: Småbørnsforældre = 1036

Småbørnsforældre total
Hovedstaden

23%
19%

35%
32%

20%

17%

22%

22%

3%
1%
1%
%
4%1%
1%
%

Sjælland

25%

38%

18%

15%

3%
1%
-

Syddanmark

26%

36%

19%

13%

3%%
%
1%

Midtjylland
Nordjylland
Hver dag
Et par gange om året

24%
26%
Flere gange om ugen
Sjældnere

35%
32%

22%
14%

Cirka en gang om ugen
Aldrig

15%
21%

2%
1%
1%
5%1%
1%
-

Et par gange om måneden
Ved ikke

Det generelle befolkningsmønster i forhold til at være ude i naturen kan ses i figur 5. Det ses, er flest
kvinder og sønderjyder kommer ud i naturen hver dag i sommerhalvåret, ligeledes som frekvensen
stiger med alderen.
Sammenligner man totalen for børn og voksne, ligger de tæt op ad hinanden, idet 22-23 % kommer
ud i naturen hver dag, og ligeledes 33-35 % kommer ud i naturen flere gange om ugen i sommerhalvåret.
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Figur 5: Hvor tit er du ude i naturen i sommerhalvåret i gennemsnit?
Base: Generelle befolkning= 1103

Generelle befolkning total
Mand
Kvinde
18-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60+ år
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

22%

33%

20%

15%

6% 2%
1%
2%

19%
24%

35%
31%

22%
19%

13%
16%

6% 2%
1%
1%
6% 2%
2%
-

13%
12%
17%
25%
30%

25%
30%

29%
23%

21%
3%3%2%3%
20%
9% 3%
1%
1%
15%
14%
7% 1%
1%
2%
21%
11% 5%2%
%
2%
16%
11% 6% 1%
1%
%

44%
33%
34%

19%
20%
27%
27%
14%

28%
29%

19%

19%
26%

39%
32%
42%

16%
22%
22%

11% 3%%
2%
16%
4%2%2%
%
8% 5%1%
1%4%
14% 2%2%
%15%
4%1%
2%
-

Hver dag

Flere gange om ugen

Cirka en gang om ugen

Et par gange om måneden

Et par gange om året

Sjældnere

Aldrig

Ved ikke

Småbørnsforældre er delte i meningen hvad angår omfanget af børnenes ophold i naturen. Halvdelen
mener, at deres børn ikke kommer nok ud i naturen, mens 46 % mener, at de gør. Nordjyder og sønderjyder har dårligst samvittighed hvad dette angår (figur 6).
Figur 6: Synes du, at dit barn/dine børn generelt kommer nok ud i naturen?
Base: Småbørnsforældre = 1036

Småbørnsforældre total

46%

49%

5%

Hovedstaden

46%

48%

6%

Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
Ja

49%
46%

46%

5%

51%

4%

48%

48%

41%

51%
Nej

4%
8%

Ved ikke

Den generelle befolkning har en tydeligere holdning til dette, idet 68 % synes at børn i Danmark generelt ikke kommer nok ud i naturen (figur 7). Det bemærkes, at andelen ”ved ikke” er relativt høj, 24
%, og højest blandt dem der ingen børn har. Forældre med børn, som er ældre end 12 år, er den
gruppe, der i størst omfang af alle grupper mener, at børn i Danmark generelt kommer for lidt ud i
naturen.
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Figur 7: Synes du, at børn i Danmark generelt kommer nok ud i naturen?
Base: Generelle befolkning = 1103

Generellebefolkning

8%

68%

24%

Børn, der er yngre end 5 år

8%

68%

23%

Børn, der er ældre end 12 år

10%

Ingen børn
Børnebørn i alderen 5-12 år

71%

6%

19%

64%

10%

30%

65%

Ja

24%

Nej

Ved ikke

De følgende figurer illustrerer barrierer for, at børn kommer mere eller mindre ud i naturen, afhængig
af hvad respondenterne har svaret.
Småbørnsforældrene blev bedt om selv at angive, hvad de opfattede som de vigtigste barrierer imod
at børn kommer mere ud i naturen. Resultaterne af dette åbne spørgsmål er fremsendt som Excel fil.
I resultaterne fra det samme spørgsmål, men med prædefinerede svar, fremgår det at årsagen til at
børn ikke kommer mere ud i nature, skyldes manglende tid pga. sport/andre hobbyer, tæt fulgt af
computer, elektroniske spil eller tv (figur 8). Flere fædre end mødre mener, at det at ”fritiden bruges
på computer, elektroniske spil og tv”, er den største barriere.
Figur 8: Hvad mener du, er den største barriere for, at dit barn/dine børn kommer mere ud i naturen?
Manglende tid pga. sport/andre hobbyer
Fritiden bruges på computer, elektroniske spil eller tv
Manglende tid pga. lektier
Vejret
Manglende lyst
Der er for langt til naturen
De mangler gode ideer til sjove og spændende…
Der er ingen kammerater at følges/lege med
Det er for besværligt
Der er for få aktiviteter i naturen

36%

45%
45%
45%
41% 46%

20%
18%
22%
19%
18%21%
16%
17%
15%
14%
13%
16%
10%
10%
9%
8%10%
11%
5%
4%6%
4%
4%
3%

Der er for mange love og regler, der skal overholdes i… %
-%
Andet
Ingen af disse
Småbørnsforældre total

Mænd

9%
8%
10%
12%
11%
12%
Kvinder

Den generelle befolkning er ligeledes blevet spurgt til barrierer for at de kommer ud i naturen i et
åbent og et lukket spørgsmål.
Af figur 9 fremgår det, at de voksnes vigtigste barriere for at de ikke kommer mere ud i naturen er
manglende tid pga. arbejde. Vejret er heller ikke en uvæsentlig faktor for mange. For mænds vedSide 11 af 22

kommende er det en væsentlig barriere, at ”fritiden bruges på computer, elektroniske spil eller tv”, i
det 32 % nævner dette. Kvinder oplever at de ikke har nogen at følges med, samtidig med at de i
mindre omfang end mænd mener, at manglende lyst er en barriere.
Figur 9: Hvilke af følgende mener du, kan være andre barrierer for, at du kommer ud i naturen?
44%
45%
42%

Manglende tid pga. arbejde
31%
31%
31%

Vejret
25%

Fritiden bruges på computer, elektroniske spil eller tv

19%
24%
26%
22%

Manglende tid pga. sport/andre hobbyer
16%

Der er ingen at følges med

11%

Der er for langt til naturen

14%
13%
15%
12%
14%
9%
9%
8%
9%
8%
7%
8%

Manglende lyst
Det er for besværligt
Jeg mangler gode ideer til sjove og spændende…

20%

3%
4%
3%
2%
3%
1%

Der er for få aktiviteter i naturen
Der er for mange love og regler, der skal overholdes i…

14%
12%
17%

Andet
Generelle befolkning

32%

Mænd

Kvinder

Af figur 10 fremgår småbørnsforældrenes oplevelse af, om deres børn kommer mere eller mindre ud i
naturen i dag, end de gjorde, da de var børn. 1 ud af 3 mener, at børn i dag kommer ud i cirka samme
omfang som da de var børn. 54% mener dog, at børn i dag kommer noget/meget mindre ud i naturen
i dag - en holdning, der også findes i større omfang blandt mænd.
Figur 10: Kommer dit barn/dine børn mere eller mindre ud i naturen i dag, end du gjorde, da du var
barn?
Base: Småbørnsforældre = 1036

Småbørnsforældre total

14%

Mænd

16%

Kvinder
Meget mindre

13%

Noget mindre

40%

36%

41%

34%

38%
Cirka det samme

37%
Noget mere

Meget mere

6%2%3%

5%2%
3%
7% 1%4%
Ved ikke

Småbørnsforældre, der oplever at egne børn kommer mindre ud, blev bedt om at angive hvad de
vurderer som de vigtigste grunde til dette, se figur 11. Forældrene mener at ”tv, computer og elektroniske spil holder børnene indendørs” i kombination med, at ”vi forældre tager os ikke tid til at give
børnene naturoplevelser” (i figur: forældrene prioriterer ikke). Det er med andre ord ikke de faste,
ufravigelige rammer som skole og lektier, der kommer i vejen for tid ude i naturen.
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Kvinder mener i større omfang end mænd, at det også skyldes at børnene er længere tid i institutioner og at ”vi overvåger vores børn mere end vores forældre gjorde”.
Figur 11: Hvad mener du er de vigtigste grunde til, at børn i dag kommer mindre ud i naturen, end da du
var barn? Stillet til personer der mener at børn kommer mindre ud i naturen end da de var børn.
Base = 558

Tv, computer og elektroniske spil
Forældre prioriterer ikke
Børnene er længere tid i institutioner
Der er flere andre spændende ting at tage sig
Børnene går til flere organiserede aktiviteter
Vi overvåger vores børn mere
Skoler og institutioner prioriterer ikke
For lidt viden fører til mindre brug
Sværere at komme til naturen
Bange for at børnene kommer til skade
Der er mindre natur
Det er svært at finde på spændende aktiviteter
Naturen er blevet mindre spændende og varieret
Det er forbudt at være i naturen mange steder
Det er dyrt
Andet
Småbørnsforældre total

9%
9%
8%
6%
4% 8%
5%
4%
6%
4%
4%
5%
4%
5%
3%
2%
1%
3%
1%
2%
1%
1%
1%
%
%
%
%
6%
6%
5%
Mænd

27%31%35%
28%
29%
27%
26%
26%
26%
24%
20% 28%

50%
47% 53%

68%
64% 70%

Kvinder

Det er meget få, der mener, at børn i dag kommer mere ud i naturen, end da de var børn. Blandt
disse er holdningen at ”vi forældre er mere bevidste om, at det er sundt for børnene” og at ”det er
noget børnene og familien prioriterer”.
Figur 12: Hvad mener du er de vigtigste grunde til, at børn i dag kommer mere ud i naturen, end da du
var barn? Stillet til personer der mener at børn kommer mere ud i naturen end da de var børn.
Base = 76

Forældre er mere bevidste
Prioritering
Institutionerne/skolen
Er blevet lettere
Mere viden fører til mere brug
Bedre adgang
Organiserede aktiviteter i naturen
Forældre mere trygge ved naturen
Lettere at finde på spændende aktiviteter
Mindre bange for at børnene kommer til skade
Mere fritid end tidligere
Naturen er blevet mere spændende og varieret
Andet

57%
51%
48%
19%
13%
10%
9%
5%
4%
3%
2%
1%
9%

Småbørnsforældre total
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KAPITEL 3: FACILITETER I NATUREN
Begge målgrupper er blevet spurgt ind til hvilke faciliteter, der er mulighed for at bruge, dér hvor de
færdes i naturen. Endvidere er der spurgt ind til hvilke faciliteter, de benytter sig af.
Af figur 13 ses det, at borde og bænke og afmærkede ruter er tilgængelige dér, hvor begge grupper
færdes. I snit er der mellem 5,5 og 6 faciliteter tilgængelige dér, hvor folk færdes.
Faciliteter som naturlegepladser, bål-/grillpladser, shelters, badebroer, madpakkehuse/bålhytter, faste
orienteringsløbsposter og hugge-/snittepladser findes dér, hvor småbørnsforældrene færdes.
Figur 13: Hvilke faciliteter ved du, der er mulighed for at bruge der, hvor du/du og din familie færdes i
naturen?
Base =
Småbørnsforældre 1036
Generelle befolkning 1103

Borde og bænke
Afmærkede ruter
Naturlegepladser
Bål-/grillpladser
Sheltere
Badebroer
Madpakkehuse/bålhytter
Toiletter
Hundeskove
Bådebroer
Information om naturen
Udendørs motionscenter
Fugletårne/-skjul
Teltpladser
Faste orienteringsløbsposter
Fiskeplatforme
Vandposter
Ophaler-/isætningspladser
Hugge-/snittepladser
Steder med udlån/leje af udstyr
Udendørs klatrevægge
Andet
Ingen
Jeg færdes ikke i naturen

37%

22%

24%
25%
23%27%
21%
19%
20% 27%
18%
20%

45%
43%
33%
33%37%
36%
35%
36%
32%
32%

70%73%
62%66%
58%
58%

8%11%
8%10%
9%
8%
9%
10%
8%
6%
8%
7%
6%
5%
6%
5%
5%6%
1%4%
Småbørnsforældre total
Generelle bef.
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De tre mest benyttede faciliteter blandt småbørnsfamilierne er borde og bænke, naturlegepladser og
afmærkede ruter, som alle benyttes af mellem 42% og 60%.
Den voksne befolkning i øvrigt, benytter sig også af borde og bænke, samt afmærkede ruter og toiletter, som alle benyttes af mellem 31% og 55%.
Størst forskel mellem de to grupper ses med hensyn til naturlegepladser og bål-/grillpladser. Længere
nede på listen er udendørs motionscentre mere populære blandt småbørnsfamilierne, hvor fugletårne-/skjul er mere populært blandt den voksne befolkning i øvrigt.
Figur 14: Hvilke faciliteter gør du/du og din familie brug af?
Base =
Småbørnsforældre 1036
Generelle befolkning 1103

Borde og bænke
Naturlegepladser
Afmærkede ruter
Toiletter
Badebroer
Bål-/grillpladser
Madpakkehuse/bålhytter
Sheltere
Hundeskove
Information om naturen
Andet
Bådebroer
Udendørs motionscenter
Fugletårne/-skjul
Vandposter
Teltpladser
Fiskeplatforme
Ophaler-/isætningspladser
Steder med udlån/leje af sudstyr
Faste orienteringsløbsposter
Hugge-/snittepladser
Udendørs klatrevægge

51%

15%

42%
20%

15%
19%
11%
14%
8%
14%
13%
13%
15%
11%
11%
9%11%
6% 10%
10%13%
6%
6%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
1%3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%

Småbørnsforældre total

31%
31%
29%
27%

55% 60%

51%

Generelle bef.
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BILAG: SPØRGESKEMA
Undersøgelse af effekt mm – Naturens Dag
Startskærm: Denne undersøgelse handler om børns og voksnes brug af naturen.
Introtekst: I Danmark er alle områder påvirket af mennesker. Derfor kan det være svært at sige præcist, hvad natur er. I denne undersøgelse skal du tænke på naturen som skov, krat, hede, overdrev,
strand, sø, å, eng eller andre steder, der i nogen grad får lov til at passe sig selv. Det betyder også at
haven, fortovet, fodboldbanen og parken ikke er den natur, vi tænker på her, selv om der kan være
masser af natur (planter og dyr) sådanne steder.
Mange steder kan det være svært at afgøre, om det er natur eller ej. Hvad med grøftekanten, krattet
om legepladsen eller markerne? Hvis du er i tvivl, er det dig, der afgør, hvad der er natur for dig, når
du svarer på spørgsmålene.
Q1 Hvilke af disse dage har du hørt om? (Mulighed for at afgive flere svar.) (Randomisér)
Naturens Dag
Skovens Dag
De Vilde Blomsters Dag
Fars Dag
Vandets Dag
Ørnens Dag
Jordens Dag
Smagens Dag
Fjordens Dag
Ingen af disse
Q2 Hvilke af disse dage har du deltaget i inden for de seneste to år? (Mulighed for at afgive flere
svar.) (Randomisér)
Naturens Dag
Skovens Dag
De Vilde Blomsters Dag
Fars Dag
Vandets Dag
Ørnens Dag
Jordens Dag
Smagens Dag
Fjordens Dag
Ingen af disse

Q2x. Har hørt om Naturens Dag (skjult spørgsmål)
Ja
Nej
Filter: Hvis Q3ja:

Side 16 af 22

Q3 Hvor har du hørt om Naturens Dag?
(Mulighed for at afgive flere svar.)
Omtale i landsdækkende medier
OBS-film på DR, på busser eller anden reklame for Naturens Dag
Folder eller flyer om Naturens Dag
Jeg deltog selv i et arrangement i forbindelse med Naturens Dag
Gennem mine børn, som deltog med deres institution/skole
Omtale i lokale medier
Gennem en forening, hvor jeg er medlem
Jeg var med til at arrangere Naturens Dag
Andet, notér:___________
Husker ikke
Filter Q3 slut
Q4 Har du et eller flere hjemmeboende børn i alderen 5-12 år?
Ja
Nej
Filter: Hvis Q5 = ja videre til spørgsmål liste A, Hvis Q5=nej videre til spørgsmål liste B
A = Respondenter med hjemmeboende børn mellem 5-12 år
QA1 Hvor tit er dit barn/dine børn ude i naturen i sommerhalvåret i gennemsnit?
Hver dag
Flere gange om ugen
Cirka en gang om ugen
Et par gange om måneden
Et par gange om året
Sjældnere
Aldrig
Ved ikke
QA2 Synes du, at dit barn/dine børn generelt kommer nok ud i naturen?
Nej
Ja
Ved ikke
QA3 Hvad mener du, er den største barriere for, at dit barn/dine børn kommer mere ud i naturen?
Åbent spørgsmål, notér
Igen barrierer
Ved ikke
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QA4 Hvilke af følgende mener du, kan være vigtige barrierer for, at dit barn/dine børn kommer ud i
naturen?
(Mulighed for at afgive op til 3 svar.)
(Randomisér)
Vejret
Der er for langt til naturen
Manglende lyst
Manglende tid pga. lektier
Det er for besværligt
Manglende tid pga. sport/andre hobbyer
Fritiden bruges på computer, elektroniske spil eller tv
Der er for mange love og regler, der skal overholdes i naturen
Der er for få aktiviteter i naturen
De mangler gode ideer til sjove og spændende oplevelser i naturen
Der er ingen kammerater at følges/lege med
Andet
Ingen af disse
QA5 Kommer dit barn/dine børn mere eller mindre ud i naturen i dag, end du gjorde, da du var barn?
Meget mindre
Noget mindre
Cirka det samme
Noget mere
Meget mere
Ved ikke
Filter: Hvis QA5 1-2:
QA6 Hvad mener du er de vigtigste grunde til, at børn i dag kommer mindre ud i naturen, end da du
var barn? (Mulighed for at afgive op til 3 svar.)
(Randomisér)
Det er blevet sværere at komme til naturen
Tv, computer og elektroniske spil holder børnene indendørs
Børnene går til flere organiserede aktiviteter
Vi forældre tager os ikke tid til at give børnene naturoplevelser
Børnene er længere tid i institutioner
Der er mindre natur end tidligere
Det er svært at finde på spændende aktiviteter i naturen
Skoler og institutioner prioriterer ikke naturen
Der er flere andre spændende ting at tage sig til for børnene
Det er forbudt at være i naturen mange steder
Vi overvåger vores børn mere, end vores forældre gjorde
Børnene ved ikke nok om naturen og bruger den derfor ikke
Naturen er blevet mindre spændende og varieret
Det er dyrt at give børnene naturoplevelser
Vi er bange for at børnene kommer til skade
Andet
Filter QA5 1-2 slut
Filter: hvis QA5 4-5
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QA7 Hvad mener du er de vigtigste grunde til, at børn i dag kommer mere ud i naturen, end da du var
barn? (Mulighed for at afgive op til 3 svar.)
(Randomisér)
Det er blevet lettere at komme til naturen
Det er noget, børnene og familien prioriterer
Børnene går til flere organiserede aktiviteter i naturen
Børnene kommer mere ud i naturen med institutionerne/skolen
Der er mere natur end tidligere
Det er lettere at finde på spændende aktiviteter i naturen
Der er bedre adgang til naturen end tidligere
Børnene ved mere om naturen og derfor bruger de den mere
Naturen er blevet mere spændende og varieret
Vi er mindre bange for at børnene kommer til skade
Børnene har mere fritid end tidligere
Vi forældre er mere bevidste om, at det er sundt for børnene
Vi forældre er generelt mere trygge ved naturen end tidligere
Andet
Filter slut: hvis QA5 4-5
QA8 Hvilke faciliteter ved du, der er mulighed for at bruge der, hvor du/du og din familie færdes i naturen?
(Mulighed for at afgive flere svar.)
Sheltere
Teltpladser
Hugge-/snittepladser
Bål-/grillpladser
Borde og bænke
Madpakkehuse/bålhytter
Afmærkede ruter, f.eks. vandrestier, cykelruter og rideruter
Faste orienteringsløbsposter
Udendørs klatrevægge
Fiskeplatforme
Badebroer
Bådebroer
Ophaler-/isætningspladser
Naturlegepladser
Udendørs motionscenter
Fugletårne/-skjul
Hundeskove
Standere/overdækninger med information om naturen
Steder med udlån/leje af friluftsudstyr
Toiletter
Vandposter
Andet
Ingen
Jeg færdes ikke i naturen
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QA9 Hvilke faciliteter gør du/du og din familie brug af? (Mulighed for at afgive flere svar.)
Sheltere
Teltpladser
Hugge-/snittepladser
Bål-/grillpladser
Borde og bænke
Madpakkehuse/bålhytter
Afmærkede ruter, f.eks. vandrestier, cykelruter og rideruter
Faste orienteringsløbsposter
Udendørs klatrevægge
Fiskeplatforme
Badebroer
Bådebroer
Ophaler-/isætningspladser
Naturlegepladser
Udendørs motionscenter
Fugletårne/-skjul
Hundeskove
Standere/overdækninger med information om naturen
Steder med udlån/leje af friluftsudstyr
Toiletter
Vandposter
Jeg vil helst have natur uden for mange fysiske faciliteter
Andet

B = Nej, jeg har ikke hjemmeboende børn mellem 5-12 år
QB1 Har du…?
Børn, der er ældre end 12 år
Børn, der er yngre end 5 år
Børnebørn i alderen 5-12 år
Ingen børn
QB2 Hvor tit er du ude i naturen i sommerhalvåret i gennemsnit?
Hver dag
Flere gange om ugen
Cirka en gang om ugen
Et par gange om måneden
Et par gange om året
Sjældnere
Aldrig
Ved ikke
QB3 Synes du, at børn i Danmark generelt kommer nok ud i naturen?
Nej
Ja
Ved ikke
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QB4 Hvad mener du er den største barriere for, at du kommer mere ud i naturen?
Åbent spørgsmål, notér
Ingen barrierer
Ved ikke
QB5 Hvilke af følgende mener du, kan være andre barrierer for, at du kommer ud i naturen? Sæt
max. 3 kryds (Randomisér)
Vejret
Der er for langt til naturen
Manglende lyst
Manglende tid pga. arbejde
Det er for besværligt
Manglende tid pga. sport/andre hobbyer
Fritiden bruges på computer, elektroniske spil eller tv
Der er for mange love og regler, der skal overholdes i naturen
Jeg mangler gode ideer til sjove og spændende oplevelser i naturen
Der er for få aktiviteter i naturen
Der er ingen at følges med
Andet
QB6 Hvilke faciliteter ved du, der er mulighed for at bruge der, hvor du/du og din familie færdes i naturen? (sæt så mange krydser du vil)
Sheltere
Teltpladser
Hugge-/snittepladser
Bål-/grillpladser
Borde og bænke
Madpakkehuse/bålhytter
Afmærkede ruter, f.eks. vandrestier, cykelruter og rideruter
Faste orienteringsløbsposter
Udendørs klatrevægge
Fiskeplatforme
Badebroer
Bådebroer
Ophaler-/isætningspladser
Naturlegepladser
Udendørs motionscenter
Fugletårne/-skjul
Hundeskove
Standere/overdækninger med information om naturen
Steder med udlån/leje af friluftsudstyr
Toiletter
Vandposter
Andet
Ingen
Jeg færdes ikke i naturen
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QB7 Hvilke faciliteter gør du/du og din familie brug af? (sæt så mange krydser du vil)
Sheltere
Teltpladser
Hugge-/snittepladser
Bål-/grillpladser
Borde og bænke
Madpakkehuse/bålhytter
Afmærkede ruter, f.eks. vandrestier, cykelruter og rideruter
Faste orienteringsløbsposter
Udendørs klatrevægge
Fiskeplatforme
Badebroer
Bådebroer
Ophaler-/isætningspladser
Naturlegepladser
Udendørs motionscenter
Fugletårne/-skjul
Hundeskove
Standere/overdækninger med information om naturen
Steder med udlån/leje af friluftsudstyr
Toiletter
Vandposter
Andet
Jeg færdes ikke i naturen
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