
By- og Landsplanserien
nr. 27 · 2006

Oplevelsesværdier og det grønne 
håndtryk

En metode til kortlægning og udvikling af frilufts -
oplevelser i Hovedstadsregionen 

Ole Hjorth Caspersen og Anton Stahl Olafsson



1

Oplevelsesværdier og det grønne 
håndtryk

En metode til kortlægning og udvikling af frilufts-
oplevelser i Hovedstadsregionen 

Ole Hjorth Caspersen og Anton Stahl Olafsson



Rapportens titel
Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk. En metode til kortlægning 
og udvikling af friluftsoplevelser i Hovedstadsregionen. 

Forfatter
Ole Hjorth Caspersen og Anton Stahl Olafsson

Udgiver
Center for Skov, Landskab og Planlægning • KVL

Serietitel, nr.
By- og Landsplanserien nr. 27-2006

Ansvarshavende redaktør
Niels Elers Koch

Dtp
Inger Grønkjær Ulrich

Bedes citeres
Ole Hjorth Caspersen og Anton Stahl Olafsson (2006): Oplevelsesvær-
dier og det grønne håndtryk. En metode til kortlægning og udvikling 
af friluftsoplevelser i Hovedstadsregionen. By- og Landsplanserien nr. 
27-2006, Center for Skov, Landskab og Planlægning • KVL, Hørsholm 
2006. 96 s. ill.

ISBN
ISBN 10: 87-7903-281-9 (papir)
ISBN 13: 978-87-7903-281-9 (papir)

ISBN 10: 87-7903-282-6 (internet)
ISBN 13: 978-87-7903-282-6 (internet)

ISSN
1397-5331

Tryk
Prinfo, 9100 Ålborg

Oplag
500 eks.

Pris
175 kr. inkl. moms

Forsidefotos
Anton Stahl Olafsson og Ole Hjorth Caspersen

Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse
I salgs- og reklameøjemed er eftertryk og citering af rapporten samt 
anvendelse af Center for Skov, Landskab og Planlægnings navn kun 
tilladt efter skriftlig tilladelse.

Rapporten kan bestilles på
www.SL.kvl.dk

eller ved henvendelse til
Samfundslitteratur KVL-bogladen
Thorvaldsensvej 40
DK-1871 Frederiksberg C
Tlf. 3515 3895
E-mail sl@sl.cbs.dk



3

Forord

Denne rapport er et delresultat af Interreg III A  projektet »Landskabet som 
ressource for sundhed og bæredygtig udvikling i Øresundsregionen«. Projektet, 
som blev afsluttet i foråret 2006, var et samarbejde mellem Skov & Landskab, 
KVL, Sveriges Landbrugsuniversitet, Roskilde Universitets Center, Hoved-
stadens Udviklings Råd, Region Skåne og de fi re svenske kommuner Lomma, 
Svedala, Burløv og Malmø. Projektets overordnede institutionelle formål var 
at medvirke til et forøget samarbejde mellem forskningsinstitutioner og den 
off entlige forvaltning med fokus på regionale og kommunale myndigheder i 
Øresundsregionen. Fokus på det faglige område var på at sikre en hensigts-
mæssig udnyttelse af landskabet set ud fra et rekreativt og helseorienteret syns-
punkt i forbindelse med udviklingen af Øresundsregionen. En vigtig opgave 
for det danske delprojekt har derfor været etableringen af et forbedret forvalt-
ningsgrundlag til anvendelse for planlægning og forvaltning af de grønne og re-
kreative områder i Hovedstadsregionen. Den udviklede metode, som beskrives 
i denne rapport, tager afsæt i en række nationale og internationale undersøgel-
ser omkring friluft soplevelser og –værdier. Disse erfaringer kombineres med en 
svensk metode til kortlægning af oplevelsesværdier udviklet af Regionplane- og 
Trafi kkontoret (RTK) i Stockholm. I rapporten komplementeres den svenske 
metode med internationale og nationale erfaringer, derudover tilpasses me-
toden de specielle forhold, som adskiller det danske landskab fra det svenske. 
Den danske variant af metoden bygger på en intensiv anvendelse af moderne 
information teknologi i form af et geografi sk informations system og anven-
delsen af detaljerede digitale data. Herved minimeres behovet for feltarbejde 
i forbindelse med kortlægningen. I rapporten foretages der en detaljeret rede-
gørelse for de forskellige trin i metoden, og den afsluttes med nogle illustra-
tive eksempler, hvor metoden er anvendt til kortlægning af oplevelsesværdier. 
I forbindelse med gennemførelsen af projektet er der foretaget en kortlægning 
af en stor del af hovedstadsregionen, specielt har fokus været på at gennemføre 
en kortlægning af oplevelsesværdier i »Det Grønne håndtryk« HUR´s for-
slag til en fremtidig regional grøn struktur. Rapporten giver en udførlig beskri-
velse af baggrund og udvikling af metoden til kortlægning af oplevelsesværdier 
i landskabet. For en visualisering af kortlægningen af de syv oplevelsesværdier 
i Hovedstadsregionen henvises til adressen www.sundskab.dk. Denne adresse 
indeholder foruden en beskrivelse af Interregprojektet også et internetbaseret 
GIS, som viser kortlægningen af de syv oplevelsesværdier på et lokalt detaljeret 
niveau og på et mere overskueligt regionalt niveau. I forbindelse med samarbej-
det med HUR er resultaterne indgået i grundlaget for udarbejdelsen af de nye 
kileplaner, og det er vores håb, at metoden også vil kunne fi nde en bred anven-
delse i den fremtidige planlægning og forvaltning af grønne områder. 
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1. Indledning

De fl este mennesker har oplevet, at humøret kan blive påvirket positivt, når 
man færdes i det grønne; stress og bekymringer nedtones, og man har en ten-
dens til at se lidt lysere på det hele. Igennem de senere år er der udviklet en sta-
dig større bevidsthed om denne positive indfl ydelse, som naturen og grønne 
områder har på befolkningens sundhed og almene velbefi ndende. Adskillige 
undersøgelser har også dokumenteret, at mange af de negative konsekvenser i 
form af stress og stressrelaterede sygdomme, der fremkommer som sideeff ek-
ter af vores moderne livsform, kan reduceres ved, at vi hyppigt færdes i grønne 
områder. Det at have daglig god adgang til natur og grønne områder, er med 
andre ord en vigtig kvalitet i den moderne livsform. Specielt i større urbane 
områder, som Hovedstadsregionen, er dette åbenbart. Den høje befolknings-
tæthed bevirker her, at behovet for adgang til grønne rekreative områder er 
særligt påkrævet.  Denne sammenhæng kommer bl.a. til udtryk i nye bebyggel-
sesformer, som i stigende grad udformes med henblik på at skabe gode mulig-
heder for at kunne færdes i et grønt nærrekreativt miljø.

Der er mange forskellige grunde til, at vi opsøger de grønne områder, og an-
vendelsen spænder lige fra ønsket om at fi nde ro, hvile og naturoplevelser til, 
at områderne skal udgøre en ramme for mere fysiske udfoldelser og aktiviteter. 
Formålet med besøgene varierer med de besøgenes alder, køn, familielivscyklus 
og livsform. Alt i alt stilles der derfor brede krav til områdernes struktur og be-
skaff enhed. Der er igennem en årrække gennemført en lang række internatio-
nale undersøgelser, som har opstillet kriterier for, hvordan man kan fortolke 
og gruppere karakteren af de oplevelser, som mange søger, når de færdes i grøn-
ne og rekreative områder. Derimod er der langt færre undersøgelser, som har 
fokuseret på, hvordan man kan udvikle metoder til at illustrere, hvor i landska-
bet man kan forvente at fi nde de forskellige oplevelser. 

I denne rapport tages der afsæt i internationale erfaringer på området, og med 
udgangspunkt i en undersøgelse i Stockholm udvikles en dansk metode til kort-
lægning af oplevelsesmuligheder. Den inddeles i syv forskellige klasser, som 
hver for sig indeholder nogle karakteristiske indikatorer for den specifi kke 
op le velsesklasse. Metoden udnytter det forhold, at der igennem de senere år 
er blevet udviklet nye og detaljerede kort og elektroniske data. Når disse data 
kombineres med anvendelsen i et geografi sk informationssystem muliggøres en 
ny type monitering og kortlægning.

Hensigten med kortlægningen er ikke at udarbejde en komplet (objektiv) 
kortlægning af samtlige oplevelsesmuligheder/dimensioner og værdier i grønne 
områder, men snarere at kortlægge forskellige miljøer, omgivelser og faciliteter 
som understøtter forskellige basale oplevelser i grønne områder. Kortlægnin-
gen er således vejledende, og har primært til hensigt at pege på de lokaliteter, 
som understøtter visse oplevelser bedre end andre oplevelser. 

Metoden er blevet udviklet i forbindelse med et Interreg III A samarbejdspro-
jekt med Hovedstadens Udviklings Råd (HUR). Projektet og den tilknyttede 
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metode fokuserer derfor naturligt på udvidelsen af de grønne områder i Ho-
vedstadsregionen. I oktober 2004 fremsatte HUR et forslag til en videre ud-
vikling af Hovedstadsregionens grønne områder. Forslaget beskriver, og fore-
slår en ny grøn ring, som kombineres med en forlængelse af de eksisterende 
grønne kiler. Rapporten Det grønne håndtryk (Okt. 2004) har derved udgjort 
den planmæssige afgrænsning for nærværende rapport.

1.1 Baggrund

Hovedstadsregionen adskiller sig fra mange andre storbyregioner ved, at der 
på et forholdsvis tidligt tidspunkt blev opstillet udviklingsplaner for de by-
nære grønne områder. De første områder kom til at bestå af Fæstningsringen 
omkring København, som blev nedlagt i 1800tallet. Senere blev området mel-
lem Damhussøen og Utterslev mose udviklet af Københavns vandforsyning 
og eft erfølgende udnyttet til en del af en grøn ring. I 1936 blev plangrundlaget 
for en række sammenhængende grønne områder etableret igennem den »Den 
grønne betænkning« (Forchhammer 1936). Denne betænkning fi k stor be-
tydning, og kom til at danne en del af grundlaget for de eft erfølgende forslag til 
den fremtidige udvikling. Byplanlaboratoriet tog i slutningen af 1940´erne ini-
tiativ til etableringen af det såkaldte Egnsplanudvalg til planlægning af Køben-
havnsegnen. Udvalget havde ansvaret for udarbejdelsen af et visionært forslag 
til en fremtidig byudviklingsplan for Hovedstadsområdet. Forslaget blev pub-
liceret i Skitseforslag til Egnsplan for Storkøbenhavn i 1947 (Egnsplankonto-
ret 1947). På daværende tidspunkt var København en udpræget centerby på 
lige fod med en række andre større byer i Europa. Men udvalget påpegede en 
række uhensigtsmæssigheder, der var knyttet til denne struktur i forbindelse 
med en fremtidig byudvikling. Nogle af de forhold, som blev påpeget, var f.eks. 
de begrænsninger centerstrukturen bevirker set ud fra et trafi kalt synspunkt, 
samtidig blev det også fremført, at bytypen i forbindelse med en fortsat vækst 
ville bevirke, at en stor del af befolkningen ville få vanskeligere adgangsforhold 
til det, der blev defi neret som udfl ugts - og lokalområder (Forchhammer 1936 
s.14), dvs. det vi i dag betegner som henholdsvis udfl ugts- og fritidslandskabet. 

Egnsplanudvalgets forslag blev hurtigt kendt som Fingerplanen. Den var ori-
ginal i sin kombination af de trafi kale og bosættelsesmæssige behov, og den 
inddrog samtidig den landskabs- og infrastruktur, der fandtes på dette tids-
punkt. Planen foreslog en fremtidig byudvikling langs fem fi ngre, som skulle 
indeholde byområder og en tilknyttet infrastruktur i form af veje og jernbaner. 
Områderne imellem fi ngrene skulle friholdes landbrugserhverv bl.a. gartnerier, 
som skulle forsyne bybefolkningen, men skulle samtidig indeholde rekreative 
naturområder. Desuden ville denne form sikre, at den del af befolkningen, der 
var bosat i fi ngrene, ville få en nem og hurtig adgang til landskabet, dels ville 
befolkningen i det egentlige København få en bedre adgang til udfl ugtsland-
skabet igennem de forbedrede trafi kale forhold.

Fingerplanen blev som bekendt det grundlæggende plankoncept for udviklin-
gen af Storkøbenhavn, som vi kender byen i dag. Fingerstrukturer kendes også 
fra en række andre byer i Europa som f.eks. Stockholm og Helsinki, men disse 
to byer er i modsætning til Storkøbenhavn i høj grad betinget af naturen. I 



9

Storkøbenhavn er det alene det planlægningsmæssige grundkoncept, der har 
betinget fi ngerstrukturen.

Planen ligger til grund for de første regionplaner i 1970’erne. Men forankrin-
gen i kommunerne har i den første periode hovedsaglig været frivillig, men fra 
tidspunktet hvor den blev introduceret og fremeft er, dannede den i stigende 
grad en sigtelinie for de eft erfølgende lokale kommuneplaner. I midten af 
1980’erne fi k planen igennem regionplaner og lovgivning en egentlig bindende 
eff ekt over for kommunerne. 

Den forholdsvis sene bindende forankring over for kommunerne har bevir-
ket, at det i længere perioder har været forbundet med vanskeligheder at op-
retholde de intentioner, der oprindelig var indbygget i forslaget. Det drejer 
sig specielt om omfanget, adgangen, beliggenheden og tilgængeligheden af 
åbne landskaber og naturområder. Eft er fremsættelsen af skitseforslaget fort-
satte byudviklingen med samme store hast, som i sin tid lå bag nedsættelsen af 
Egnsplanudvalget. Udviklingen bevirkede, at mange af bykommunerne fortsat 
havde et stort arealbehov. En af de ressourcer, som nogle kommuner ønskede 
at udnytte i højere grad, var den såkaldte »svømmehud« imellem byfi ngrene, 
der var tiltænkt en funktion som regionale rekreative områder. Konsekvensen 
har været, at fl ere af disse grønne kiler er blevet betydeligt reduceret frem til 
etableringen af den mere bindende kommune- og regionplanlægning i 1980’er-
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Figur 1. Figuren illustrerer dels den grønne struktur omkring København, dels urbaniseringen 
omkring København og hvordan de grønne kiler udvikles og sikres igennem plantiltag i løbet af 
1980´erne. Data fra EU MOLAND projekt.
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ne. Ovenstående fi gur viser udviklingen i »Den Grønne kile«, som udgøres 
af området imellem Roskildefi ngeren og Køgebugtfi ngeren. Som det fremgår 
af fi guren, fortsatte byudviklingen i kilen i perioden 1954-1969 og i realiteten 
frem til 1979, hvor Hovedstadsområdet fremsatte, og fi k vedtaget, en ramme-
plan for »Den grønne kile« (Hovedstadsrådet 1979).  Det er tydeligt, at ram-
meplanen i høj grad har medvirket til at sikre den rekreative funktion af den 
grønne kile, og den har begrænset kommunernes arealudlæg i forbindelse med 
den fremtidige byudvikling. At begrænsningen føles meget konkret ses af kom-
munernes høringssvar til rammeplanen, hvor de giver udtryk for forståelse af 
betydningen og værdien af nærliggende rekreative anlæg, men samtidig giver 
udtryk for, at området eft er deres opfattelse kan udnyttes på en måde, der afvi-
ger betydeligt fra de muligheder som angives i rammeplanen. En undersøgelse 
af de Moland data som ligger til grund for den ovenstående fi gur viser, at »den 
grønne kile« har været påvirket igennem en kraft ig byudvikling i perioden 
frem til kileplanernes vedtagelse i 1979, hereft er er udviklingen i kilen meget 
begrænset. Udviklingen er på mange punkter sammenlignelig med udviklin-
gen i de øvrige kiler i Hovedstadsregionen, dog har planen for udviklingen af 
friluft sliv og natur medvirket til at reducere væksten lidt tidligere end tilfældet 
er med de øvrige kiler. Men det er tydeligt at Hovedstadsrådets initiativer i be-
gyndelse af 1980´erne generelt fi k en stor betydning for bevarelsen og funkti-
onsforbedringen af de bynære grønne områder. Undtagelsen i denne sammen-
hæng er Hjortespringskilen der udgør et særligt tilfælde, hvor byudviklingen 
har været voldsommere end i de øvrige kiler. 

Den grønne struktur i Hovedstadsregionen har som udgangspunkt haft  til for-
mål, at den skulle kunne imødekomme de mangeartede behov, som regionens 
brugere har til området. Samspillet mellem fi ngrenes veletablerede infrastruk-
tur, og de mellemliggende grønne kiler, muliggjorde en bred udnyttelse, og sik-
rede en god adgang. Udviklingen igennem de sidste snart 70 års planhistorie 
har vist, at dette koncept har imødekommet de oprindelige intentioner, men 
samtidig har det igennem hele forløbet været klart, at der i forbindelse med 
den fortsatte udvikling af regionen også er behov for en etablering af yderlige-
re grønne og rekreative faciliteter såfremt at den oprindelige målsætning, skal 
kunne imødekommes i de kommende år. Denne kendsgerning har bevirket, 
at de eksisterende områder løbende er blevet forbedret, og at der igennem hele 
perioden er blevet udviklet nye områder. F.eks. etableringen af Vestskoven og 
Hersted høje, Køgebugt Strandpark, åbningen af Vestamager for off entlighe-
den og sidst etableringen af Amager Strandpark i 2005. Derudover er der bl.a. 
blevet etableret nye stier og andre typer rekreative anlæg, naturskoler mv.

Den regionale planmyndighed Hovedstadsrådet blev oprettet i 1974 og er-
stattede det daværende Egnsplanråd, som stod for udarbejdelse af den første 
regionplan i 1973. Hovedstadsrådet fi k stor betydning for den forsatte regio-
nale udvikling, og medvirkede bl.a. til forankringen af de overordnede planer i 
kommunerne. Rådet blev nedlagt i 1990 og regionplankompetencen blev over-
ført til de fem amtskommunale enheder i regionen. Men det forsatte behov for 
en regional koordinering førte til, at Hovedstandens udviklings Råd (HUR) 
blev etableret i 1990, og i 2000 fi k HUR funktionen som overordnet plan-
myndighed i regionen. Som led i den nye kommunalreform, som træder i kraft  
i 2007, bliver HUR nedlagt, men HUR har i 2004 udgivet rapporten »Det 
grønne håndtryk«, som er et forslag til en udvidelse af Fingerbyens grønne rin-
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ge og kiler. Denne plan kan ses som en naturlig videreførelse af de intentioner, 
som bl.a. har ligget til grund for sikringen af »Den grønne kile« i Hovedstads-
området. Målet er, at Hovedstadens rekreative landskab skal være blandt de 
bedste i verden i 2017 (HUR 2004). Planen foreslår en forlængelse af fi re af de 
eksisterende kiler, og herudover ønskes det at etablere en yderligere grøn ring. 

Det er i denne plan, man skal fi nde baggrunden for det arbejde, som præsente-
res i denne rapport. I forbindelse med den foreslåede udvidelse er der opstået 
et behov for en mere udførlig kortlægning af de rekreative og aktivitetsmæs-
sige muligheder, der fi ndes i de nye områder. Samtidig opstod der i forbindelse 
med planlægningen et behov for en oversigt af de oplevelsesmuligheder, der 
allerede fi ndes i de eksisterende områder. Målet med den monitering, der gen-
nemføres i denne rapport, er derfor at komplementere plangrundlaget i for-
bindelse med udviklingen og planlægningen af den nye grønne struktur.       

1.2 Formål og målgruppe

Behovet for at udvikle de grønne områder omkring Storkøbenhavn udspringer 
af fl ere behov, som har resulteret i en række konkrete formål. Overordnet kan 
der defi neres tre forskellige formål:

•  Sundhedsdimensionen
Den øgede fokusering på de sundhedsmæssige eff ekter, som er knyttet til an-
vendelsen af de rekreative og grønne områder, har samtidig bevirket, at der 
er opstået et behov for viden om, hvordan den sundhedsmæssige dimension 
kan tydeliggøres. En kortlægning af de nuværende muligheder og faciliteter 
kan samtidig medvirke til at visualisere et evt. fremtidigt potentiale. Dermed 
medvirker en kortlægning og monitering til at styrke sundhedsdimensionen 
i den off entlige debat og den tilknyttede planlægning. 

•  Forbedring af landskabsforvaltning og landskabsplanlægningsgrund-
laget

 Et andet formål er ønsket om at forbedre planlægnings- og forvaltnings-
grundlaget omkring rekreative og friluft sorienterede aktiviteter. En række 
forskellige organisationer har kortlagt specifi kke rekreative funktioner i det 
åbne land og i Statsskovene. Men det er endnu ikke undersøgt, om disse in-
formationer kan kombineres således, at det kan udgøre et mere homogent 
og dækkende beslutningsgrundlag.   

•  Metode til samlet kortlægning af friluftsdimensionen, samling af fri-
luftskortlægningen i en metode.

 Kortlægningen af friluft sdimensionen fremstår i mange tilfælde noget usy-
stematisk og samtidig fragmenteret, hvilket dels skyldes de mange aktører, 
der er aktive på området, dels de mange forskellige temaer og datatyper. Et 
mål i dette projektet har derfor været at undersøge, om en gruppering af de 
registrerede oplevelsesmuligheder kan medvirke til at skabe et mere homo-
gent og entydigt forvaltningsgrundlag. 
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Målgruppe
Projektets målgruppe er primært forvaltere og planlæggere inden for den of-
fentlige forvaltning. Der er tale om en metode, som dels kan anvendes til at 
foretage en monitering dvs. en kortlægning af den rekreative arealanvendelse, 
dels kan undersøge et givent områdes rekreative potentiale. Dermed er meto-
den karakteriseret ved, at den kan anvendes til at illustrere de aktuelle forhold 
samtidig med at belyse evt. fremtidige udviklingsmuligheder. Planlæggere og 
forvaltere af de statsejede arealer og de nye reformkommuner kan dermed med 
fordel udnytte den monitering og kortlægning, som metoden giver mulighed 
for. På samme måde er metoden anvendelig, når det drejer sig om en kortlæg-
ning af oplevelsesværdierne i det åbne land, f.eks. i de kommende national-
parkområder. 

Planlæggere og forvaltere i Hovedstadsregionen og andre interesserede kan fi n-
de den endelige oplevelseskortlægning på projekthjemmesiden www.sundskab.
dk. Oplevelsesværdikortlægningen er gennemført i det centrale HUR område i 
og omkring de grønne kiler og ringe i København. Kortlægningen er formidlet 
igennem et Internet-GIS, hvor man via en kortindgang kan zoome ind på selv-
valgte delområder i regionen eft er interesse og behov.
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2. Danske og internationale frilufts-
undersøgelser

I rapporten udvikles en metode til kortlægning af oplevelsesværdier. Meto-
den tager udgangspunkt i international forskning omkring koblingen mellem 
anvendelse af grønne områder og sundhed. I dette kapitel redegøres der for 
hvilke undersøgelser og teorier, som har ligget til grund for den inddeling og 
gruppering, der foretages i forbindelse med kortlægningen. Først gives en ge-
nerel introduktion til den forskning, som ligger bag den her anvendte metode. 
Eft erfølgende redegøres for de specifi kke anvendelser af de svenske erfaringer 
fra Skåne og Stockholm, som har motiveret os til udviklingen af denne danske 
metode til kortlægning af friluft smuligheder i Storkøbenhavn. 

2.1 Ophold i grønne områder og sundhed

Forskningen omkring folks adfærd i forbindelse med stress har fået en øget 
fokusering i de seneste 10-15 år, som har resulteret i en lang række resulta-
ter. Disse resultater indikerer, at stress og udbrændthed kan påvirkes eff ektivt 
igennem ophold i grønne områder. Således har fl ere undersøgelser påvist, at 
ophold i grønne områder forebygger og risikominimerer sygdomme (Grahn 
& Stigsdotter 2003, Kaplan & Kaplan 1989). Samtidig underbygger andre 
undersøgelser, at grønne områder også har en helbredende eff ekt i forbindel-
se med forskellige sygdomsforløb (Ulrich 1984, Ulrich et al 1991, Kaplan & 
Kaplan 1989, Hartig et al 2003, Grahn 2005). Det er specielt stressrelaterede 
sygdomme (hovedpine, udbrændthed, udmattelse, søvnbesvær, koncentrati-
onsbesvær), som har været i fokus i de forskellige studier. Hansen & Nielsen 
(2005) verifi cerer de internationale resultater i en ny dansk undersøgelse. De 
nye danske resultater viser, at sammenhængen mellem anvendelsen af grønne 
områder og stressreducering er specielt tydelig for storbybefolkninger. Den hø-
je befolkningstæthed, trafi kstøj og forurening bevirker, at storbybefolkningen i 
betydelig grad er udsat for stress. En undersøgelse gennemført af Miljøkontrol-
len i Københavns Kommune viste, at i år 2000 var ca. 73.000 helårsboliger i 
København støjbelastede med over 65 dB(A) og 180.000 boliger støjbelastede 
med over 55 dB(A). Dette indebærer, at over to tredjedele af Københavns boli-
ger har et utilfredsstillende støjniveau (Københavns Kommune 2001). Et nye-
re tysk studie fra Berlin påviser en direkte sammenhæng mellem støjbelastning 
og øget risiko for blodpropper (Willich et al 2005). Behovet for naturkontakt 
er ekstra stort i en storbyregion med højt levetempo og et intensivt fysisk miljø 
(Grahn & Stigsdotter 2003, Holm & Tved 1998), og det har vist sig, at de bor-
gere, som oft e benytter grønne områder (herunder egen have), lider mindre af 
stress. 

De ovennævnte studier tager overvejende udgangspunkt i to teoretiske forkla-
ringer på naturens afstressende eff ekt. F.eks. anskuer Ulrich (1983) sammen-
hængen ud fra et evolutionært, bio-genetisk perspektiv. Ifølge Ulrich er men-
ne sket udviklingsmæssigt helt uegnet til bylivet, fordi vi egentlig er tilpasset et 
liv på savannen. Bylivet giver stress, fordi de mange oplevelsesmæssige indtryk 
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er for langt fra de naturmiljøer, som mennesket har en nedarvet forkærlighed 
for (Holm & Tved 1998). Når vi i modsætning til det at færdes i byen, færdes 
i mere naturlige miljøer, så som mellem marker med græssende dyr, åbne enge 
og parker, slapper kroppen af, pulsen bliver mere jævn, blodtrykket normalise-
res, og musklerne slapper af. Dette sker, uden at vi er bevidste om det (Grahn 
2005). Med baggrund i vores evolutionære udvikling responderer vi ubevidst 
positivt på naturmiljøer med indhold og karakteristiske omgivelser (f.eks. vand 
og vegetation), som igennem vores arts præhistoriske udvikling har sikret vores 
overlevelse og velvære (Ulrich et al 1991). 

Kaplan & Kaplan (1989) og Kaplan (1995) forklarer naturens restituerende 
eff ekt ud fra en anden psykologisk synsvinkel1. Ifølge Kaplan & Kaplan kan 
naturens restituerende eff ekt forklares med, at vi opfatter vores omgivelser 
med to forskellige former for opmærksomhed; den styrede opmærksomhed 
(directed attention) og den spontane opmærksomhed (indirected attention). 
Den styrede opmærksomhed anvender vi, når der fokuseres på noget speci-
fi kt. Den opretholdes ved at hindre andre indtryk, dvs. holde andre tanker og 
ideer ude, som kan anspore til at ændre fokus. Denne form for opmærksom-
hed dominerer i det moderne samfund, hvor nye indtryk konstant forsøger at 
lægge beslag på vores opmærksomhed. Det er i denne forbindelse et problem, 
at mennesket ikke er tilstrækkelig tilpasset den øgede anvendelse af den styrede 
opmærksomhed, og mange udvikler derfor lidelser så som koncentrationsbe-
svær, udbrændthed og mental udmattelse. 

Den spontane opmærksomhed derimod kræver ikke samme fokusering og 
koncentration. Vi benytter f.eks. den spontane opmærksomhed, når der er no-
get, der fascinerer os. Når vi opholder os i naturen, benytter vi primært den 
spontane opmærksomhed. Naturindtryk kræver ikke bearbejdning og stilling-
tagen på samme måde som indtryk i urbane omgivelser, og derved får vores sty-
rede opmærksomhed mulighed for hvile og restitution. 

Flere empiriske undersøgelser underbygger disse teorier. Ottosson & Grahn 
(2005) konkluderer i en svensk undersøgelse, at koncentrationsformåen hos 
ældre mennesker på et plejehjem øges mere eft er én times ophold i et grønt 
område frem for én times ophold i deres favoritrum indendørs. Orsega et al 
(2004) har ligeledes undersøgt en population af ældre mennesker, hvilket un-
derbygger sammenhængen mellem forskellige psykofysiske sundhedsindikato-
rer og længden af ophold i grønne områder. Hartig et al (2003) har undersøgt 
restitueringsgraden af unge stresspåvirkede studerende i henholdsvis naturlige 
og urbane omgivelser. Den bedste psykologiske restituering opnåede forsøgs-
personerne ved ophold i naturlige omgivelser. Ulrich et al (1991) fremviste 
forskellige videopræsentationer af enten urbane- eller naturomgivelser til stres-
sede forsøgspersoner. Eft erfølgende målinger af forsøgspersonernes respons 
(blodtryk, puls, muskelsammentrækning m.m.) viste, at udsyn til naturomgi-
velser i sig selv har en afstressende virkning. Ulrich (1984) påviste en sammen-
hæng mellem udskrivelseshastighed af hospitalspatienter eft er endt operation, 
på baggrund af patienternes vinduesudsigt. Patienter, som havde udsigt til 
grønne områder fra deres hospitalsseng, blev hurtigere udskrevet. Flere sven-

1  Refereres oft e som ART (Attention Restoration Th eory), bla. i Kaplan 1995 og Hartig et al 
2003.
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ske spørgeskemaundersøgelser (Grahn & Stigsdotter 2003, Stigsdotter 2005, 
Stigsdotter & Grahn 2004) og den danske undersøgelse Hansen & Nielsen 
(2005), har fundet en signifi kant sammenhæng mellem stressforekomst og an-
vendelsen af urbane grønne områder. Stressniveauet falder, jo mere man fær-
des i grønne områder. Bl.a. andet viser det sig, at det at færdes dagligt i sin egen 
have har en stor eff ekt. 

De mange empiriske undersøgelser bakker op om teorien, at ophold i grønne 
omgivelser har en sundhedsfremmende eff ekt på vores psykologiske helbred. 

De føromtalte svenske og danske spørgeskemaundersøgelser (Hansen et al 
2005, Stigsdotter 2005, Grahn & Stigsdotter 2003, Berggren-Bärring et al 
1995) har også undersøgt mulige barrierer for ophold i grønne områder. Der 
er fl ere forklaringer på forskel i opholdsfrekvenser og længden af ophold i 
grønne områder. Blandt de vigtigste årsager er:

•  Mængden af fritid 
•  Afstand mellem grøntområde og beboelsesområde
•  Formål med besøg
•  Et områdes kvaliteter og faciliteter

De første tre faktorer er ikke genstand for denne rapports fokus, men et om-
rådes kvaliteter og faciliteter hænger nøje sammen med en kortlægning af op-
levelsesværdier, og kan belyses igennem en analyse. Det er klart, at vurderin-
gen af et områdes kvaliteter og faciliteter er subjektiv, og afh ænger af en given 
brugers formål med besøget samt vedkommendes præferencer og opfattelse af 
et givent område. Dette subjektive vurderingsgrundlag er et produkt af en per-
sons tidligere erfaringer i livet (bl.a. barndomsminder se Kaplan 1989, Kaae & 
Madsen 2003 mfl .), tidligere rekreative erfaringer i form af forventninger til en 
given oplevelse (Driver et al 1987). Men også humøret på oplevelsestidspunk-
tet spiller en central rolle for opfattelsen og oplevelsen (Clark & Stankey 1979, 
Kaae 2003). Andre forhold, som formålet med besøget samt karakteren af de 
fysiske omgivelser, spiller også en væsentlig rolle for den personlige vurdering. 

På trods af dette subjektive vurderingsgrundlag har fl ere forskere udarbejdet 
ensartede rammer for vurdering, og samtidig opstillet krav til indhold og kvali-
teter i grønne områder. Kaplan & Kaplan (1989) har med baggrund i fl ere års 
empirisk forskning i teorien om spontan og styret opmærksomhed formuleret 
fi re grundliggende faktorer, som understøtter restituerende oplevelser. 

De fi re faktorer2: 

»At være væk«(being away). Psykologisk skal oplevelsen af »at være væk« for-
stås som en selverkendelse af at opholde sig i omgivelser/indhold, som afviger 
fra det normale. Dvs. at de lægger afstand til ens mentale rutiner i vante omgi-
velser. I dagens samfund udgør naturen for mange mennesker ikke længere en 
del af de normale hverdagsomgivelser, og ophold i naturen understøtter derved 
oplevelsen af »at komme væk«. Når man opholder sig i nye naturomgivelser, 
får den styrede opmærksomhed mulighed for at hvile. I forbindelse med rejser

2  Her beskrevet på baggrund af Herzog et al 2003, Kaplan 1995, Kaplan & Kaplan 1989.
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opsøger man oft e naturomgivelser (f.eks. strande), hvilket underbygger natu-
rens potentiale som omgivelser for oplevelsen af »at være væk«. 
»Fascination«(fascination) henviser til opmærksomhed, som ikke kræver men-
tal anstrengelse eller koncentration. Omgivelser, som kan opretholde ens op-
mærksomhed uden anstrengelse, virker fascinerende. Det er dog samtidig klart, 
at omgivelserne kan blive så fascinerende, at de vækker ens mere bevidste in-
teresse og dermed den styrede opmærksomhed. Opmærksomhed, der ikke 
kræver nogen koncentration, svarer til anvendelsen af den spontane opmærk-
somhed, som beskrevet tidligere. Naturomgivelser understøtter derfor oft e en 
optimal kombination af moderat fascination og oplevelsen af æstetisk skønhed.

»Udstrækning«(extent). Omgivelserne har en udstrækning. I tilfældet med 
denne faktor fokuseres der på, at omfang, indhold og struktur i et givent områ-
de er tilstrækkeligt til at vække den spontane opmærksomhed længe nok til, at 
den styrede opmærksomhed kan hvile. Sådanne omgivelser karakteriseres som 
tilhørende ’en hel anden verden’. De holder hjernen beskæft iget og understøt-
ter den spontane opmærksomhed. Naturområder understøtter oft e oplevelsen 
af udstrækning. 

»Kompatibilitet«(compatibility). En omgivelse er kompatibel, hvis der er et 
godt sammenfald mellem et individs ønsker omkring det at færdes i et område 
(eller inklination) og den slags aktiviteter, som individet reelt har mulighed for 
at udføre i området. Naturen tilbyder omgivelser, som oft e er meget kompati-
ble omkring ønskværdige aktiviteter og de tilbud/muligheder, som omgivelser 
frembyder. F.eks. understøtter naturomgivelser muligheden for generelle akti-
viteter så som ’at bevæge sig frit’ og ’at se langt’ og mere specifi kke aktiviteter så 
som ’at fi ske’ og ’at bygge et bål’. Derved relaterer man sig til naturomgivelser 
(oft e blot med ideen om at et givent naturområde understøtter ens ønskvær-
dige aktiviteter) og derved opnås kompatibilitet.

Hvis et område understøtter alle de fi re faktorer at være væk, fascination, ud-
strækning, og kompatibilitet, er der en god sandsynlighed for, at området har 
en restituerende eff ekt på vores psykologiske helbred. De fi re grundliggende 
faktorer er med andre ord et kvalifi ceret bud på en ramme for oplevelsesmu-
ligheder, som grønne områder bør indeholde for eff ektivt at muliggøre restitu-
tion. 

Det forhold, at det specielt er naturomgivelser, der bedst understøtter de fi re 
faktorer, underbygges af en række andre studier. Herzog et al (2003) har i en 
undersøgelse bedt forsøgspersoner (512 studerende) om at identifi cere én af 
de fi re faktorer3 i hvert af 70 forskellige områdefotos af både urbane og natur-
miljøer. Undersøgelsen viste, at det var naturomgivelser, som scorede de høje-
ste restituerende potentialer. Van den Berg et al (2003) fremviste forskellige 
videosekvenser af henholdsvis natur og urbane miljøer til 106 forsøgspersoner. 
Forsøgspersonernes stressniveau samt skønhedspræferencer blev eft erfølgende 
undersøgt, hvilket påviste en sammenhæng imellem skønhedspræferencer for 
naturomgivelser og disse omgivelsers evne til eff ektivt at restituerer vores hel-
bred.

3  I studiet anvendes i alt 10 variabler; de fi re faktorer samt seks andre (præference, åbenhed, 
visuel adgang, bevægelsesfremmende, beskyttende).
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2.2 Tidligere metoder til kortlægning af oplevelses-
værdier

Med baggrund i bl.a. Kaplans og Kaplans arbejde har fl ere forskere videreud-
viklet rammer for krav til indhold og kvaliteter i grønne områder. Tilgangene 
baseres generelt på et oplevelsesspektrum, dvs. målet er at tilgodese et fl ersidigt 
friluft sliv, med vægt på forskellige krav til kvaliteter og faciliteter. Disse tilgan-
ge, og deres betydning for oplevelsesværdikortlægningen, vil kort blive præsen-
teret i det følgende. 

2.2.1 Otte basiskarakterer for grønne områder
Patrick Grahn mfl . har igennem forskning på Sveriges Landbrugs Universitet 
i Alnarp udarbejdet en metode, som bl.a. opstiller en række krav til et grønt 
områdes kvaliteter og indhold. Disse er omformet til en form for karakterbe-
skrivelse, og benævnes som de otte basiskarakterer for parker og urbane grønne 
områder. De otte basiskarakterer udgør et bud på arketypiske eller delvis ind-
fødte oplevelseskvaliteter, som mennesker sætter specielt pris på (Berggren-
Bärring & Grahn 1995, Grahn et al 2004). De otte basiskarakterer kan med 
andre ord anskues som en opdeling af forskellige oplevelsesdimensioner, som 
vi enten bevidst eller ubevidst opsøger og tiltrækkes af, når vi færdes i grønne 
miljøer. Karaktererne er specifi kt udviklet igennem forskning i lokalbefolknin-
gens anvendelsesmønstre af parker og grønne områder i Lund, Uppsala og Vä-
sterås, og blev brugt som forklaringsmodel på forskelle i parkernes besøgsfre-
kvens og popularitet (Berggren-Bärring & Grahn 1995), men metoden er også 
inspireret af amerikansk forskning på området. 

Udgangspunktet er, at en stor park eller grønt område ved at indeholde for-
skellige krav til faciliteter og indhold understøtter så mange basiskarakterer 
som muligt. Derved tilgodeses forskellige menneskers oplevelsesbehov på for-
skellige tidspunkter; området fungerer, når man er glad, vred, begejstret eller 
psykisk udmattet (Grahn et al 2004, Grahn 2005). Denne viden er i Alnarp 
omsat til praksis ved at etablere en ’terapihave’ indrettet eft er de otte karakte-
rer. Her bliver stressede og udkørte patienter behandlet, og tre ud af fi re pa-
tienter kan dereft er vende tilbage til arbejdsmarked (Grahn 2005). 

Som det fremgår af tabel 1, kan de otte basiskarakterer anskues som et spek-
trum af friluft soplevelser, som overordnede er gradueret imellem ’natur’ og 
’kultur’. I naturomgivelserne kan man opleve det fredfyldte, det vilde, det arts-
rige og det at ’træde ind i en anden verden’. I kulturomgivelser er det derimod 
fællesskab, samvær, aktiviteter og kulturhistorien, som er i fokus. De otte basis-
karakterer anlægger med andre ord en fl ersidig tilgang til friluft sliv, en tilgang 
hvor forskellige oplevelsestyper grupperes i henhold til forskellige parkmiljøer.

Det er vanskeligt at gennemføre en konkret kortlægning og planlægning af 
ba siskaraktererne, som de er oplistet i tabel 1. Fire skånske kommuner har i 
samarbejde med forskere fra SLU forsøgt anvendt basiskarakterer direkte i 
planlægningen af nye parcelhusudstykninger og nye infrastruktur projekter 
(Skärbäck 2005, Östlund 2005, www.sundskab.dk). En kortlægning af basis-
karaktererne i berørte grønne områder før den planlagte nyetablering, og sce-
nariomæssigt eft er udført etablering, har givet kommunerne og berørte aktø-
rer et nyt planlægningsmæssigt redskab med fokus på sundhed og oplevelse af 
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grønne områder på lokalniveau.

Erfaringerne med anvendelsen af basiskarakter på lokalniveau kan i den be-
skrevet form ikke direkte anvendes i kortlægning af oplevelsesværdier på regio-
nalniveau bl.a. på grund af skalamæssige problemer. De følgende kapitler op-
ridser forskellige internationale erfaringer med monitering og kortlægning af 
oplevelsesværdier på mere regionale niveauer. 

Tabel 1. De otte basiskarakterer (Grahn 2005).

Basiskarakter Beskrivelse (oversat fra Alnarps hjemmeside, Grahn 2005). 

1. Det fredfyldte Udtrykker menneskets behov for at fi nde et sted, som giver ro. Lyden fra vind, vand, fugle 
og insekter dominerer i forhold til støjen fra trafi k og jagende mennesker. I miljøer, hvor man 
søger stilhed og ro, ønsker man ikke at blive forstyrret af forstyrrende lyde, og heller ikke af 
affald, asfalt og forstyrrende mennesker. 

2. Det vilde Denne karakter handler om fascinationen for den vilde natur. Her fi ndes planter, som giver 
indtryk af at være selvsået. I området kan man træffe mos- og lavbevoksede stenblokke. 
Stierne ser ud som om, at de har eksisteret siden fortiden. Stedet er i sin helhed udformet af 
naturen selv, eller af en højere magt. Dette skænker stedet et ældgammelt præg og en form 
for mystik. Findes der natur nogen steder, fi ndes de her.

3. Det artsrige Om foråret længes mennesker særskilt efter at fi nde tegn på sommerens tilbagekomst; at 
møde den første vipstjært eller at høre den første lærke. Men hele året rundt er mennesker 
interesserede i dyr og planter; musvitter, bier, myrer, liljekonvaller… Mangfoldigheden af dyr 
og planter lokker mennesker til at gå et stykke længere for at fi nde noget nyt. 

4. Et rum for tanke og forfriskning Den her karakter handler om et udtalt behov for at fi nde et miljø, hvor man kan »træde 
ind i en anden verden«, som nogen udtrykker det. At komme væk fra byen, ind i en verden 
hvor man slipper for at bekymrer sig om signaler og skiltning, en verden hvor man kan ånde 
ud. Helst skal der overhovedet ikke fi ndes nogen skarpe grænser. Selvom man bevæger sig 
hundrede af meter i området, skal det være holdt sammen som en helhed, som i en skånsk 
bøgeskov eller en mellemsvensk blandet fyrreskov. Besøgeren kan da slappe af og funderer 
over ting og sager, når man promenerer eller måske jogger en tur. 

5. Offentligheden, fælleden, engen  En grøn, åben, centralbeliggende plads. Her kan cirkuser slå telte op, lokalforeninger holder 
loppemarkeder, og Frelsens hær samler måske penge ind. Derimellem kan hvem som helst, 
som ønsker det, spille bold, fl yve drage eller bare lægge et tæppe ud og sole sig og måske 
spise en medbragt madkurv.  Mennesket har sandsynligvis altid haft sådanne pladser. I Sveri-
ge fandtes engen med den kombinerede tings- og markedsplads, hvor man også godkendte 
den lokale »høvding«. 

6. Lysthaven, legepladsen Der fi ndes desuden et behov for pladser, hvor børn og voksne kan omgås i tryghed, hvor 
forældre vover at slippe børnenes hænder, så børnene kan rase ud. Denne plads skal helst 
være omgærdet af stakit, hæk eller dige. Den her karakter handler om behovet for plads 
til bestemte aktiviteter så som leg – at pladsen indeholder gynger, rutschebaner osv. Andre 
aktiviteter handler om at kunne plante noget, dyrke eller bygge (drivhus, skjul, hytter, lege-
stuer).

7. Centrum, festen Nogen mennesker placerer byens hjerte og sjæl, der hvor mennesker mødes. Her handler 
det først og fremmest ikke om busterminaler og lignende, men om steder hvor mennesker 
mødes for at have det godt. Frem for alt gælder dette for forlystelsesparker, såsom Tivolier, 
men det kan også handle om særskilte kvarterer i centrum, hvor mennesker søger hen for at 
lytte til musik, spise en god middag eller bare for at kunne se andre mennesker og koble af 
og more sig.

8. Kulturen I modsætning til ovenstående hævder nogen, at byens sjæl og hjerte ikke knyttes til fest 
og fornøjelser, men til den historiske arv. Fascinationen af monumenter, historiske pladser, 
gamle bygninger og træer er stærk. Et eksempel er Lundagård i Lund, hvor domkirke, uni-
versitetsbygninger og parken skaber en stærk symboliseret plads. Men det kan også handle 
om kirkegårde, om pladser med statuer og andre monumenter eller om gamle kvarterer i 
byen.

’Natur’

’Kultur’
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2.2.2 Amerikanske erfaringer – ROS systemet og REP skalaen

I USA blev der tidligt udarbejdet forskellige forvaltningskoncepter for friluft s-
liv, som har fået relativ stor betydning for senere planlægning, forvaltning og 
kortlægning af friluft sliv i en lang række lande herunder i Skandinavien. Resul-
tater og tilgange fra de amerikanske erfaringer er en vigtig del af metodegrund-
laget for udviklingen af den danske metode til kortlægning af friluft smæssige 
oplevelsesværdier. 

Det amerikansk udviklede ROS system (Recreation Opportunity Spectrum) 
har igennem tiden inspireret indretning og udviklingen af mange forskellige 
landes og områders planlægningssystem for rekreation og friluft sliv. ROS er 
blevet bredt anvendt både inden for USA og internationalt i en lang række af 
lande siden 1970’erne (Driver et al 1987). Konceptet er løbende blevet tilpas-
set lokale forhold samt forskellige formål alt afh ængig af de forskellige sam-
menhænge, hvori konceptet er blevet anvendt. Fælles for de forskellige for-
tolkninger er, som titlen »Recreation Opportunity Spectrum« indikerer, at 
rekreative aktiviteter anskues som et spektrum, dvs. forvaltningen af friluft sliv 
opdeles i dimensioner/klasser i henhold til at tilgodese en diversitet af moti-
ver og muligheder for friluft sliv (Clark & Stankey 1979). Klasseinddelingen 
er baseret på specifi ceringen af rekreative mål, forstået som brede klasser af 
rekreative muligheder, igennem identifi ceringen af specifi kke indikatorer for 
hver klasse. Indikatorerne for de forskellige oplevelsesmuligheder muliggør en 
operationel tilgang, som resulterer i en klar defi nition af rekreative muligheder 
både som ét forvaltnings og planlægnings produkt og som én ønsket service /
oplevelse for friluft sudøveren (Driver et al 1987). 

I ROS systemet anskues en rekreativ mulighed som en rekreativ præference 
relateret til aktiviteter, omgivelser og oplevelser. Rekreative muligheder defi -
neres med andre ord som en mulighed for at udføre en ønsket aktivitet (f.eks. 
vandring) i ønskede omgivelser (så som en øde skov), for at opnå ønskede 
oplevelser (så som fysiske udfordringer, ensomhed og naturnydelse). De tre 
komponenter i ROS defi nitionen af rekreationsmuligheder er derfor aktivi-
tetsmuligheder, oplevelsesmuligheder og omgivelsesmuligheder (Driver et al 
1987). Kortlægningsmæssigt er det omgivelsesmulighederne, som er i centrum. 
Indikatorerne for kortlægningen af de forskellige klasser er derfor centreret 
omkring omgivelserne, som kortlægningsteknisk adskiller omgivelser i tre 
komponenter; fysiske omgivelser, sociale omgivelser og forvaltningsmæssige 
omgivelser (Driver et al 1987). For hver af omgivelsesklasserne opstilles kon-
krete kortlægningskriterier, faktorer eller parametre alt afh ængig af den lokale 
kontekst, hvorunder ROS systemet implementeres.

Den tidlige og oft e citerede amerikanske vejledning fra 1982 (USDA 1982) 
eksemplifi cerer operationaliseringen og implementeringen af ROS systemet i 
store statsejede skovområder i USA. I vejledningen omfatter rekreationsspek-
tret seks forskellige klasser overordnende gradueret eft er graden af urban på-
virkning af oplevelses- og aktivitetsmulighederne i forskellige rekreationsom-
råder. 
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Figur 2. ROS systemets inddeling af områder til friluftsliv i seks klasser fra det mest primitive og 
naturlige til det mest urbane og planlagte. USDA 1982:5.

Klasserne er inddelt med baggrund i forskellige aktivitets-, oplevelses- og om-
givelsesmuligheder, og kortlagt med baggrund i de tre omgivelseskomponen-
ter; fysiske, sociale og forvaltningsmæssige muligheder. De fysiske omgivelser 
kortlægges med baggrund i forskellige indikatorer mht. hvor øde områder er. 
Til dette anvendes mål for typen af veje, som fører ind i området (stier, grus-
veje, asfaltveje osv.), trafi ktæthed og afstand til de forskellige vejtyper. Desuden 
anvendes kriterier for størrelsen af områdernes omfang og graden af visuelle 
menneskelige strukturer og objekter i områderne. Omgivelsernes sociale kom-
ponenter består af områdernes besøgsintensitet og mængden af rekreative faci-
liteter. Omgivelsernes forvaltningsmæssige komponenter omfatter forskellige 
grader og former for forbud og påbud, dvs. forskellige former for forvaltnings-
mæssige restriktioner.   

De seks forskellige områder byder på forskellige former for aktivitetsmulig-
heder og oplevelsesmuligheder. I de primitive områder er forholdene gode for 
stille aktiviteter (kano, ridning, vandring osv.), hvorimod forskellige former 
for motoriserede aktiviteter er bedst understøttet i de mere urbane klasser. 
Oplevelsesmulighederne veksler ligeledes mellem de forskellige klasser, og er 
delvis baseret på resultater fra specifi kke studier af rekreative oplevelsespræ-
ferencer, den såkaldte Recreation Experience Preference scale (REP skala) 
(Manfredo et al 1996). Da de oplevelsesmæssige aspekter har særskilt betyd-
ning for oplevelsesværdikortlægningen, vil REP skalaen i det følgende kort 
blive præsenteret. REP skalaen har både haft  stor betydning på udformningen 
af ROS systemet, men også for andre senere undersøgelser og kortlægninger af 
rekreation og friluft sliv. 

REP skalaen er en undersøgelsesskala, som søger at fastslå de bagvedliggende 
motiver for friluft sliv. REP tager udgangspunkt i, at rekreation ikke blot skal 
anskues som en aktivitet så som lystfi skeri, vandring, camping osv. Rekreation 
er derimod samtidig en psykofysisk oplevelse, som er selvbelønnende og fore-
går i fritiden, og er et resultat af et frit valg (Manfredo et al 1996). Dvs. man 
engagerer sig i rekreative aktiviteter for f.eks. at minimerer stress, fremme so-
cial interaktion med venner/familie, for at lære osv. Det er således motiver for 
udførelse af friluft sliv, som er i fokus. Ved at anlægge et adfærdsmæssigt/psyko-
logisk perspektiv på årsager til udøvelse af friluft sliv forbedres det forvaltnings- 
og planlægningsmæssige grundlag. Det bliver i højere grad muligt at understøt-
te befolkningens behov og eft erspørgsel samt at minimere konfl ikter mellem 
forskellige former for friluft sliv (Manfredo et al 1996). 

REP skalaen er oprindeligt udviklet i 1970’erne på baggrund af kvalitative in-
terviews med friluft sbrugere, og er senere blevet verifi ceret igennem talrige 
spørgeskema undersøgelser. Manfredo et al (1996) underbygger brugen af ska-

Rekreation Opportunity Spectrum
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Semi-Primitive
Non-Motorized

Semi-Primitive
Motorized

Roaded
Natural Rural Urban
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laens validitet igennem en analyse af 36 forskellige REP studier. I deres sam-
menligningsstudie har de opstillet 19 domæner, som opdeler 108 motiver for 
udøvelse af friluft sliv, dvs. at der er tale om en reduktion og samling af den op-
rindelige liste udarbejdet af Driver (1983) der bestod af 21 domæner med 328 
forskelligt formuleret motiver. Under hvert domæne er grupperet en række 
motiver, som (statistisk) er beslægtede. Eksempelvis kan nævnes: 

Opnåelse/stimulering (at forstærke ens selvopfattelse, bevise over for sig selv at 
man kan gøre det...)
Samvær (at gøre noget med sin familie, at være sammen med venner...)
At lære (at udvikle ens viden, at opleve nye anderledes ting, at opleve noget 
nyt...)
Nyde naturen (at kigge udover landskabet, at nyde naturens lugte og lyde, at 
være tæt på naturen...)
Introspektivt (spirituelt, at lære mere om sig selv...)
Fysisk form (at træne, at føle velbehag eft er træning...)
Komme væk fra psykisk pres (at opleve stilhed, at opleve ensomhed, at opleve-
fred og ro, at føle sig isoleret...)
 (Manfredo et al 1996, Driver 1993)

Som udgangspunkt anses motiverne for friluft sliv angivet i REP skalaen for at 
være relative stabile, menneskelige karakteristika (Manfredo et al 1996). Den-
ne opfattelse underbygges af anvendelsen af REP skalaen i forbindelse med 
danske undersøgelser af motiver for friluft sliv (Jensen 1998, Kaae & Madsen 
2003, Hansen & Nielsen 2005).

De amerikanske kortlægningstilgange kan ikke overføres direkte til danske for-
hold, da de primært er udviklet med sigte på forvaltning af store statsejede na-
tionalparker og skovarealer i USA. På trods af dette, er studierne og metoderne 
medtaget her, fordi de har haft  en betydelig påvirkning på de senere udviklede 
kortlægningstilgange i Europa og Skandinavien. Elementer fra ROS (’friluft s-
gradienten’, natur – kultur gradienten mm.) og fra REP (sociale output/psy-
kologiske domæner) er således også at fi nde i kortlægningen af oplevelsesvær-
dier i Danmark.   

2.3 Oplevelsesværdikortlægning i Stockholm

Som det eneste sted i Sverige har man i Stockholm etableret en egentlig regio-
nal forvaltnings myndighed repræsenteret ved Regionplane och Trafi kkontor 
(RTK)4, som samarbejder med de lokale kommuner. I det øvrige Sverige for-
valtes det åbne land af kommunerne. RTK har udarbejdet en moniterings- og 
kortlægningstilgang af friluft soplevelser i regionens grønne struktur, som er 
interessant i et dansk hovedstadsregionalt perspektiv. På trods af det svenske 
skærgårdsmiljø, og de heraf særdeles høje natur- og friluft sværdier, er der fl ere 
overordnede ligheder mellem den grønne struktur i Stockholm og København. 
Den regionale bystruktur er i begge byer udviklet som et radialt netværk med

4  RTK er Stockholms regionalplanmyndighed. Regionplaner er frivillige og ikke juridisk bin-
dende i Sverige, men i Stockholm har de en vigtig vejledende og koordinerende rolle imel-
lem de forskellige kommuner i regionen. Det er kommunerne, som har planmonopol. 
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byfi ngre langs transportveje. Strukturen har muliggjort en tæt kontakt mellem 
beboelsesområder og grønne kileområder. Den grønne struktur i Stockholm 
består af ti grønne kiler, som strækker sig fra det ubefæstet grønne og ind til 
byens kerne. 

Figur 3. Den grønne struktur i Stockholm. Den grønne struktur er overordnede opdelt i kerneom-
råder og kiler. Figuren er baseret på plandata fra www.stockholmsregionen2030.nu.  

RTK har med fokus på de ti grønne kiler foretaget en kortlægning af friluft s-
oplevelser i regionen, som udgør et vigtigt bidrag til planlægningen på både 
regional- og kommunalniveau. Kortlægningen er foretaget i samarbejde med 
kile-kommuner og forskere.

Traditionelt har man vurderet rekreationsområdernes sociale værdi på bag-
grund af besøgsfrekvenser eller mængden og adgangen til friluft sfaciliteter. 
Vurderingerne har derfor traditionelt fokuseret på de aktive personers krav til 
rekreationsmiljøer (RTK 2004). Men kortlægningen af oplevelsesværdier har 
til formål at udvide vurderingsgrundlaget til også at omfatte mere kvalitative 
parametre. Hvordan oplever de besøgende et område, og hvad er deres præ-
ferencer, og hvad forstyrre disse oplevelser? Oplevelsesværdier kan betegnes 
som sociale kvaliteter eller sociale værdier set fra en menneskelig synsvinkel i 
en regions grønne struktur, eller som rekreations- og friluft slivsværdier (RTK 
2001). 

RTK (2004:10): »Upplevelsevärden är en planeringsmetode som utgår från 
människors uttalade behov och önskemål om upplevelser och identifi cerar 
dessa genom olika parametre på en karta«.

For at identifi cere uudtalte behov og eft erspurgte oplevelser, har RTK udviklet 
deres kortlægning med baggrund i fl ere af de forskellige forskningsresultater, 
som er refereret i de foregående afsnit. Kortlægningen er opbygget omkring syv 
forskellige klasser, dimensioner eller karakterer, som understøtter forskellige 
oplevelsesmuligheder (tabel 2). I tråd med de otte basiskarakterer (afsnit 2.2.1) 
og ROS (afsnit 2.2.2) er oplevelsesspektret overordnede opdelt eft er »natur-
kultur« gradienten. 
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Dybdeinterviews med 24 friluft sbrugere i Hanvedenkilen (en af Stockholms 
grønne kiler) har desuden medvirket i inddelingen af de forskellige oplevelses-
klasser. Listen med de forventede oplevelser, som friluft sbrugere har udtrykt, 
at de opsøger i de stockholmske kiler, har mange fællestræk med REP motiver-
ne og de otte basiskarakterer. Inddelingen af de syv oplevelsesklasser er således 
udviklet med baggrund i fl ere årtiers friluft sforskning, og oplevelsesklasserne 
kan anskues som basale menneskelige karakteristika, som vi bevidst eller ube-
vidst opsøger, når vi rekreativt færdes i naturen. 

Oplevelsesklasserne er relativt velfunderet i forskningen, men det er derimod 
fortsat vanskeligt at ’oversætte’ de kvalitative oplevelser til kvantitative kort-
lægningsparametre. I ROS systemet forsøges dette, og implementeringen af 
ROS konceptet i fl ere lande har resulteret i kortlægning af ROS klasser i store 
sammenhængende skovområder. I ROS systemet anvendes forskellige indika-
torer så som afstande til veje og byer, som varierer med oplevelsesklassen. En 
tilsvarende tilgang er anvendt i Stockholm. 

For hver oplevelsesklasse eksisterer et sæt kortlægningsparametre.
Kortlægningsparametrene er defi neret som:

1) Arealklasser som understøtter oplevelser
2) Faciliteter som understøtter oplevelser
3) Forstyrrelser som degraderer oplevelser

Foruden de føromtalte dybdeinterviews har RTK udarbejdet en kortlægning 
af ’stilleområder’ samt en skovaldersinventering i regionen. Dette arbejde har 
tilsammen dannet baggrund for udviklingen af de anvendte kortlægningspara-
metre. 
Kortlægningsresultatet er i høj grad betinget af datamuligheder og databe-
grænsninger. Som eksempel kan nævnes forskellige oplevelsesforstyrrelser, 
som blev identifi ceret igennem dybdeinterviews. Der er her tale om forstyrrel-
ser, som forringer de forskellige oplevelseskvaliteter – f.eks. trafi kstøj, skrald i 
naturen, mangel på skiltning, larm fra andre mennesker osv. Disse forstyrrel-

De syv oplevelsesværdier Forventede oplevelser 

Orördhet och trolska naturmiljöer Urskog, oplanerad mångfald, oplöjd mark, tystnad, stillhet djup och ursprung, ensamhet, 
trolsk stämning, spänning. 

Skogskänsla Uppleva årstider, fågelsång, skogsdofter som ger minnen, lugn och ro, frånvaro av stadens 
ljus, en speciell stämning, känsla av storskog som ej tager slut, träda in i en annan världen.

Utblicker och öppna landskap Känsla av frihet gennom långa utblicker och vida vyer, kontraster mellan olika områden f.eks. 
skog-ager og sjö-skog, stå ved en kant og se noget andet, se horisonten, stilhed og ro, smukt 
og rofullt. 

Variationsrikedom och naturpedagogik Mångfald, naturhistorie, kansla af ursprung (kretsloppet), naturen som oppslagsbok, fi nna 
små tecken, komma nära djur oh växter, upptäckerglädje och nyfi kenhet.

Kulturhistoria och levande landskap Öppet landskap, brukad mark, kor på bete. Historisk opslagsbog og forankring i hembygden. 
Mänskliga verksamheter, ett levende kulturlandskab. Repræsenterer noget der er gået tabt i 
dag, dvs ett djup och ursprung. Hämkansla. Lugn och ro. Vackra bebyggelsesmiljøer. 

Aktivitet och utmaning Bada och sporta vid vatten, löpning, skidåkning, ridning m.m. hög prestation och stor strapas, 
frisk luft och sundhed, Övervinna naturen, upptäckarglädje, nyfi kenhet, spänning, utmaning, 
klättra upp, utilgängligt, komma runt. 

Service och samvaro Vara tilsammans med familjen, lekeplats för barn, toaletter, omklädingsrum, servering, afmær-
ket stier og spor, info skilte, stisystemer.

Tabel 2. De syv oplevelsesværdier grupperet med baggrund i ’de otte basiskarakterer’ og frilufts-
brugeres kvalitative udsagn om forventede oplevelser i Hanvedenkilen (RTK 2004).
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ser er vanskelige at kortlægge, da de er meget foranderlige i tid og rum. Men 
de kan være særdeles afgørende for kvaliteten af en given persons oplevelse af 
f.eks. »skovfølelse« og »urørte og eventyrlige naturmiljøer« på en given lokali-
tet. Støjkortlægning er pt. den eneste faktor, som tilfredsstillende kan kortlæg-
ges på regionalt niveau. 

Foruden støjkortlægning anvendes fl ere andre datakilder. Arealanvendelses-
kort, topografi ske kort og forskellige off entlige instansers natur-, friluft s- og 
kulturudpegninger i landskabet har alle bidraget med væsentlige input i kort-
lægningen. En væsentlig del af den stockholmske friluft soplevelseskortlægning 
handler derfor om at samle og forene eksisterende datasæt i henhold til kort-
lægningsparametre for de forskellige klasser. 

Den danske kortlægningsmetode er udviklet med baggrund i den stockholm-
ske tilgang. Det følgende afsnit opridser dels en række resultater fra danske fri-
luft sundersøgelser, og dels hvorledes den stockholmske tilgang er blevet tilpas-
set danske forhold. 

2.4 Danske friluftsundersøgelser 

Flere forskningsprojekter har igennem de sidste årtier sat fokus på dansker-
nes friluft sadfærd, forventede oplevelser, natursyn, præferencer og motiver for 
friluft sliv. En oft e citeret undersøgelse er en landsdækkende spørgeskemaun-
dersøgelse med titlen »Friluft sliv i det åbne land 1994/95« Jensen (1998). 
Undersøgelsen benytter REP skalaen til at afdække årsager og bagvedliggende 
motiver for at tage ud i naturen. Undersøgelsen giver et fi ngerpeg om hvilke 
friluft soplevelser, danskerne søger i naturen. 

Spørgeskemaet indeholdte 20 forskellige prædefi nerede årsager til at tage ud i 
naturen/landskabet, som respondenter (n= 978) vægtede i fem kategorier fra 
særdeles vigtig til absolut ikke vigtig. Besvarelserne af de 20 spørgsmål blev 
dereft er igennem en faktoranalyse grupperede i fem dimensioner. På baggrund 
af årsager/motiver i de forskellige grupper benævnte Jensen disse som: Naturop-
levelse, Fred og ro, Familiebånd, Motion og Social stimulering.

De 20 årsager og disses gruppering i fem dimensioner/faktorer understre-
ger tydeligt, at der er mange grunde til, at vi tager ud i naturen – det er der-
for vigtigt at have et fl ersidigt spektrum af muligheder og goder i relation til 
friluft slivet (Jensen 1998). Denne konklusion bakker på sin vis op om den 
stockholmske fl ersidige tilgang med syv forskellige oplevelsesdimensioner i 
landskabet/naturen. 

Dimensionerne (inkl. de underliggende årsager) harmonerer forholdsvis godt 
med grupperingen af de stockholmske oplevelsesværdier. F.eks. kan kategorien 
»Naturoplevelse« sammenlignes med kategorien »urørt og eventyrlige na-
turmiljøer« samt »variationsrigdom og naturpædagogik« (Naturoplevelse er 
overskrift en for underliggende årsager så som; nyde naturens lugte og lyde, op-
leve naturens mystik, lære om naturen, i nær kontakt med naturen).  »Fred og 
ro« kan sammenlignes med »skovfølelse«, »Social stimulering« delvis med 
»service og samvær«, og »Motion« med »aktivitet og udfordring« osv. Klas-



25

serne i de to metoder er bestemt ikke identiske, men der er klart tale om visse 
ligheder.

Tabel 3. Motivationsdimensioner er fremkommet ved faktoranalyse af 20 årsager til at tage på 
tur i naturen/landskabet (i forbindelse med sidste tur). »Naturoplevelse« vægtes højest og social 
stimulering vægtes lavest (Jensen 1998). 

Undersøgelsen af Jensen er, siden den fremkom i 1998, blevet bekræft et i til-
svarende nyere spørgeskemaundersøgelser. En række undersøgelser har f.eks. li-
geledes fokuseret på befolkningens motiver for udførelse af friluft sliv (Kaae & 
Madsen 2003, Hansen & Nielsen 2005). Kaae & Madsen (2003) har desuden 
undersøgt brugernes friluft smotiver igennem en spøgeskemaundersøgelse af 
18 forskellige prædefi nerede oplevelser i naturen. De prædefi nerede naturop-
levelser blev formuleret på baggrund af erfaringer fra kvalitative interviews. 
Respondenterne (n=1105) kunne graduere deres svar i en femtrins skala fra 
helt enig til helt uenig, og resultaterne blev som for motivundersøgelsen opdelt 
i fem dimensioner vha. en faktoranalyse. Undersøgelsesgruppen var mest enig 
i, at naturen forbindes med sanser, grokraft og indsigt (den mest betydnings-
fulde oplevelsesdimension). Hvilket dækker, at »naturen er et godt sted at 
tænke over tingene«, og at naturen forbindes med grokraft, årstidernes skif-
ten, smukke former, farver, lyde, dufte og smag. Gruppen var også overvejende 
enig i; »at i naturen oplever jeg, hvordan dyr og planter fungerer sammen« og 
at »i naturen oplever jeg en kraft, der er større end mennesket«. Dog var den 
mindre enig i, at naturen er en ramme om socialt samvær (den anden mest be-
tydningsfulde oplevelsesdimension), hvilket er dækkende for naturoplevelser 
så som »det er bedst at opleve naturen sammen med andre« og »naturen er et 
sted, hvor man kan være samme med venner og familie«. Disse for den dan-
ske befolkning generelt genkendelige oplevelser kan også genfi ndes i de stock-
holmske oplevelsesklasser. 

Med over 75 mio. skovbesøg om året (Jensen 2003) er skoven danskernes for-
trukne friluft smiljø, og Jensen & Koch (1997) har specifi kt undersøgt friluft s-

De fem motivations- Årsager/motiver for at tage ud i naturen
dimensioner (Jensen 1998) 
Naturoplevelse Nyde naturens lugte og lyde

 Opleve naturens mystik

 Komme i nær kontakt med naturen

 Nyde landskabet

Fred og ro For i et stykke tid at komme væk fra larm

 For i et stykke tid komme væk fra tætbefolkede områder

 Frigøre mig for følelsen af at være hængt op

 Afveksling i hverdagen

Familiebånd Familien kunne tilbringe noget tid sammen

 Familien kunne gøre noget sammen

 Være sammen med andre, der glæder sig over det samme som jeg

Motion Kunne motionere

 Kunne forbedre min kondition

 Udvikle mine færdigheder

Social stimulering Tale med nye og forskellige mennesker

 En chance for at møde nye mennesker

 Vise andre jeg kunne klare det

 Være sammen med venner

 Vise over for mig selv, at jeg kunne klare det
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liv i skovene. En større gruppe personer (n=2895) blev bedt om at vurdere 50 
sort/hvide fotos og 100 verbale udsagn om skovens indretning og skovens op-
levelsesmuligheder. I forhold til friluft sundersøgelserne i det åbne land (Jensen 
1998) og undersøgelsen af naturoplevelser generelt (Kaae & Madsen 2003) er 
der fl ere interessante resultater, som bør fremhæves. Undersøgelsen af Jensen 
og Koch (1997) understreger klart, at »Stilhed«, er den mest eft erspurgte kva-
litet i forbindelse med skovbesøg. Jensen & Koch understreger, at stilhed ikke 
er det samme som fravær af lyde, idet de formoder, at skovens egne lyde (f.eks. 
fuglesang, vinden i træerne og raslende blade), ikke er omfattet af oplevelsen af 
stilhed i forbindelse med skovbesøg. Foruden stilhed er mødet med forskellige 
former for dyreliv (rådyr, egen) iblandt de mest værdsatte oplevelser i skoven. 
Undersøgelsen viste desuden, at befolkningen har en særskilt præference for 
løvskov (bøg er mere værdsat end rødgran), specielt når løvskoven er høj nok 
til at understøtte oplevelsen af »søjlehaller«. Skovens alder har med andre ord 
betydning for oplevelseskvaliteten. Vi foretrækker generelt ældre skov i for-
hold til yngre skov. I forbindelse med skovbesøg vil befolkningen mindst møde 
skrald, mange mennesker, knallerter, biler og jægere.  

Jensen (1998) viser, at halvdelen af danskernes naturbesøg foregår inden for 15 
minutters afstand fra bopælen. Flere studier viser endvidere, at tilgængelighed 
af et naturområde nær boligen – især inden for den første kilometer – medfø-
rer signifi kant fl ere naturbesøg (Jensen & Skov-Petersen 2002, Præstholm et 
al. 2002). Interviewstudier med friluft sbrugere i Brøndbyskoven underbygger, 
at afstanden er vigtig, og at man i høj grad vælger det område, der er nærmest 
til dagligdagens friluft sliv (Hansen-Møller & Oustrup 2004). Som det fremgår 
af fi gur 4, er Brøndbyskoven afgrænset mod nord af bysamfund og vest samt 
syd af motorveje. Sammenlignet med f.eks. Gribskov kan Brøndbyskoven, som 
ligger tæt på fl ere større veje, derfor opleves som relativ støjbelastet.

Figur 4. Har befolkningen i byområderne på de to kortudsnit forskellige præferencer for støj og 
andre forstyrrelser i forbindelse med skovbesøg? Kortudsnit er fra KMS 1:50.000 topografi ske 
kortblade 1513 I og 1514 II. 

Hansen-Møller & Oustrups studier underbygger, at de lokale beboere, som 
benytter Brøndbyskoven som fritidslandskab, godt kan have oplevelser, der 
kan betegnes som skovfølelse på trods af den omfattende trafi kstøj. De lokale 
beskriver skoven som et »refugium« og et sted for »ro og fred« – beskrivel-
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ser som de lokale stockholmske friluft sbrugere også anvender for skovfølelsen. 
Dette eksempel underbygger, at der muligvis kan være forskel på kriterierne 
for en oplevelse af skovfølelse i bynærskov; de lokale befolkninger i Brøndby-
øster og Gadevang har muligvis forskellige kriterier for oplevelsen af skovfø-
lelse.

Med andre ord er det de lokale stedsspecifi kke muligheder og begrænsninger, 
der regulerer de ønsker og præferencer, som planlægningsmæssigt kan betegnes 
som friluft soplevelser. Da muligheder og begrænsninger varierer med lokalite-
ten, kan det være svært at identifi cere universelle parametre og kriterier for de 
forskellige oplevelsesklasser. Opfattelsen af f.eks. stilhed varierer fra person til 
person, fra sted til sted og fra det ene tidspunkt til det andet (Jensen & Koch 
1997). Nogle kan fi nde stilhed i en bynær skov, andre søger dybt ind i f.eks. 
Gribskov.

2.5 Dansk friluftskortlægning

Friluft skortlægning er ikke ukendt i danske sammenhænge. I det danske plan- 
og forvaltningssystem er friluft skortlægning opdelt imellem fl ere forskellige 
plan- og forvaltningsaktører. Staten, amter, kommuner, interesseorganisatio-
ner og det organiserede friluft sliv har hver især udført kortlægninger og mo-
niteringer af friluft sliv inden for deres respektive ansvarsområder og interes-
seområder. Eksempelvis har Skov- og Naturstyrelsen udført en omfattende 
friluft skortlægning i statsskovene. Amterne har gennemført kortlægninger 
primært i det åbne land, oft e i udvalgte indsatsområder. Større kommuner 
(f.eks. København, Ballerup, Brøndby mfl .) har kortlagt friluft sfaciliteter og 
oplevelsesmuligheder i kommunens parker og naturområder i det mere bynære 
landskab. Dertil kommer det organiserede friluft sliv og interesseorganisatio-
ner, som med fokus på forskellige friluft saktivitetsformer (f.eks. kano- og kajak-
roning, fi skeri, cykling osv.) har kortlagt deres forskellige aktivitetsrum (f.eks. 
sejlbare vandløb, søer med fi sketilladelse, cykelstier osv.). Der fi ndes pt. ingen 
samlet friluft skortlægning over det danske landskab, som med samme termino-
logi og signatur dækker både skov, åbent land og bynære arealer. Eksisterende 
dansk friluft skortlægning kan derfor karakteriseres som relativ fragmenteret.

De forskellige kortlægningsresultater har hver især benyttet forskellige formid-
lingsstrategier. Siden 1970’erne har Skov- og Naturstyrelsen kortlagt friluft s-
faciliteter og oplevelsesmuligheder i statsskovene og formidlet disse igennem 
folderserier så som »vandreture i statsskovene«. I 2002 lancerede Skov- og 
Naturstyrelsen friluftskortet, en internet formidlet kortbaseret database over 
alle de faciliteter, der er til rådighed i statsskovene. Friluft skortet er detalje-
ret, og giver brugerne mulighed for via Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside 
at fi nde oplysninger om stier, fugletårne, overnatningssteder, fi skesteder, le-
gepladser og bålpladser mm. Man søger enten visuelt via en kortindgang eller 
eft er amt og kommune. Alle faciliteter er markeret på et kort og tilknyttet en 
beskrivelse. Friluft skortet omfattede i 2004 mere end 2.000 friluft sfaciliteter 
fordelt rundt omkring i landets statsskove og på andre statslige naturområder 
(SNS 2005a). Pt. er friluft skortet ved at udvide kortlægningen til også at ind-
drage faciliteter fra private arealer og andre off entlige arealer (SNS 2005b). 
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Flere amter har op igennem 1990’erne foretaget friluft skortlægninger i forbin-
delse med regionplanlægningen, og har desuden udarbejdet cykeltursfoldere 
og vandretursfoldere med fokus på udvalgte natur- eller kulturlandskaber inde 
for amtet. Eksempelvis har Københavns Amt udgivet ca. 60 forskellige foldere, 
som beskriver seværdigheder og turforslag i forbindelse med kampagnen ’på 
tur i amtet’ (kbh amt 2005). Amterne har arbejdet med forskellige kortlæg-
ningstilgange og forskellige formidlingsstrategier. I et friluft soplevelsesperspek-
tiv er specielt Fyns Amts tilgang interessant. Fyns Amt har inden for kampag-
ne »ud i det fri« systematisk kortlagt særlige udfl ugtsområder eft er en række 
kriterier. Alle områder er beskrevet under overskrift erne; Ophold, Stier, Land-
skab, Natur og Kultur (Fyns Amt 2005). For hvert område er faciliteter så som 
god badestrand, parkering, toilet, udsigtspunkt, fugletårn og anbefalet gåtur 
kortlagt med en fast signatur. På amtets hjemmeside giver et oversigtskort over 
hele Fyn med øer brugere mulighed for visuelt at søge via kortindgang eller via 
navn på udfl ugtsområde. Faciliteterne i udfl ugtsområderne kan også ses i sam-
menhæng med regionalplantemaer via Fyns Amts arealinfo. Via et zoombart 
topografi skkort eller orthofoto kan brugeren selv skabe et friluft skort, som 
f.eks. lægger vægt på kulturhistoriske oplevelser i sammenhæng med faciliteter 
og stiforløb (fortidsminder, kirker, diger medtages på oplevelseskortet).   

Digitalt er Fyns Amt kommet langt med friluft skortlægning, men ifølge en er-
faringsopsamling omkring friluft sliv og turisme i regionplanlægningen eft er-
spørger amterne generelt forenede og brugervenlige data på friluft sområdet 
(Kaae et al 2005). I den forbindelse er det relevant og interessant kort at be-
skrive erfaringerne med friluft skortlægning inden for interesseafgrænsningen 
af områderne for de syv offi  cielle og tre uoffi  cielle pilotprojekter for national-
parker i Danmark. Nationalpark pilotprojekterne har i skrivende stund udar-
bejdet moniteringer og kortlægninger af friluft sliv i undersøgelsesområderne 
for de mulige fremtidige nationalparker, og har i dette arbejde anvendt forskel-
lige tilgange til kortlægning af friluft sliv og friluft soplevelser på tværs af de tra-
ditionelle plan og forvaltningsmæssige skel. 

Alle pilotprojekter har kortlagt friluft sfaciliteter så som stiforløb og punktin-
formationer – men oplevelsesmæssige kvaliteter og muligheder er ikke blevet 
kortlagt med samme systematik af de forskellige arbejdsgrupper for friluft sliv. 
Nogle projekter har kortlagt oplevelsesmæssige aspekter under landskabsana-
lyse (f.eks. i landskabskarakterområder) og andre under særskilte arbejdsgrup-
pers afrapportering af kulturhistorie og naturværdier. To pilotprojekter har 
anvendt og beskrevet tilgange, som mere systematisk inkluderer oplevelseskva-
liteter i sammenhæng med friluft sliv (Mols Bjerge og Vadehavet), mens de re-
sterende primært har kortlagt friluft sliv ud fra mere traditionelle tilgange med 
fokus på friluft sfaciliteter, det organiserede friluft sliv og besøgstal. 

I Pilotprojektet »Nationalpark Vadehavet« anvendes en dansk fortolkning 
af ROS systemet til kortlægningen af friluft sliv (Sønderjyllands Amt & Ribe 
Amt, 2005). ROS systemet er beskrevet nærmere i afsnit 2.2.2. I den danske 
Vadehavsfortolkning kortlægges friluft soplevelsesmuligheder i tre overordnede 
klasser (og fl ere underklasser). De tre klasser benævnes som henholdsvis men-
nesketomt, moderat besøgt og meget besøgt. Klasserne er primært inddelt og 
kortlagt på baggrund af detaljerede kortlægninger af facilitetskoncentrationen 
og naturområdernes besøgsintensitet (antal besøgende pr. ha) samt mere kvali-
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tative vurderinger af afstand til byer og veje, naturindhold mm. De forskellige 
klasser understøtter forskellige aktivitetsmuligheder og oplevelsesmuligheder. 
I pilotprojektet »Nationalpark Mols Bjerge« (i det sydlige Djursland) har 
styregruppen for friluft sliv gennemført en samlet kortlægning af friluft slivsop-
levelser. Kortlægningen er gennemført med inspiration fra den stockholmske 
tilgang (beskrevet i afsnit 2.3), og benævnes trekantsmodellen (Sørensen et al 
2005). Kortlægningen omfatter tre klasser kaldet oplevelsesdimensioner; den 
kropslige dimension, kulturdimensionen og naturdimensionen. Det kropslige 
er kortlagt på baggrund af moniteringer af aktivitetsmuligheder og friluft s-
faciliteter, som understøtter aktiv udfoldelse i naturen, mens kulturoplevel-
ser er kortlagt på baggrund af kulturmiljøudpegninger, fortidsminder, kirker 
og andre historiske bygninger. Områder som understøtter naturoplevelser er 
kortlagt som skove og forskellige off entlige udpegninger af naturværdier og na-
turområder. Ifølge Fisker & Præstholm (2005) resulterede kortlægningen i et 
samlet overblik over facilitetsudbud i sammenhæng med oplevelsesmuligheder 
i hele undersøgelsesområdet. Heraf fremgik det, at dele af oplevelsesværdierne i 
undersøgelsesområdet ikke var tilstrækkeligt understøttet af faciliteter, hvilket 
blev indledningen til en diskussion af fremtidige initiativer for friluft slivet i en 
mulig nationalpark (Fisker & Præstholm 2005). 

Status for det samlede øjebliksbillede af dansk friluft skortlægning frem til nu 
giver et noget fragmenteret indtryk af forskellige tilgange, metoder og erfarin-
ger alt sammen tilpasset forskellige formål og planmæssige afgrænsninger af 
landskabet. De forskellige nationalparkpilotprojekter har gjort sig nogle erfa-
ringer med udviklinger af metoder til en samlet og hel friluft skortlægning, og 
Skov- og Naturstyrelsens har påbegyndt en frivillig proces med inddragelse af 
områder uden for statsskovene. Alligevel fremstår det tydeligt, at der er behov 
for en veldefi neret og gennemprøvet metode, som kan anvendes i hele landet 
på tværs af plan- og forvaltningsmæssige interesser og skel. Desuden tyder er-
faringerne fra Pilotprojektet Nationalpark Mols på, at en systematisk kortlæg-
ning af oplevelsesmuligheder i sammenhæng med friluft sfaciliteter forbedrer 
plan- og forvaltningsgrundlaget betydeligt (Fisker & Præstholm 2005).   

2.6 Støj og andre forstyrrelser

En af de væsentligste årsager til, at vi besøger naturen, er ønsket om at fi nde 
fred og ro.  I den landsdækkende præferenceundersøgelse af den danske befolk-
nings friluft sliv i skovene (Jensen & Koch, 1997) er stilhed den faktor, som 
vægtes højest i forbindelse med skovbesøg (hvilket gælder både for undersøgel-
sen i 1977/78 og 1993/94). Desuden ønsker befolkningen at møde så lidt me-
kanisering i skoven som muligt (knallerter, biler og store P-pladser er iblandt 
de lavest vægtede verbale påvirkninger). Ud af 100 verbale påvirkninger, dvs. 
mulige »ting« man kan møde på sin skovtur, er ti knallertkørere det værste 
og en bunke aff ald det næst værste (hvorimod stilhed og dyreliv vægtes højest). 
Jensen & Koch’s undersøgelse viser også, at desto færre skovgæster man mø-
der på sin vej jo større kvalitet tillægges skovturen. F.eks. rates det samme foto 
uden mountainbike ryttere betydeligt højere end det tilsvarende foto med ryt-
tere. Som det fremgår af tabel 4 tager kortlægningen derfor ikke kun udgangs-
punkt i miljøer og faciliteter, som understøtter friluft soplevelser – men ind-
drager også en kortlægning af potentielle forstyrrelser af en given oplevelse. 
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Dvs. oplevelseslokaliteter, som egentlig lever op til de opstillede kortlægnings-
kriterierne for miljø og faciliteter, bliver forringet på grund af lokalitetens pla-
cering i forhold til forstyrrende naboelementer så som veje og byer.

Nogle oplevelser er mere følsomme over for forstyrrelser end andre. Det gæl-
der specielt forskellige naturoplevelser; oplevelser hvor vildhed, urørthed, en-
somhed og naturens egen orden er centrale oplevelsesdimensioner (oplevelses-
værdi 1 Urørte og eventyrlige naturmiljøer). Og hvor oplevelsen af ’at træde 
ind i en anden verden’, en verden hvor skovens egne lyde, lys og duft e domi-
nerer, et sted hvor man kan opleve fred og ro (oplevelsesværdi 2 Skovfølelse). 
Sådanne naturoplevelser bliver forstyrret af sansemæssige indtryk (lyde, lugte 
og visuelle elementer), som hører til det urbane miljø. Når man træder ind i en 
skov, forventer man at høre skovens egen lyde (raslende blade, susen i træer, 
fugleskrig mm.) og ikke f.eks. trafi kstøj fra en nærliggende vej. 

Flere internationale undersøgelser bekræft er de danske forskningsresultater. 
I et canadisk rekreationsstudie i et isoleret skovområde i et relativt intensivt 
by- og landbrugslandskab i det sydlige Ontario (ved Toronto), blev knap 100 
personer på vandretur udspurgt om graden og karakteren af forstyrrelse af de-
res ’wilderness’ oplevelse5 (Lynn & Brown, 2003). Aff ald i naturen var den 
største og mest betydelige forstyrrelse af vildmarksoplevelsen. Lynn & Brown 
pointere, at graden af rekreativ anvendelse af et område kan degradere oplevel-
seskvaliteten, idet aff ald men også gamle bålpladser, skader på buske og træer 
samt udvidelse af stier samt spor forekommer hyppigere, og alle har en klar ne-
gativ eff ekt på vildmarksoplevelsen. I en mere bynær kontekst har Gobster & 
Westphal (2004) undersøgt anvendelsen og opfattelsen af den grønne korri-
dor Chicago-fl oden, som løber igennem by og bynære landskaber i og omkring 
Chicago. På baggrund af interview-studier med bruger, beboere og forvaltere 
præsenteres de seks oplevelsesdimensioner som de vigtigste forklarende fak-
torer af anvendelsen og oplevelsen af kilen. Oplevelsesdimensionen ’Renhed’ 
(defi neret som fravær af aff ald, forurening, stank) er den hyppigste nævnte 
bagvedliggende faktor, som benyttes til at forklare hyppigheden af rekreativ 
anvendelse og oplevelseskvaliteten i korridoren. Et spansk studie (Carles et 
al, 1999) har nærmere undersøgt landskabspræferencer ud fra sammenhæn-
gen mellem visuelle og auditive indtryk. Undersøgelsen påviser, at oplevelsen 
af landskaber i høj grad er betinget af en sammenhængende oplevelse af lyd og 
landskabsbillede – hvis naturens egne lyde mangler (overdøves af f.eks. trafi k-
støj), forringes oplevelseskvaliteten. Landskabsværdier rates lavere, når »land-
skabslyd« mangler end tilsvarende hele/sammenhængende oplevelser. Carles 
et al eft erlyser en aktiv politik, som søger at bevare »soundscapes« i sammen-
hæng med »landscapes«. I et sundhedsperspektiv har bl.a. svenske studier 
påvist, at beboere udsat for gennemsnitlige høje trafi kstøjniveauer (> 60 dB) 
uden adgang til rekreative »stilleområder« (< 45 dB) bliver målbart mere 
stresset end mennesker, som bor i støjfrie beboelsesområder (< 45 dB) (Skär-

bäck 2005). Det er vigtigt at inddrage det totale lyd-miljø i en støjstrategi og 
ikke kun en støjkilde ad gangen, hvilke langt overvejende er praksis i dag. Skär-
bäck (2005) bruger bl.a. denne indsigt i en analyse af støjkonsekvenserne ved

5  Lynn & Brown defi nerer Wilderness som oplevelsen af ensomhed, det at være afsides, det 
naturlige og det urørte (fravær af menneskelige påvirkninger), dvs. oplevelser som overvejen-
de er identiske med urørte og eventyrlige naturmiljøer og delvis skovfølelse.
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en planlagt infrastrukturudbygning i en skånsk kommune, som støjmæssigt vil 
kunne erodere sundhedsmæssige, vigtige, grønne rekreative stilleområder.

Både internationale studier og danske studier har identifi ceret forskellige for-
mer for forstyrrelser af friluft soplevelser. De væsentligste forstyrrelser af for-
ventningerne til naturoplevelser i tilknytning til primært ’stille’ friluft slivsfor-
mer (så som at gå en tur) er opsummeret nedenfor.

•  Støj i naturen
•  Aff ald i naturen
•  Høj besøgsintensitet
•  Mekaniserede aktiviteter. F.eks. knallertkørsel, store P-pladser i skoven,    

vandscooter mm. (er delvis sammenhængende med støj) 
 
I afsnit 4.1 redegøres for kortlægningstilgangen af de forskellige former for for-
styrrelser. 
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3. Udvikling af metode

På baggrund af de beskrevne metoder til kortlægning af friluft sliv og rekreative 
muligheder foretages der i dette afsnit en udvikling af en metode til kortlæg-
ning af oplevelsesværdier. Metoden tager udgangspunkt i de danske erfaringer, 
der sammenlignes med de enkelte klasser i den stockholmske metode til kort-
lægning af oplevelsesværdier. 

3.1 Den stockholmske tilgang tilpasset danske forhold

Beskrivelsen af de enkelte stockholmske oplevelsesværdier kan direkte relateres 
til danske forskningsprojekters forskellige identifi ceringer af friluft soplevelser. 
Tabel 4 er en sammenligningsoversigt mellem de i Stockholm anvendte ople-
velsesklasser samt forskellige danske forskningsprojekters anvendelse af ople-
velser i tilknytning til friluft sliv.

Der er med undtagelse af de kulturhistoriske forhold overordnet set et relativt 
godt sammenfald mellem de svenske oplevelsesklasser og forskellige danske 
forskningsprojekters resultater. Kulturhistoriske forhold er ikke underbygget i 
dansk friluft sforskning som en egentlig friluft soplevelse. Der kan være fl ere år-
sager til dette. For det første er kulturhistoriske elementer på landskabsniveau 
relativt sent indgået i planlægning, forvaltning samt forskning i det åbne land. 
Bevarelsen af enkeltlokaliteter så som fortidsminder og historiske bygninger 
har en lang historie i lovgivningen og forvaltningen, men kulturhistoriske inte-
resser i form af større sammenhængende landskaber er et relativt nyt fænomen. 
Med undtagelse af Hovedstadsrådets regionplan fra 1989, blev kulturhisto-
riske interesser i form af større sammenhængende kulturmiljøer først imple-
menteret i plangrundlaget for det åbne land fra slutningen af 1990’erne (f.eks. 
SNS; 1997, 1999, 2001, 2002, 2003)6. Det relativt nye fokus på kulturhistori-
en i åbent land planlægningen, kan muligvis forklare manglen på inddragelse af 
kulturhistorie som en oplevelsesfaktor i tilknytning til friluft sliv. 

For det andet er de ovenfor refererede danske undersøgelser alle overordnede 
baseret på den amerikansk udviklet REP skala til måling af motiver for friluft s-
liv. REP skalaen blev færdigudviklet i starten af 1980’erne, og er senere blevet 
verifi ceret og internationalt anerkendt som en holdbar metode til måling af 
friluft soplevelsespræferencer (Jensen, 1998, Manfredo et al 1996). Men Bew 
L. Driver (én af hovedforfatterne til REP) har senere erkendt, at den tidlige 
udvikling af REP skalaen har betydet, at f.eks. kulturhistorie ikke er inddra-
get som et muligt bagvedliggende motiv for friluft sliv (note fra webudgaven af 
Driver 1983). 

6  SNS (1997): Kulturhistorisk inddeling af landskabet, SNS (1999): Udpegning af værdi-
fulde kulturmiljøer i regionplanlægningen, SNS (2001): Kulturhistorien i planlægningen 
– inspiration til det fremtidige arbejde med kulturmiljøer i planlægningen, SNS (2002): 
Landskab og kulturmiljø – miljøkonsekvenser i det åbne land en håndbog, SNS (2003): 
Kulturmiljøet i kommunernes planlægning – til inspiration.
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Teoretisk vil kulturhistoriske oplevelser muligvis ikke være en høj eft erspurgt 
kvalitet i forbindelse med friluft sliv, men i praksis vil oplevelser så som »at 
nyde landskabet«7 kunne være dækkende for oplevelsen af kulturlandskabet. 
Velbevarede kulturlandskaber og kulturhistoriske enkeltlokaliteter er derfor 
relevante at medtage i en friluft soplevelseskortlægning.   

De resterende oplevelsesklasser er alle genkendelig i en dansk kontekst, og den 
stockholmske tilgang er derfor et brugbart udgangspunkt i udarbejdelsen af en 
lignende kortlægning i Hovedstadsregionen.

3.1.1. Forudsætning og tilpasning af kortlægningsparametre
Den danske oplevelsesværdikortlægning er grundliggende udarbejdet med bag-
grund i den stockholmske tilgang tilpasset eksisterende danske forhold og da-
tasæt. 

Der er primært tre årsager til ændringen af den svenske kortlægningstilgang. 
For det første er det eksisterende digitale datagrundlag forskelligt de to lande
imellem. Både mængden og kvaliteten af tilgængelige data varierer. F.eks. inde-

7 »At nyde landskabet« var det højst scorende motiv i den landsdækkende friluft sundersø-
gelse  1994/95, Jensen 1998.

Navn for oplevelsesværdi i 
Stockholm

Stockholmske kvalitative udsagn. (RTK 2004) Eksempler på spørgsmål, motiver, 
faktorer etc. jf. diverse danske fri-
luftslivsundersøgelser.

1. Urørt og eventyrligt miljø Urskog, oplanerad mångfald, oplöjd mark, tystnad, 
stillhet djup och ursprung, ensamhet, trolsk stämning, 
spänning.

Fred og ro (a) Naturens mystik (a) Stilhed 
(b) Refugium (c)

2. Skovfølelse Uppleva årstider. Fågelsång. Skogsdofter som ger min-
nen. Lugn och ro. Frånvaro av stadens ljus. Speciell stäm-
ning Känsla av stor skog som ej tager slut. Träda in i en 
annan världen. 

Naturoplevelse (a)
Præference for ’søjlehal’ (b) 
Skoven har høj besøgsfrekvens (a, b) 
Sanser, grokraft og indsigt (c) 

3. Udblik og åbent landskab Känsla av frihet gennom långa utblicker och vida vyer, 
kontraster mellan olika områden f.eks. skog-ager og sjö-
skog, stå ved en kant og se noget andet, se horisonten, 
stilhed og ro, smukt og rofullt. 

For at kunne nyde landskabet (a) 
Strand/kyst høj besøgsfrekvens (a) 
Åbne arealer i skov (b) Skovsø (b) 

4. Variations-rigdom og natur-
pædagogik

Mångfald, naturhistorie, kansla af ursprung (kretslop-
pet), naturen som oppslagsbok, fi nna små tecken, kom-
ma nära djur oh växter, upptäckerglädje och nyfi kenhet.

Studerede naturen (a,c) 
At se dyr (b, c) 
Sanser, grokraft og indsigt (c).  
Andet end skov optræder blandt præfe-
rencer for skov, f.eks. dyr, sø, vandløb, 
overdrev (b) 

5. Kulturhistorie og levende 
landskab

Öppet landskap, brukad mark, kor på bete. Historisk 
opslagsbog og forankring i hembygden. Mänskliga ver-
ksamheter, ett levende kulturlandskab. Repræsenterer 
noget der er gået tabt i dag, dvs ett djup och ursprung. 
Hämkansla. Lugn och ro. Vackra bebyggelsesmiljøer. 

Besøgt fortidsminde, aktivitet (a) 
For at kunne nyde landskabet (a)?

6. Aktivitet og udfordring Bada och sporta vid vatten, löpning, skidåkning, ridning 
m.m. hög prestation och stor strapas, frisk luft och sund-
hed, Övervinna naturen, upptäckarglädje, nyfi kenhet, 
spänning, utmaning, klättra upp, utilgängligt, komma 
runt. 

Motion (a) 
Kondition (a) 
Udvikle færdigheder (a) Vandresti (b) 
Spisekammer og fysisk udfoldelse (c)

7. Service og samvær Vara tilsammans med familjen, lekeplats för barn, toalet-
ter, omklädingsrum, servering, afmærket stier og spor, 
info skilte, stisystemer.

Familiebånd/Socialt samvær (a) 
Besøgsfaciliteter i skov (b) 
Socialt samvær (c)

Tabel 4. Den stockholmske gruppering af oplevelsesværdier sammenlignet med forskellige danske 
forskningsprojekters identifi cering af motiver/årsager bag friluftsliv i det åbne land (a), friluftspræ-
ferencer ved skovbesøg (b), samt vurdering af forvente oplevelser i forbindelse med friluftsliv (c). a 
= Jensen (1998), b= Jensen & Koch (1997), c = Kaae & Madsen (2003).
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holder det primære svenske arealdatasæt (marktäcke kortet) fl ere arealklasser 
end det danske arealanvendelseskort fra DMU (AIS) og KMS (Top10dk). De 
tilgængelige plandata varierer også. I Stockholmsregionen er der f.eks. udar-
bejdet en komplet støjkortlægning af hele regionen, hvilket ikke er tilfældet i 
Hovedstadsregionen. I Sverige har de svenske kommuner foretaget nøglebio-
topkortlægninger8 både i skov og åbent land, en tilsvarende kortlægning er kun 
under frivillig implementering i danske skove. Ca. 55 % af skovarealet i HUR 
området er statsejet, og er med Skov- og Naturstyrelsens digitale skovkort, sær-
deles grundigt kortlagt. Derimod er langt den største del af skovområderne i 
Stockholm i privateje og derfor ikke tilknyttet særlige skovkort, hvilket inde-
bærer at oplysninger om skovtype og alder i langt højere grad er tilgængelige i 
Hovedstadsregionen end i Stockholm.

For det andet er der væsentlige forskel i naturgrundlaget de to regioner imel-
lem. F.eks. er fordelingen mellem løvskov og nåleskov forskellig, og på grund 
af gunstigere vækstbetingelser opnår skov i HUR generelt i en yngre alder en 
højde så de understøtter ’søjlehalsoplevelser’. Som en konsekvens ændres kort-
lægningsparametre for skovaldersklasser.

For det tredje er der væsentlige forskelle i arealanvendelsen, som muligvis med-
virker til forskelle i friluft spræferencer de to befolkninger imellem. For eksem-
pel indeholder de stockholmske kiler fortrinsvis skov og vand, mens landbrug 
er den dominerende arealanvendelse i Hovedstadsregionen9. Med andre ord 
består stockholmernes rekreationsmiljø primært af skov, og derfor er præferen-
cen for oplevelse af en høj kvalitet af f.eks. skovfølelse muligvis mere restriktiv, 
end en tilsvarende københavnsk oplevelse af skovfølelse. 

Som det fremgår af tabel 5 er der visse steder væsentlige forskelle mellem den 
stockholmske og den danske kortlægningstilgang. De væsentligste ændringer 
er foretaget i oplevelsesværdi 4 Naturrigdom og landskabsformer og 5 Kultur-
historie. 

I klasse 4 er »naturpædagogik« ikke inkluderet i titlen i forhold til den sven-
ske titel. Naturpædagogik i form af naturformidling og information er bestemt 
et væsentligt friluft soplevelsesaspekt i en dansk kontekst, men punktlokalite-
ter så som naturskoler, naturudstillinger og informationstavler bliver kortlagt 
som faciliteter under klasse syv Service og samvær. Desuden kan formidling 
og information foregå i alle typer af miljøer, og kan derfor ikke kortlægges ud 
fra særskilte arealparametre. Kolonihaver er udgået som en særskilt kortlæg-
ningsparameter. De fl este udendørstimer i grønne områder bruger danskerne i 
deres egne haver herunder kolonihaver (Hansen & Nielsen 2005), og dyrkning 
af blomster, grøntsager mm. i haver kan derfor anskues som en vigtig natur-
lærdomsproces. Anvendelsen af haver og kolonihaver som en særskilt kortlæg-
ningsparameter er ikke hensigtsmæssig under oplevelsesværdi 4 Naturrigdom 
og landskabsformer. I stedet indgår kolonihaver som en del af kortlægnings-
parameteren »rekreativt område« under oplevelsesværdi 6 Aktivitet og udfor-
dring. 

8  De svenske kommuners nøglebiotopkortlægning indeholder fl ere og andre klasser end de 
danske amters §3 kortlægning af beskyttede naturtyper.

9  I Stockholm Län består arealanvendelsen af ca. 40 % skov og ca. 16 % landbrug, mens de til-
svarende tal for HUR er ca. 13 % skov og 47 % landbrug (LST 2005, HUR 2004). 
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Dansk betegnelse for oplevelsesdimension 
med kortlægningsparametre

Stockholmsk betegnelse og kortlægningspara-
metre

1) Urørte og eventyrlige naturmiljøer 

Løv min. 200 år, nål min. 100 år
Skovmose og naturskov
Trafi kstøj (vej, fl y, tog) max. 45 dB(A) 
Afstand til større bebyggelse (250 m buf) og  
højspændingsledning (75 m buf)

1) Orördhet och trolska naturmiljöer

Ældre skov (over 100 år) 
Udvalgte naturklasser fra nøglebiotopinddeling
Lavt støjniveau (max 45 dB(A)) 
Afstand til større bebyggelse og større veje (250 m 
buf) og højspændingsledning (75 m buf)

2) Skovfølelse 

Løv min. 40 år 
Nål min. 50 år
Sammenhængende skov min. 4 ha og 50 m 
afstand til skovbryn 
Trafi kstøj (vej, fl y, tog) max. 55 dB(A)
Afstand til højspændingsledning (75 m buf)

2) Skogskänsla 

Skov min. 60 år 
Sammenhængende skov min 4 ha og 50 m afstand 
til skovbryn 
Støjniveau max. 55 dB(A) 
Afstand til større bebyggelse og større veje (250 m 
buf) og højspændingsledning (75 m buf)

3) Udsigt og åbent landbrugslandskab 

Potentielt udsigtspunkt (bakketop) 
Kyst og søbred (50 m bred) 
Sø (min. 6 ha) og hav 
Sammenhængende åbent landskab (min. 6 ha) 
Trafi kstøj (vej, fl y, tog) max. 55 dB(A)

3) Utblicker och öppna landskap 

Etableret udsigtspunkt 
Åbne landområder (min. 6 ha) 
Sammenhængende åbent landskab (min. 6 ha)
Støjniveau max. 55 dB (A)

4) Naturrigdom og landskabsformer 

§ 3 udpegede arealer og § 3 vandløb
Natura 2000 udpegning
Skovbryn og søbred (25 m buf)
Geologisk enkeltlokalitet (f.eks. profi l i grus-
grav)
Markant landskabsform (ås, tunneldal, markant 
randmoræne og markant dødislandskab).

4) Variationsrikedom och naturpedagogik

Arts- og variationsrige nøglebiotoper 
Eng og græsningsmarker
Strand- og skovbrynszoner (25 m buf)
Kolonihaver og Naturpædagogisk objekt (grotter, 
jättegryder, rullestensåser)

5) Kulturhistorie

Kulturhistoriske bygninger (kirke, kloster, gl. 
mølle, slot, herregård og fredede bygninger i 
henhold til KUAS register)
Velbevarede landsbyer
Fortidsminde (gravhøje mm.).Jord- og stendige, 
historisk udpeget vej
Kulturmiljøudpegning, kirkeomgivelse 
Historisk driftstype (eng, overdrev, græsnings-
skov)

5) Kulturhistoria och levande landskap

Kulturhistoriske bebyggelser
Aktive jordbrug, 4H-gårde
Kulturhistorisk landskabJordbrugsmark
Kultur- eller fortidsminde sti
Fortids- og kulturminder

6) Aktivitet og udfordring

Sti (i by, åbent land og skov)
Ridesti, mountainbike, cykelrute og margue-
ritrute
Kano, kajak, roning, sejlads og lystbåd havn
Aktivitetsområde (golf, skydning, idrætsanlæg, 
rekreativt område)
Aktivitetslokalitet (badevand, bålplads, fugle-
tårn, hundeskov, naturskole, naturlegeplads, 
overnatning i det fri, besøgsbondegård)

6) Aktivitet och utmaning

Motionsspor, ridesti, vandresti, kanorute, regional-
cykelsti, skispor
Aktivitetsområde på land (golfbaner, portsfelter, 
klatrebjerg, områder for svævefl y og lign)
Aktivitetsområder på vand (alle vandområder som 
ikke er direkte ulempelige for aktiviteter)
Badevandslokaliteter
Friluftsgård, aktivitetsanlæg

7) Service og samvær

Tilgængelighed (P-plads, togstation, bushol-
deplads)
Information og formidling (turistbureau, natur-
udstilling, informationstavle, naturskole, natur-
legeplads, besøgsbondegård, museum/ruin)
Andre faciliteter (rasteplads, bålplads, fug-
letårn, badevand med livredder, hundeskov, 
toiletter)
Overnatning (overnatning i det fri, camping, 
vandrehjem, hotel, B&B)
Spisested (restaurant, kro, iskiosk)

7) Service och samvaro

Friluftsgård
Serviceanlæg (servering, klubhuse, udlejning, van-
drehjem, camping, småbådshavne)
Shelters
Parkeringspladser, togstation, busholdeplads.
Informationstavler
Toiletter

Tabel 5. Oversigt over den danske opdeling samt benævnelse af friluftsoplevelser med tilhørende 
kortlægningsparametre sammenlignet med svenske benævnelser og kortlægningsparametre (RTK 
2004). Buf = Bufferzone.
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Den svenske kortlægningsparameter »naturpædagogisk objekt« har i den 
danske udgave ændret karakter. Foruden anvendelsen af geologiske enkeltlo-
kaliteter (f.eks. geologiske profi ler i grusgrave) er geologien og geomorfologien 
fremhævet ved anvendelsen af markante landskabsformer (f.eks. åse og tun-
neldale) som særskilte kortlægningsparameter. Der er fl ere årsager til denne 
prioritering. For det første kan geologiske ’hot spots’ for nogle friluft sudøvere 
udgøre et særskilt formål med udfl ugten. Som eksempel kan nævnes danske 
geologiske lokaliteter så som Møns og Stevns Klint, Mønsted Kalkgruber og 
Bulbjerg. I et hovedstadsregionalt perspektiv er Karlstrup Kalkgrav og Allerød 
Lergrav eksempler på geologiske enkeltlokaliteter, som fungerer som friluft s-
udfl ugtsmål. Men også større geomorfologiske landskabsformer så som åse og 
tunneldale er vigtige friluft somgivelser. Både i forbindelse med skovbesøg og 
besøg i det åbne land er kuperede landskaber et særligt eft ertragtet friluft smiljø 
(Skov-Petersen 2002). De kortlagte markante landskabsformer skiller sig net-
op ud fra det omgivende landskab ved at være kuperede. De understøtter ud-
sigtsoplevelser, og kan også udgøre en vigtig ramme for undervisning i skabel-
sen af det danske landskab.

For det andet er der oft e et sammenfald mellem lokaliteter for oplevelsen af 
særlig naturrigdom og oplevelsen af landskabsformer. F.eks. er tunneldale oft e 
våde og næringsrige og derfor hjemsted for § 3-beskyttede naturtyper så som 
moser og enge. Åse derimod er oft e tørre og sandede, og kan derfor være hjem-
sted for beskyttede overdrev. Oplevelsesklasse 4 har som en konsekvens af det 
ændrede indhold ændret navn til Naturrigdom og landskabsformer.

I klasse fem Kulturhistorie er ’levende landskab’ ikke inkluderet i den danske 
titel. Den svenske betegnelse ’levande landskap’ henviser delvis til en svensk 
oplysnings- og uddannelseskampagne med fokus på natur- og kulturværdier 
tilknyttet landbrugsbedrift er (Jordbruksverket 2004). I Stockholms Län ud-
gør landbrug ca. 16 % af arealanvendelsen (LST 2005), og som en konsekvens 
af det knappe landbrugsareal bliver alle landbrugsarealer inkluderet i den kul-
turhistoriske kortlægning. Det levende landskab i form af landbrug med mar-
ker og husdyr udgør også en oplevelsesressource i Hovedstadsregionen (HUR 
2005), men i en dansk kontekst er det er ikke hensigtsmæssigt at kortlægge alle 
landbrugsarealer som kulturhistoriske oplevelser. I HUR udgør landbruget ca. 
halvdelen af arealanvendelsen, og det er derfor udelukkende de landbrugsarea-
ler, der er udpegede som værende interessante ud fra et kulturmiljø synspunkt, 
der indgår i den kulturhistorie kortlægningen. Det ikke kulturmiljøudpegede 
landbrugslandskab bliver kortlagt under oplevelse 3 Udsigt og åbent land-
brugslandskab. Åbne marker med bølgende korn er et eksempel på en oplevel-
se, som er betinget af landbrugsdrift  og understøtter udsigtsoplevelser. Nærop-
levelser af husdyr og landbrugsdrift  kortlægges som enkeltlokaliteter i form af 
besøgsbondegårde under oplevelsesværdi 7 Service og samvær.

For de øvrige oplevelsesklasser er der ikke foregået nogen konceptuelle æn-
dringer i titel og indhold. Oplevelsesklasserne er tilpasset danske forhold og 
tilgængelige danske (primært digitale) datasæt. For oplevelsesværdi 1 Urørte 
og eventyrlige naturmiljøer og 2 Skovfølelse er der foretaget mindre ændringer 
i grænseværdierne for de forskellige kortlægningsparametre. Skov er ikke kun 
udvalgt på baggrund af alder, men på baggrund af alder og skovtype. Grænse-
værdierne for forstyrrende elementer så som nærhed til større veje og bebyg-
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gelse er mindre restriktive i den danske tilgang. Dette valg er begrundet i en 
formodning om, at stockholmernes store udbud af sammenhængende skov-
områder har betydning for deres tolerancetærskel i forhold til forstyrrende ur-
banafl edte sanseindtryk sammenlignet med den danske hovedstadsbefolkning.

I kortlægningen af oplevelsesværdi 3 Udsigt og åbent landbrugsland er lokali-
teter, som understøtter udsigtsoplevelser, udvidet. Alle bakketoppe, som un-
derstøtter potentielle udsigtsmuligheder, kortlægges og foruden større søer og 
hav, medtages søbred og strande som særskilte udsigtslokaliteter. 

De resterende oplevelsesværdier kortlægges via mulige danske datakilder. Da-
tamuligheder er derfor afgørende for kortlægningsresultatet, og en oplevelses-
værdikortlægning baseret på de syv klasser med andre datakilder til rådighed i 
et andet område end Hovedstadsregionen vil sandsynligvis kunne udmunde i 
et andet kortlægningsresultat.
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3.2 Skala, datakilder og datamodellering

Kortlægningen af de syv friluft soplevelser illustreres ved anvendelsen af to kort 
i forskellig skala. Et detaljeret kort som omfatter hele datagrundlaget for den 
enkelte friluft soplevelse udarbejdet i skala 1:50.000, men anvendelig i skala 
1:25.000 – 1:100.000. Det andet kort er aggregeret (dvs. et forenet og forsimp-
let datasæt), hvor det detaljerede oplevelsesdatagrundlag bliver sammenfattet 
og opdelt i to værdiklasser i henhold til kvaliteten og mulighederne for den 
enkelte oplevelsesværdi. Det aggregerede kort giver mulighed for en regional 
oversigt dvs. til brug i en skala på 1:100.000. Selve kortlægningsprocessen og 
værdisætningen er beskrevet nærmere for hver oplevelsesklasse i det følgende 
kapitel.

Kortlægningstilgangen er primært tilpasset allerede eksisterende digitale data-
sæt – men visse temaer kræver dog digitalisering på baggrund af analoge kort 
og andre på baggrund af adresse registre (f.eks. amtslige turfoldere og KUAS 
fredet bygninger). Følgende tabel er en samlet oversigt over de benyttede data-
kilder i metoden. 

Tabel 6. Datakilder i kortlægningsprojektet.

Myndighed/organisation Data

Kort og matrikelstyrelsen (KMS) Top10dk; arealanvendelse (skov, sø, mose, by, sportsanlæg, re-
kreativt område mm.), trafi ktema (vejtyper, stier, jernbane), punkt-
tema (togstationer), højdekurver, digital højdemodel. Øresunds-
kort, 1:200.000 (turistpunkter). Topografi sk kortværk (1:50.000, 
1:25.000, Kort-25, 1.100.000)

Skov- og Naturstyrelsen (SNS) Skovkort (skovtype, skovalder, stier, ridesti, parkering, rasteplads), 
Friluftskort (vandresti, ridesti, mountainbikerute, fugletårn, over-
natning, bålplads, parkering, hundeskov, naturskole, naturudstil-
ling), Naturskovsudpegning (SNS 1997), Natura 2000 udpegning 
(habitatområder)

Danmarks miljøundersøgelser 
(DMU)

Areal Information System, AIS. Arealanvendelsestema (by, skov, 
veje mm.), Turismetema (vandrehjem, hotel, marina), Plantema 
(punktfredet kirker, landsbyafgrænsning) 

Vejdirektoratet Vejsektorens Information System, VIS (trafi kstøjdata fra amts- og 
statsveje)

Miljøstyrelsen Vejledning, nr. 1 1997: Støj og vibrationer fra jernbaner. 2.udgave 
(information om støjniveau fra jernbaner).

Kulturarvsstyrelsen Register over fredede bygninger (adresse). KUAS, 2005.

Danmarks Jordbrugs Forskning 
(DJF)

Landskabsformer (ås, tunneldal, markant dødis, markant randmo-
ræne).

HUR RP05 data (kulturmiljø, kirkeomgivelser, historisk vej, særlig 
landsby, cykelruter, badevand mm., fl ytrafi k støj) HUR Trafi k (bus-
stoppesteder)

Amterne (FA, RA, KA) RP data (§ 3-udpegning, fortidsminder, diger) Diverse turfoldere 
(digitalisering af; stier, infotavler, fugletårne, parkering, natursko-
ler, historiske bygninger mm.) 

ERFA gruppe for primitive over-
natningspladser

’Overnatning i det fri 2004 - 2005 – Teltpladser og naturlejrplad-
ser’ (adresse)

ERFA gruppe besøgsbondegårde 
Nordsjælland

Besøgsbondegård (adresse)

IS Hedeland Folder over (sti, ridesti, P-plads mm.)

Dansk Ornitologisk Forening 
(DOF) Fugleværnsfonden

Kort (fugletårn, naturudstilling) http://dof.dk/09_fuglevaernsfon-
den/forside.htm

Kano- og Kajakforbund Lundsø, T. (1996): Kanoture – Danmark rundt. (mulige kano- ka-
jakruter)

Dansk Cyklist Forbund ’Cyklistkort for Hovedstadsområdet’ 2. udgave maj 1999.
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Kortlægningen og foreningen af data til de syv forskellige oplevelseskort er 
foretaget vha. GIS. 

Figur 5. Eksempel på anvendelsen af GIS til forening og udvælgelse af data fra forskellige data-
kilder. En mere detaljeret redegørelse for fremstillingen af de syv oplevelseskort gennemgås og 
beskrives i kapitel 4.

Anvendelsen af GIS og databaser
(eksempler på udvælgelse)

Oplevelseskort

Data SNS

Basis værdier

Data HUR

Data KMS

1
2
3
4
5
6
7

Udvælgelse

Udvælgelse

Vej-
direktoratet
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4. Metode til kortlægning af de syv 
oplevelsesværdier 

I dette kapitel foretages en defi nition og eft erfølgende en kortlægning af hver 
enkel af de syv oplevelsesværdier. Samtidig beskrives udpegninger af de enkelte 
værdier igennem et fl owchart, der beskriver udvælgelsen af data og den eft er-
følgende analyse. 

Tabel 7. Oversigt over de syv oplevelsesværdier, deres repræsentative kortlægningsparametre og 
en kort beskrivelse af oplevelseskarakteren. Buf= Bufferzone.

Friluftsoplevelse Og kortlægningspara-
metre

Kort beskrivelse af oplevelseskarakter

1) Urørte og eventyrlige naturmiljøer

Løv min. 200 år, nål min. 100 år 
Skovmose og naturskov. Trafi kstøj (vej, fl y, 
tog) max. 45 dB(A). Afstand til større bebyg-
gelse (buf 250 m) og  højspændingsledning 
(buf 75 m)

I naturskove, gamle skovbeplantninger og skovmo-
ser er træer ofte væltede, døende, knudrede og 
gamle. Her er der god mulighed for at opleve natur-
områder med et urørt, oprindeligt og vildt udtryk. 
Oplevelsen er meget følsom over for støj (over 45 
dB(A)) og andre forstyrrelser. I støjskraverede områ-
der kan oplevelsen derfor blive forstyrret

2) Skovfølelse

Løv min. 40 år
Nål min.. 50 år
Sammenhængende skov min. 4 ha og 50 m 
afstand til skovbryn. Trafi kstøj (vej, fl y, tog) 
max 55 dB(A)
Afstand til højspændingsledning (buf 75m)

I større sammenhængende skovområder kan man 
opleve ’at træde ind i en anden verden’, en verden 
hvor skovens egne lyde, lys og dufte dominerer, og 
hvor man kan opleve fred og ro. For at skoven skal 
kunne understøtte sådanne oplevelser, skal den 
have et hvis omfang og alder. Oplevelsen er følsom 
over for forstyrrelser (støj over 55 dB(A) og nærhed 
til højspændingsledning)

3) Udsigt og åbent landbrugslandskab

Potentielt udsigtspunkt (bakketop)
Kyst og søbred (Buf 50 m). Sø (min. 6 ha) og 
hav
Sammenhængende åbent landskab (min. 6 
ha)
Trafi kstøj (vej, fl y, tog) max. 55 dB(A)

På lokaliteter med gode udsigtsmuligheder kan man 
opleve en følelse af rum og frihed. I åbne landskaber 
og over vandoverfl ader er udsigtsforholdene gene-
relt gode. På lokaliteter som strandbred og søbred 
samt bakketoppe i landskabet er der særdeles gode 
muligheder for udsigtsoplevelser. Meget trafi kstøj 
(over 55 dB(A)) og bevægende trafi k kan forstyrre 
udsigtsoplevelsen

4) Naturrigdom og landskabsformer

§ 3 udpegede arealer og § 3 vandløb 
Natura 2000 udpegning 
Skovbryn og søbred (Buf 25 m) 
Geologisk enkeltlokalitet (f.eks. profi l i grus-
grav) 
Markant landskabsform (ås, tunneldal, mar-
kant randmoræne og markant dødislandskab)

I områder med høj biologisk mangfoldighed er der 
god mulighed for at komme nær planter og dyr og 
opleve en samhørighed med naturen. I naturbeskyt-
tede områder kan man opleve en mangfoldighed 
af truede og specielle planter og dyrearter, som 
understøtter opdagelsesglæde og nysgerrighed. 
Naturhistorie kan opleves og formidles overalt, men 
landskabshistorien er specielt tydelig i områder med 
markante landskabsformer og geologiske enkeltlo-
kaliteter. Der er ofte et sammenfald mellem natur-
rige miljøer og markante landskabsformer, hvilket 
understøtter oplevelsen af naturens sammenhæng, 
mangfoldighed og følelsen af »oprindelighed«

5) Kulturhistorie

Kulturhistoriske bygninger (kirke, kloster, gl. 
mølle, slot, herregård og fredede bygninger i 
henhold til KUAS register)
Velbevarede landsby
Fortidsminde (gravhøje mm.) 
Jord- og stendige, historisk udpeget vej 
Kulturmiljøudpegning, kirkeomgivelse 
Historiskdriftstype (eng, overdrev, græsnings-
skov)

Kulturhistoriske oplevelser understøttes af synlige 
kulturhistoriske spor i landskabet. Et kulturhistorisk 
spor kan være et dige, en gravhøj, en kirke eller en 
gammel mølle som giver en oplevelse af ’historiens 
vingesus’. I kortlægningen indgår også større om-
råder kortlagt ud fra kulturhistoriske værdier. Der er 
rig mulighed for at lære om vores historiske arv og 
føle kontakt til vores rødder tilbage igennem tiden
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4.1 Kortlægning af støj og andre forstyrrelser

Forstyrrelser er ikke enkle at kortlægge, da de som før omtalt er relativt subjek-
tive og samtidig meget foranderlige i tid og rum. Et naturområde kan være tra-
fi kstøjbelastet og meget besøgt én dag, mens det én anden dag med andre vind-
forhold og uden for f.eks. helligdage vil kunne opleves fredeligt og ensomt. På 
trods af dette noget vanskeligt kortlægningsgrundlag inkluderer metoden de 
væsentligste forstyrrelsesparametre.

De fl este danske studier af trafi kstøjgener har fokuseret på beboelsesområder 
herunder f.eks. værdisætning af huspriser (f.eks. Larsen et al 2002, Miljøsty-
relsen 2003), fokus har ikke været på decideret rekreative gener ved trafi kstøj. 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejtrafi kstøj i rekreative områder 
er fastsat til 50 dB(A) i det åbne land og 55 dB(A) i byerne, hvilket er beregnet 
ud fra en antagelse om, at max. 10 – 15 % af befolkningen må føle sig stærkt 
generet af trafi kstøj (Miljøstyrelsen 2004). Rekreative områder defi neres af 
Miljøstyrelsen som campingpladser, kolonihaver og parker, og grænseværdien 
er derfor ikke speciel hensigtsmæssig til kortlægningen af forstyrrelsen af fri-
luft soplevelser i f.eks. skove og andre naturområder. Grænseværdierne er for-
skellige for forskellige trafi ktyper (fl y, vej, tog). I den stockholmske oplevelses-
kortlægning anvendes støjzoner på henholdsvis 55 dB(A) og 45 dB(A).

I kortlægningen af trafi kstøj anvendes en støjskravering omkring veje, jernba-
ner og luft havne. Som for den stockholmske kortlægning anvendes støjzoner 
på henholdsvis 55 og 45 dB.

Omkring amtsveje og statsveje anvendes en modelberegning fra VIS (Vejsek-
torens Informations System) til at indikere zoner, hvor trafi kstøjen potentielt 
kan overstige 45 dB og/eller 55 dB. I modellen indgår oplysninger om trafi ktal, 
hastighedsbegrænsninger og andelen af tunge køretøjer. Der er ikke taget hen-
syn til terræn, beplantninger, bebyggelse, klima m.v. i modellen. Støjafgræns-
ningen skal derfor betragtes som vejledende. VIS omfatter kun stats- og 

6) Aktivitet og udfordring

Sti (i by, åbent land og skov)
Ridesti, mountainbike, cykelrute og margue-
ritrute 
Kano, kajak, roning, sejlads og lystbåd havn. 
Aktivitetsområde (golf, skydning, idrætsan-
læg, rekreativt område)
Aktivitetslokalitet (badevand, bålplads, fugle-
tårn, hundeskov, naturskole, naturlegeplads, 
overnatning i det fri, besøgsbondegård)

Områder, som her betegnes »aktivitet og udfor-
dring«, betegnes andet steds som frilufts- eller 
rekreationsområder. I disse områder er der gode 
muligheder for at udfordre sig selv i naturen via 
aktiviteter så som vandring, løb, cykling, ridning, 
svømning, roning m.m. Man kan bevise over for 
sig selv eller andre, at man kan klare det, man kan 
motionere og forbedre sin kondi, eller blot gå en tur 
på en anlagt sti   

7) Service og samvær

Tilgængelighed (P-plads, togstation, bushol-
deplads) 
Information og formidling (turistbureau, na-
turudstilling, informationstavle, naturskole, 
naturlegeplads, besøgsbondegård, museum/
ruin) 
Andre faciliteter (rasteplads, bålplads, fug-
letårn, badevand med livredder, hundeskov, 
toiletter) 
Overnatning (overnatning i det fri, camping, 
vandrehjem, hotel, B&B) 
Spisested (restaurant, kro, iskiosk).

Oplevelsesklassen betegnes ’service og samvær’, 
hvilket dækker over oplevelser, som er betinget af 
frilufts- og turismefaciliteter. I og omkring faciliteter 
så som f.eks. en bålplads er der god mulighed for at 
opleve samvær med familie eller venner i naturen. 
God tilgængelighed og tilgang til service og infor-
mation er for mange en forudsætning for at føle sig 
tryg i naturen.
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amtsveje, hvilket også generelt er de største støjkilder. Jernbanestøj er beregnet 
på baggrund af støjudgangsværdier fra Miljøstyrelsen (1997), som dereft er er 
modelleret eft er VIS metoden. Da der er forskel både på oplevelsen og udbre-
delsen af støj fra biltrafi k og togtrafi k, er støjafgrænsningen for jernbaner sær-
deles usikker. For de to store luft havne Kastrup og Roskilde har de ansvarlige 
amter beregnet støjeff ekter (for Kastrup Luft havn foreligger kun støjdata ud 
til 65 dB grænsen og for Roskilde Luft havn til 50 dB grænsen). Alt i alt udgør 
de forskellige trafi kstøj-datasæt en samlet støjkortlægning, som er brugbar i 
forbindelse med kortlægningen af støjforstyrrelser. Den samlede støjkortlæg-
ning skal primært betragtes som en kortlægning af støjudsatte områder, hvor 
forventningerne om oplevelsen af visse naturområder kan blive forstyrre.

I forstyrrelseskortlægningen anvendes også afstandskriterier til potentielle for-
styrrelseskilder så som større samlede bebyggelsesområder og højspændingsled-
ninger. 250 meters afstandskriteriet fra skove til større byområder frasorterer 
diverse visuelle og auditive forstyrrelser af naturoplevelser i skove (f.eks. udsigt 
til bebyggelse og støj fra plæneklipper). Desuden understøtter denne afstand 
en mental oplevelse af afstand til urbane områder og nærhed til natur. I for-
bindelse med kortlægningen er der derfor skitseret en generel forstyrrelseszone 
på 250 m omkring bebyggelsesklasser i byzone, sommerhuszone og omkring 
bebyggelsesklasser inden for landsbyafgrænsning. Ved at anvende et afstands-
kriterium til større sammenhængende bebyggelse medtages de væsentlige op-
levelsesforstyrrelser i kortlægningen. Da halvdelen af danskernes naturbesøg 
foregår inden for 15 min. afstand til beboelsen og inden for én kilometer fra 
hjemmet (Jensen 1998), vil de beboelsesnære områder generelt have en højere 
besøgsintensitet og muligvis en højere risiko for at blive udsat for aff ald og sli-
tage. 

Højspændingsledninger udgør ligeledes en visuel forstyrrelse i skovområder og 
kan i fugtigt vejr desuden knitre. Med en afstand på 75 m fra højspændingsled-
ninger vil disse i en skov ikke længere være synlige og støjen ikke hørbar.

Skove og andre naturområders besøgsintensitet (antal besøg/ha) vil potentielt 
kunne give et fi ngerpeg om graden af rekreativforstyrrelser, men vurderingen 
af grænseværdier og kriterier for antal besøg/ha er ikke nem. Jensen (2003) har 
i rapporten ’Friluft sliv i 592 skove og andre naturområder’ bl.a. opgjort besøgs-
intensiteten for 544 områder fordelt rundt omkring i landet (primært i stats-

Figur 6. Eksempler på støjniveauer. Figuren er fra Frederiksborg Amts »kortlægning af støj« 2002:11.
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skove og off entlige naturområder). Det er dog problematisk, at der er tale om 
gennemsnitstal for hele sammenhængende skov- og naturområder, og ikke se-
parate værdier for dele af områderne. Desuden er grænsen, for hvornår et skov-
område ikke længere understøtter oplevelsen af f.eks. »urørte og eventyrlige 
miljøer« pga. et højt besøgstal, ikke nem at fastsætte, og ikke alle skov- og na-
turområder indgår i tællingen og beregningen. I kortlægningen af det centrale 
HUR område benyttes Jensen (2003) kortlægningen derfor ikke, men den er 
interessant og muligvis relevant for kortlægninger på andre skalaniveauer i an-
dre områder. 

4.2 Urørte og eventyrlige naturmiljøer

Kortlægningen af oplevelseskarakteren urørte og eventyrlige naturmiljøer fo-
kuserer på naturmiljøer, som understøtter ’vilde’ og ’urørte’ naturoplevelser. 
Kortlægningen af miljøer og lokaliteter, som understøtter sådanne oplevelser, 
er ikke nødvendigvis sammenfaldende med leveområde for vild og urørt natur, 
men generelt er der et vist sammenfald. Forskellige personer vil have forskel-
lige kriterier og præferencer for oplevelsen af vild og urørt natur, men de fl e-
ste personer vil i skovmiljøer så som naturskove, gamle skovbeplantninger og 
skovmoser kunne opleve urørte og eventyrlige naturmiljøer. Her er træer oft e 
væltede, døende, knudrede og gamle, og naturen er præget af fri dynamik og fri 
succession i forhold til mere forvaltede og planlagte skovmiljøer. Der er derfor 
god mulighed for at opleve naturområder med et urørt, oprindeligt og vildt 
udtryk.

Naturoplevelser, som karakteriseres af »urørthed og oprindelighed«, er sam-
tidig meget følsomme over for sanseindtryk, som dominerer i mere urbane og 
kultiverede miljøer. Mange mennesker, trafi kstøj og synlig kontakt, samt følel-
sen af nærhed til større beboelsesområder og f.eks. højspændingsledninger kan 
forstyrre oplevelsen. I kortlægningen af lokaliteter og områder, som understøt-
ter oplevelsen af urørte og eventyrlige naturmiljøer, bliver forskellige former 
for urbant relaterede sanseindtryk derfor ligeledes kortlagt. En høj koncentra-
tion af friluft sfaciliteter så som stier, skilte, bålpladser og lignende kan muligvis 

Figur 7. Ellesump (skovmose) i Ryget Skov, syd-
siden af Farum Sø. 
Foto: Anton Stahl Olafsson.

Figur 8. Naturskovsudpeget bøgeskov fra 1733 
i Nørreskov, vestsiden af Furesø. 
Foto: Anton Stahl Olafsson. 

Udtryk som beskriver oplevelser i de kortlagte områder:

Urskov, Uplanlagt mangfoldighed, Stilhed, Oprindelighed, Dyreliv, Ensomhed, Eventyrlig 
stemning, Spænding (Oversat fra RTK 2004).
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forstyrre en del personers oplevelse. Stier i området skal ikke fremstå for etab-
lerede, derimod foretrækkes små snoede skovstier, og eventuelle faciliteter må 
gerne være fremstillet i naturens egne materialer (Berggren-Bärring & Grahn 
1995). Oplevelsen fremmes generelt af et lavt besøgsantal, dvs. forstyrrelser fra 
andre skovgæster bør være minimale. I forstyrrelseskortlægningen er ikke med-
taget forskellige skove og naturområders besøgsintensitet (antal besøgende/ha, 
Jensen 2003). Grænsen for besøgsintensitet er vanskelig at bedømme, og be-
søgsfrekvenser kan veksle mellem tid på døgnet, ugedag og årstid. I stedet an-
vendes en generel afstand til større veje og beboelsesområder (i tråd med f.eks. 
ROS tilgangen). 

Der fi ndes kun få naturmiljøer med et vildt og uberørt udtryk i Danmark og 
specielt i Hovedstadsregionen, hvor befolkningstætheden er den højeste i lan-
det, og hvor arealanvendelsen samtidig er relativ intensiv. De gode oplevel-
seslokaliteter er primært koncentreret omkring skovene og langs søerne i den 
nordlige del af hovedstadsområdet. 

I de kortlagte områder kan man gå en tur og udforske vilde naturpletter. Her 
er generelt en god mulighed for at opleve stilhed og mystik som en kontrast til 
mere intensive bymiljøer. Mulighederne for restituerende naturoplevelser er 
specielt gode i de kortlagte områder.   

4.2.1. Datakilder og kortfremstilling
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Figur 9. Forsimplet eksempel på udvalgte datakilder og efterfølgende databearbejdning i GIS til 
fremstillingen af oplevelseskort 1. Procesdiagrammet er forsimplet og ikke komplet.  
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Oplevelseslokaliteterne for ’urørte og eventyrlige naturoplevelser’ tager ud-
gangspunkt i skovområder. Skov udgør hoveddelen af den oprindelige vege-
tationstype i Danmark, og langt de fl este af dagens naturtyper vil uden aktiv 
forvaltning udvikle sig til skovøkosystemer. Der er ikke mere urskov tilbage i 
Danmark (skov som siden oldtiden har været helt urørt), men visse skovom-
råder har et vildt og oprindeligt udtryk (et urskovsagtigt præg) i modsætning 
til mere konventionelle forstlig drevne skovområder. Skovområder med et ur-
skovsagtigt præg er de primære oplevelseslokaliteter for oplevelsen af urørte og 
eventyrlige naturmiljøer.

I kortlægningen af oplevelseslokaliteter er der primært anvendt data fra Skov- 
og Naturstyrelsen (SNS). Fra det digitale skovkort over statsskovene er ind-
hentet informationer om beplantningstyper og beplantningsårstal. Da nåle-
skov vokser hurtigere end løvskov, opnår nål generelt hurtigere et ’urørt og 
eventyrligt’ udtryk. Aldersgrænsen for nåleskov er min. 100 år og for løvskov 
min. 200 år. Som eksempel på lokaliteter, som indgår i kortlægningen, kan 
nævnes fyrrebevoksningen »Trylleskoven« ved Karlstrup strand og bevoks-
ninger af svenskerbøge i f.eks. Nørreskov. Disse skovområder er eksempler på 
lokaliteter som understøtter oplevelsen af »oprindelighed, urørthed og vild-
hed«. Information om beplantningsårstal og beplantningstype foreligger ge-
nerelt kun for statsskovene. 

I henhold til naturskovsstrategien fra 1992 har SNS udpeget og udlagt natur-
skovslokaliteter i statsskovene. Naturskovene er opdelt eft er drift sform i hen-
holdsvis urørt skov, plukhugstskov, græsningsskov og stævningsskov (SNS, 
1997). I kortlægningen af urørte og eventyrlige naturmiljøer indgår urørtskov 
og plukhugstskov, mens græsningsskov og stævningsskov er mere lysåbne og 
kulturprægede skovtyper, og som en konsekvens deraf bliver kortlagt under 
friluft soplevelse 5 ’kulturhistorie’. I urørt skov og plukhugstskov hersker en 
større diversitet, hvad angår forskellige træarter og skovaldersklasser end i mere 
forstlig drevne skove. Disse skovområder har et mere urskovsagtigt præg, som 
fremmer oplevelsen af oprindelighed og urørthed. Vha. det digitale skovkort/
SNS digitaliseres naturskov på baggrund af kortudsnit fra SNS (1997). 

I våde skovområder som f.eks. skovsump, skovmose og langs skovsøer vil der 
oft e fi ndes knudrede, gamle og døde træer. Her er rig mulighed for at opleve 
skovmiljøer, som giver et urørt udtryk. Som eksempel kan nævnes naturtypen 
Ellesump, som fi ndes fl ere steder i regionen, f.eks. i Lyngby Åmose, Sækken 
i Ryget skov og Vaserne nord for Furresø. Samlet benævnes disse våde skov-
miljøer som skovsump i kortlægningen. GIS teknisk er skovsumptemaet frem-
kommet ved en udvælgelse af lokaliteter med et sammenfald af amternes § 3 
udpegning af moser og KMS’ skovtema fra top10dk. Desuden er udvalgte are-
alklasser tilføjet fra det digitale skovkort (kær, mose, elleskov).

Oplevelseslokaliteter

Naturskovsudpegning, skovmoser og skovsump (f.eks. Ellesump), løvskov min. 200 år og 
nåleskov min. 100 år.

Forstyrrelseskriterier

Trafi kstøj over 45 dB(A), nærhed til større bebyggede/befæstede arealer (min. 200 m), 
nærhed til højspændingsledninger (inden for 75 m).
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Forstyrrelseskortlægningen er beskrevet i detaljer i afsnit 4.1.

4.2.2 Aggregeringsproces

Figur 10. Aggregeringsproces. Forsimplet procesdiagram over udarbejdelse af aggregeret vær-
dikort.

I alle områder med skovsump, gammel skov og naturskov er der gode mulig-
heder for at opleve urørte og eventyrlige naturmiljøer. Oplevelsesmuligheden 
er bedst, når urbane afl edte forstyrrelser er minimale. Værdikortet gradueres 
derfor eft er forstyrrelsesgrad i de to klasser meget høj værdi og høj værdi. De 
væsentligste procestrin i fremstillingen af aggregeringskortet er beskrevet i pro-
cesfi guren.  
Da støjkortlægningen omkring Kastrup Luft havn kun er foretaget ud til 65 
dB grænsen, og da det hensigtsmæssigt burde være 45 dB grænsen for trafi kstøj 
som skulle anvendes, vil fl ytrafi kstøj på Vestamager højst sandsynligt kunne 
forstyrre oplevelseskvaliteten på Kalvebod Fælled. Som en konsekvens heraf 
burde »Pinseskoven«10 og omkringliggende skovmoser på Vestamager sand-
synligvis tildeles en høj værdi i stedet for en meget høj værdi.

Den aggregerede værdikortlægning muliggør analyser, planlægning og forvalt-
ning af oplevelsesmuligheder i regionens grønne struktur på regionalt niveau, 
hvorimod det ikke aggregerede datasæt egner sig bedre til mere detaljerede 
analyser, forvaltning og planlægning af f.eks. bynære rekreationsområder på et 
mere lokalt niveau.

10 Pinseskoven er en samlet betegnelse for en naturskovsudlagt selvsået birkeskov på Kalvebod 
Fælled.  
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I de kortlagte oplevelsesområder hvor trafi kstøj max. 45 dB(A), og afstand til større sam-
menhængende bebyggelsesområder min. 250 m og afstand til højspændingsledninger 
min. 75 m

Høj værdi

De resterende oplevelsesområder uden forstyrrelseskriterier.
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Figur 11. Oplevelsesværdi 1; Kort A: Det aggregerede kortlægningsresultat i form af et over-
sigtskort (skala 1:300.000) over lokaliteter som understøtter oplevelsen af urørte og eventyrlige 
naturmiljøer i det centrale HUR område. (Sort fi rkant svarer til kortudsnit B). Kort B: Urørte og 
eventyrlige naturmiljøer’ i skala 1:60.000. Kortet viser datagrundlag for udarbejdelse af værdikort 
på regionalskala.
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4.3 Skovfølelse

Kortlægningen af lokaliteter, som understøtter skovfølelse, er baseret på de 
forskellige forventede oplevelser, som et skovbesøg byder på. I større sammen-
hængende skovområder kan man opleve ’at træde ind i en anden verden’, en 
verden hvor skovens egne lyde, lys og duft e dominerer, og hvor man kan opleve 
fred og ro. For at skoven bedst muligt skal kunne understøtte sådanne oplevel-
ser, skal den have et vist omfang og alder. 

Oplevelsen er følsom over for forstyrrelser så som støj over 55 dB(A). Høj-
spændingsledninger, som krydser igennem et skovområde, kan også forstyrre 
oplevelseskvaliteten.  

I de kortlagte skovområder kan man udfolde sig fysisk eller blot gå en tur. 
Skovfølelsesområder anvendes til at gå tur i, til at plukke svampe, afk oble fra 
hverdag og stress, opleve stilhed, jogge, o-løbe, ride, vandre og cykle.    

4.3.1 Datakilder og kortfremstilling
Kortlægningen af skovfølelse er forholdsvis enkel, idet oplevelsen er betinget af 
tilstedeværelsen af skov. Som grundkort er anvendt skovtema fra AIS (DMU) 
og top10dk (KMS), som forenes til et tema. For hensigtsmæssigt at kunne 
foretage arealberegninger på temaet, er skovpolygoner blevet sammenlagt, hvor 
skoven er adskilt af f.eks. stier og småveje. 

For at skoven skal kunne understøtte oplevelsen af at træde ind i en anden ver-
den, skal den være tilstrækkeligt stor og rumlig. Sammenhængende skove på 
min. 4 ha understøtter oplevelsen af at befi nde sig i en anden verden. I skov-
brynet er følelsen ikke dominerende, men når man har bevæget sig omtrent 
50 m ind i skoven, er man helt omsluttet af skov. De yderste 50 m af de sam-
menhængende skovområder er derfor ikke medtaget. Større sammenhængende 
skovområder kortlægges således ved at udtrække skove min. 4 ha, for dereft er 
at ekskludere de yderste 50 m af skovpolygonerne.

Udtryk som beskriver oplevelser i de kortlagte områder:

Opleve årstider, Fuglesang, Skovdufte som giver minder, Fred og ro, Mørke, En følelse af 
skov som ikke hører op, At træde ind i en anden verden.

       (Oversat fra RTK 2004)

Figur 12. Søjlehaller i Ryget Skov. 
Foto: Anton Stahl Olafsson.

Figur 13. Skovlysning langs skovvej i Nørreskov 
Foto: Anton Stahl Olafsson.
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Muligheden for oplevelsen af skovfølelse er særlig god, når træerne i skoven er 
høje nok, til at man kan færdes i skovbunden uden for skovveje og stier. I så-
danne tilfælde kan man se træstammerne som søjler under trækronerne, sko-
ven har karakter af »søjlehaller«. Træernes vækst afh ænger af fl ere faktorer 
(vandforhold, lys, næringsstoff er, mikroklima, terræn mm.), men de fl este be-
voksninger har opnået en tilstrækkelig højde, når træerne er ca. over 40-50 år 
gamle. Kortlægningskriterierne er derfor sat til min. 40 år for løvskov, mens 
grænsen for nåleskov er min. 50 år (da nåleskove oft e er tættere og mørkere 
end løvskove). Fra det digitale skovkort over statsskovene er de to aldersklasser 
udtrukket i henhold til bevoksningernes sammensætninger (løv/nål). Skoval-
dersinformationer uden for statsskovene er ikke medtaget i kortlægningen 
grundet manglende data.

Skovfølelse er følsom over for forstyrrelser. Grænsen for trafi kstøj er sat til 55 
dB(A), hvilket er mindre restriktivt end for urørte og eventyrlige naturmil-
jøer. For højspændingsledninger er anvendt en forstyrrelseszone på 75 m. Der 
er ikke medtaget noget afstandskriterium til bebyggelse, da 50 m grænsen om-
kring skovområderne frasorterer diverse forstyrrende eff ekter fra nærliggende 
bebyggelse. 

Forstyrrelseskortlægningen er beskrevet i detaljer i afsnit 4.1.

Oplevelseslokaliteter

Større sammenhængende skovområder (min. 4 ha og minus de yderste 50 m af skovom-
råderne), ældre skovbeplantninger (løv min. 40 år, nål min. 50 år).

Forstyrrelseskriterier

Trafi kstøj over 55 dB(A), nærhed til højspændingsledninger (75 m).
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Figur 14. Eksempel på udvalgte datakilder og efterfølgende databearbejdning i GIS i kortlægnin-
gen af friluftsoplevelseskort 2. Procesdiagrammet er forsimplet og ikke komplet.
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4.3.2 Aggregeringsproces

Figur 15. Aggregeringsproces. Forsimplet procesdiagram over udarbejdelse af aggregeret vær-
dikort.

For at kunne benytte kortlægningen hensigtsmæssigt på regionalniveau, er de 
forskellige kortlægningsparametre og forstyrrelser ’aggregeret’ (lagt sammen) 
til et forsimplet værdikort. 

Oplevelsen af skovfølelse kan i princippet fi nde sted i alle sammenhængende 
skovområder. Oplevelsesværdien er særlig høj, når skoven er ældre og derved 
har opnået en tilstrækkelig højde, til at man kan færdes mellem træerne uden 
for stier og veje. I ældre skovbeplantninger er der desuden god mulighed for 
oplevelsen af ’søjlehaller’. Oplevelsesværdien er derfor gradueret i to klasser alt 
eft er skovområdernes alder, og hvorvidt de kortlagte områder er forstyrrelses-
plagede eller ej. 
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Ældre skovbeplantning (løv min. 40 år, nål min. 50 år) hvor trafi kstøjen ikke overstiger 55 
dB(A), og hvor afstanden til højspændingsledninger er min. 75 m. 

Høj værdi

De resterende sammenhængende skovområder uden forstyrrelseskriterier.



52

Figur 16. Oplevelsesværdi 2; Skovfølelse. Kort A: Det aggregerede kortlægningsresultat i form 
af et oversigtskort (skala 1:300.000) over lokaliteter som understøtter skovfølelse. (Sort fi rkant 
svarer til kortudsnit B). Kort B: Forstyrrelser og oplevelseslokaliteter i skala 1:60.000. Kortet viser 
datagrundlag for udarbejdelse af værdikort på regionalskala.
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4.4  Udsigt og åbent landbrugslandskab

Mennesker har til alle tider sat pris på pladser med udsigt og overblik. Udsyn 
over vandområder og åbent landskab giver en ekstra dimension, da følelsen af 
overblik og frihed bliver større. Muligheden for at være nær og se ud over stør-
re vandoverfl ader har desuden en meget positiv påvirkning på vores velbefi n-
dende (RTK 2004).

I åbne landskaber og over vandoverfl ader er udsigtsforholdene generelt gode. 
På strand- og søbredder samt på bakketoppe i landskabet er der særdeles gode 
muligheder for udsigtsoplevelser. 

I de kortlagte områder fi ndes gode muligheder for at afk oble og nyde stilhed, 
at vandre, at spise medbragt madkurv, at ride, at udøve vandaktiviteter, at stå 
på ski og at cykle mm. 

4.4.1 Datakilder og kortfremstilling
Kvaliteten af udsigtsoplevelser afh ænger af person, tid og sted. Som en konse-
kvens heraf fokuserer kortlægningen af oplevelseslokaliteter ikke på kvaliteten 
af oplevelserne, men mere på hvorvidt udsigtsmuligheder generelt er til stede. 
Udsigtsoplevelser er generelt tilstede uden for skovområder og byområder, dvs. 
i det åbne landskab og ved sø og hav. Specielt på bakketoppe i det åbne land-
skab, langs søer ved søbred og på strande ved havet er udsigtsmuligheder sær-
deles gode. Som det fremgår af procesfi guren, er genereringen af dette oplevel-
sestema relativt omfattende. 

Det åbne land er ikke nemt at defi nere, for hvornår opleves et landskab som 
åbent? I kortlægningen er valgt en pragmatisk tilgang. Alt det, som ikke er be-
byggelsesklasser i by- og sommerhuszone, større sammenhængende skovområ-
der (min. 4 ha) og større søer (min. 6 ha) samt hav, defi neres som åbent land. 
Der indgår derfor landbebyggelse, småskove og småsøer i defi nitionen af åbent 
land. Desuden anvendes et størrelseskriterium på min. 6 ha, så kun større sam-
menhængende åbne landskaber medtages i kortlægningen. 

Udtryk som beskriver oplevelser i de kortlagte områder:

Følelse af frihed, Kontraster mellem forskellige områder f.eks. skov-ager og sø-
skov, Stå ved en kant og se noget andet, Se horisonten, Stilhed og ro, Smukt og ro-
ligt.        (Oversat fra RTK 2004).

Figur 17. Udsigt fra Almagerbakke mod Gan-
løse bund. Foto: Kirstine Thoresen-Lassen.

Figur 18. Udsigt over Farum Sø. 
Foto: Anton Stahl Olafsson.
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På bakketoppe i det åbne land er udsigtsoplevelser særdeles gode. I kortlæg-
ningen defi neres bakketoppe som lokale højdepunkter i forhold til det omgi-
vende landskab. Bakketoppene er udvalgt og digitaliseret på baggrund af en 
vurdering og kortbladsanalyse af KMS’ topografi ske kortværk (skala 1:25.000), 
KMS’ digitale højdemodel, hældningsberegninger og højdekurver. Vha. sted-
navne, højdekurver, højdemodel og arealanvendelsen vurderes de enkelte bak-
ketoppe og skrænter i landskabet for udsigtsmuligheder. Et stednavn med 
endelse så som  -bjerg, -bakke, -bavne, -høj mm. indikerer, at der er tale om 
et lokalt højdepunkt. En vurdering af højdekurvernes tæthed og forløb samt 
punktets placering i den digitale højdemodel muliggør en vurdering af udsigts-
forholdene på stedet. Hvis højdepunktet på det topografi ske kort er dækket 
af skov eller by digitaliseres punktet som tvivlsomt, hvis punktet ligger i åbent 
landbrugs landskab er udsigtsforholdene formodentlig gode, og punktet digita-
liseres som potentielt udsigtspunkt. I kortlægningen tages ikke videre hensyn til 
omfanget af udsigtsmuligheder i form af f.eks. grader af udsyn; visse kortlagte 
bakketoppe giver således kun mulighed for udsigt 180 grader rundt eller min-
dre. Digitaliseringen af de lokale højdepunkter foregår ca. i skala 1:10.000. 

Alle potentielle udsigtspunkter medtages i kortlægningen, også selvom punk-
terne ikke er tilgængelige – f.eks. en bakketop beliggende ude på en mark. 
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Figur 19. Eksempel på datakilder og kortfremstilling af oplevelseskort 3 ’Udsigt og åbent land-
brugslandskab’. Diagrammet er forsimplet og illustrerer kun eksempler på datakilder og databe-
arbejdning.

Kortlægningsparametre

Bakketop, søbred og strand (50 m), større søer (min. 6 ha), hav, åbent sammenhæn gende 
åbent landskab (min. 6 ha).
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Kortlægningen er således meget omhyggelig og systematisk, og giver et godt 
grundlag for forvaltningen og planlægningen af udsigtsoplevelser generelt. 

Figur 20. Kortlægning af højdepunkter. Rød stjerne = potentielt udsigtspunkt, gul stjerne = tvivl-
somt udsigtspunkt. Kort A viser et kortudsnit af KMS 1:100.000 i zoom 1:50.000. Kortet illustre-
rer Ganløse Landsby med omkringliggende udsigtsmuligheder i det åbne landbrugslandskab. Sort 
fi rkant = afgrænsning som svarer til udstrækningen af kort B, C og D. Kort B viser udsigtspunkter 
i skala 1:10.000. På kortet er medtaget 2,5 m højdekurver (Top10dk/KMS) og et hældningstema 
fra DJF, som består af en mørk skravering = hældning over 12 grader, og en lys skravering = 
hældning fra 6-12 grader. Kort C vises ligeledes i skala 1:10.000 og illustrerer de samme udsigts-
punkter og KMS’ digitale højdemodel (desto lysere desto højere). Kort D er et udsnit af KMS 
topografi ske kortværk (1:25.000) i zoom 1:10.000. Af kortet fremgår stednavne så som –bjerg 
og -bakke, som indikerer, at der er tale om lokale bakketoppe. På kortet kan desuden afl æses 
skræntsignatur, højdekurer, højdekoter og arealanvendelse. Igennem en simpel kortbladsanalyse 
af kort B, C og D digitaliseres de formodentlige udsigtspunkter. Udsigtsforholdene er formodent-
lig gode på ’Bastbjerg’, ’Broskov Bakke’ og på landevejen tæt ved 50 m koten. Udsigtsforholdene 
øverst nordvest i kortudsnittet er derimod tvivlsomme, da skrænten ned mod tunneldalen er til-
groet og selve bakketoppen ligeledes sprunget i skov. Udsigtspunktet markeres derfor med en gul 
stjerne som tvivlsomt. Alle de digitaliserede udsigtspunkter er vejledende og kræver feltarbejde 
for at blive verifi cerede.   

Strand og søbred kortlægges vha. en simpel 50 m buff er omkring større søer 
(min. 6 ha) og hav. Alle søbred og strandzoner medtages på trods af eventuelle 
overlapninger med haver og bebyggelse.
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4.4.2 Aggregeringsproces

For hensigtsmæssigt at kunne benytte kortlægningen på regionalt niveau, er de 
forskellige kortlægningsparametre ’aggregeret’ (lagt sammen) til et forsimplet 
værdikort. Muligheden for udsigtsoplevelser er specielt gode ved havet og ved 
søer og på bakketoppe i det åbne landskab. I skellet mellem by/skov og åbent 
land er udsigtsoplevelser også oft e specielt gode. Når man f.eks. eft er længere 
tid har opholdt sig i en større by eller i skov, og eft erfølgende bevæger sig ud i 
et åbent landskab, er følelsen af overblik og udsyn dominerende. I skellet mel-
lem by/skov og åbent land kan man derfor opleve ’at træde ud i et åbent rum’, 
hvor blikket kan vandre og hjernen hvile. Skellet mellem by og åbent land, el-
ler skov og åbent land, benyttes derfor i værdisætningen til en graduering af det 
åbne landskab i de to værdiklasser. I og omkring bakketop, strand, søbred og 
skel tillægges en meget høj værdi. Det resterende åbne landskab, hav og større 
søer tillægges en høj værdi.   

I værdisætningen defi neres meget høj værdi områderne som en 250 m zone 
omkring de udvalgte parametre. For strande harmonerer zonestørrelsen til-
nærmelsesvis med strandbeskyttelseszonen (på 300 m), som er fastsat i natur-
beskyttelsesloven bl.a. med henvisning til rekreative hensyn. 
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Figur 21. Aggregeringsproces. Forsimplet procesdiagram over udarbejdelse af aggregeret vær-
dikort.
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Figur 22. Oplevelsesværdi 3; Udsigt og åbent landbrugslandskab. Kort A: Det aggregerede 
kortlægningsresultat i form af et oversigtskort (skala 1:300.000), sort fi rkant svarer til kortudsnit 
B. Kort B: Forstyrrelser og oplevelseslokaliteter i skala 1:60.000. Kortet viser datagrundlag for 
udarbejdelse af værdikort på regionalskala.

4.5 Naturrigdom og landskabsformer 

I områder med høj naturrigdom er der god mulighed for at komme nær plan-
ter og dyr og opleve en samhørighed med naturen. Forskellige kantzoner i 
landskabet så som skovbryn og søbred betegnes oft e som særdeles artsrige. I 
områder, som er beskyttede via naturbeskyttelsesloven (de såkaldte § 3-area-
ler) eller i de internationalt udpegede Natura 2000 områder, er der desuden 
god mulighed for at opleve en naturrigdom af specielle planter og dyrearter, 
som understøtter opdagelsesglæde og nysgerrighed. Naturhistorie kan opleves 
og formidles overalt, men landskabshistorien er specielt tydelig i områder med 
markante landskabsformer og geologiske enkeltlokaliteter. Der er oft e et sam-
menfald mellem naturrige miljøer og markante landskabsformer, hvilket un-
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derstøtter oplevelsen af naturens sammenhæng, mangfoldighed og følelsen af 
»oprindelighed«.   

Udtryk som beskriver oplevelser i de kortlagte områder:

Mangfoldighed, naturhistorie, Følelse af oprindelighed (kredsløbet), Naturen som opslags-
bog, Finde små tegn, Komme nær dyr og planter, Opdagelsesglæde og nysgerrighed.

       (Oversat fra RTK 2004).

I de kortlagte områder kan man udføre aktiviteter så som naturstudier (f.eks. 
fuglekiggeri), naturundervisning eller blot gå en tur og nyde naturen og land-
skabet.

4.5.1 Datakilder og kortfremstilling

Figur 25. Forsimplet eksempel på udvalgte datakilder og efterfølgende databearbejdning i GIS til 
fremstillingen af oplevelseskort 4 »Naturrigdom og landskabsformer«. Procesdiagrammet er for-
simplet og ikke komplet.

Figur 23. Kalkgrav, Hove Overdrev 
Foto: Ida Madsen.

Figur 24. Blomster i markskel ved Hillerød 
Foto: Ole Hjorth Caspersen.
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Det er vanskeligt at kortlægge lokaliteter og områder som understøtter forskel-
lige oplevelser relateret til naturrigdom og landskabsformer. En af de mest på-
skønnede oplevelser i forbindelse med skovbesøg er at møde et rådyr (Jensen 
& Koch 1997), og mødet med vildt dyreliv er oft e et højdepunkt i forbindelse 
med friluft sliv. I princippet kan man møde dyreliv overalt. Alligevel er der visse 
lokaliteter og områder, som huser bestande og populationer af fl ora og fauna, 
som understøtter unikke oplevelser af dyreliv og planteliv, oplevelser som ikke 
kan fi ndes andre steder. 

Kortlægningen har til hensigt at fremhæve lokaliteter og områder i landskabet, 
hvor muligheden for oplevelsen af naturrigdom og landskabshistorie er særlig 
god. Forskellige overgangsmiljøer eller kantmiljøer mellem forskellige areal-
klasser i landskabet er typisk rige på biologisk mangfoldighed. Søbred og skov-
bryn er eksempler på sådanne miljøer. Her er der gode muligheder for at møde 
dyreliv og i det hele taget opleve biologisk mangfoldighed. Søbred er kortlagt 
som en 25 m bred zone (12,5 m på land og 12,5 m i vandet). Skovbryn er kort-
lagt som en 25 m bred zone imellem skov og tilstødende arealklasser, dog ikke 
hvor skov møder større veje og/eller bebyggelse i byzone og sommerhuszone 
samt landsbyer. Skovbryn er heller ikke kortlagt, der hvor skoven blot er ad-
skilt af veje eller stier. I de såkaldte § 3 områder (udpeget i henhold til natur-
beskyttelsesloven § 3) er oplevelsesmulighederne ligeledes gode. § 3 områder 
omfatter enge, overdrev, heder, strandenge og moser. På disse arealer er der 
mulighed for at opleve truede og sjældne arter, f.eks. orkideer og sommerfugle 
på overdrev. Forskellige vandløb er også fredede i henhold til naturbeskyttel-
sesloven § 3. Omkring disse vandløb er der ligeledes gode muligheder for at 
opleve dyre og planteliv, f.eks. andefugle, fi sk, guldsmede og andre insekter. De 
forskellige § 3 udpegninger er alle registreret og kortlagt af amterne. Natura 
2000 områder er en fælles betegnelse for udpegninger i henhold til EU’s fugle-
beskyttelsesdirektiv og habitatdirektiv. Områderne er udpeget som levesteder 
for særlige sårbare dyrearter og plantearter, og omfatter i de fl este tilfælde stør-
re sammenhængende naturområder indeholdende fl ere forskellige naturtyper 
og miljøer. I Natura 2000 områder er der planlægnings og forvaltningsmæssig 
fokus på naturværdier, og områdeudpegningen byder derved på unikke ople-
velser af sjældne og truede dyr og plantearter og disses levesteder. Natura 2000 
områderne er kortlagt af SNS. 

Oplevelsesdimensionen indeholder også lokaliteter og områder, som under-
støtter indsigten i naturhistorie, landskabets dannelse og sammenhængen mel-
lem naturrigdom og landskabsformer. Amterne og Skov- og Naturstyrelsen 
har kortlagt geologiske enkeltlokaliteter. Geologiske enkeltlokaliteter er oft e 
en grusgrav, lergrav eller kalkgrav. Her er der rig mulighed for at opleve under-
grundens struktur vha. profi ler, som viser forskellige lagserier i jorden. De geo-
logiske enkeltlokaliteter understøtter formidlingen af naturhistorie og oplevel-
sen af landskabets udviklingshistorie i en længere tidshorisont. 

De dele af landskabet, som terræn og jordbundsmæssigt adskiller sig markant 
fra det omgivende landskab, kaldes markante landskabsformer. Markante 

Kortlægningsparametre: 

§3-udpegninger, Natura 2000 områder, skovbryn, søbred, markante landskabsformer (ås, 
tunneldal, markant dødislandskab, markant randmoræne), geologiske enkeltlokaliteter. 
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landskabsformer består af åse, tunneldale, markante dødislandskaber og mar-
kante randmorænelandskaber, som alle er formet af forskellige vand- og isbe-
vægelser i sidste istid. I områder, som karakteriseres af markante landskabsfor-
mer er der god mulighed for at opleve naturens sammenhæng, mangfoldighed 
og følelsen af ’oprindelighed’. De markante landskabsformer udtrækkes fra 
DJF datasæt ’landskabsformer’. Afgrænsningen af de forskellige landskabsfor-
mer er grove (skala 1:200.000) og skal derfor opfattes som vejledende. 

4.5.2 Aggregeringsproces

Figur 26. Oversigt over datafl ow i fremstillingen af et aggregeret og forsimplet værdikort over 
områder som understøtter oplevelsen af naturrigdom og landskabsformer.

For hensigtsmæssigt at kunne benytte kortlægningen på regionalniveau, er de 
forskellige kortlægningsparametre »aggregeret« (lagt sammen) til et forsimp-
let værdikort. De væsentligste procestrin er skitseret i ovenstående fi gur.  

De forskellige lokaliteter så som §3 områder og §3 vandløb skaber et økologisk 
netværk i landskabet, som understøtter gode oplevelsesmuligheder af plante og 
dyreliv. Ligeledes udgør de geologiske enkeltlokaliteter særskilt gode lokalite-
ter for oplevelsen af geologien i landskabet. I de arealmæssige mere omfattende 
udpegninger af Natura 2000 områder og i landskaber domineret af markante 
landskabsformer kan det være vanskeligt for den almene friluft sudøver at op-
leve naturrigdom og naturhistorie. Natura 2000 områder og markante land-
skabsformer har derfor kun fået tildelt en høj værdi, hvorimod geologiske en-
keltlokaliteter og §3 udpegninger tildeles en meget høj værdi.

Skovbryn og søbred er ikke inkluderede direkte i værdisætningen, men der er 
et vist sammenfald mellem landskabsformer og koncentrationen af søbred og 
skovbryn i landskabet. F.eks. er markante dødislandskaber oft e kuperede med 
afl øbsløselavninger, og indeholder som en konsekvens deraf mange små søer og 
små beplantninger.    
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Figur 27. Oplevelsesværdi 4; Naturrigdom og landskabsformer. Kort A viser det aggregerede 
kortlægningsresultat i skala 1:300.000, sort fi rkant svarer til udstrækning af kort B. Kort B viser 
basiskortlægningen i skala 1:60.000.  

Meget høj værdi

§3 udpegede arealer og §3 udpegede vandløb med vandløbsbred (30 m bufferzone). Ge-
ologiske enkeltlokaliteter (100 m omkringliggende bufferzone).
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4.6 Kulturhistorie

Hovedstadsregionen er generel rig på kulturhistoriske oplevelser. Ved besøg i 
regionens forskellige større friluft sområder er det oft e de kulturhistoriske ople-
velser, som er i højsæde. Kulturhistoriske spor i landbrugslandskabet og skov-
landskabet benyttes oft e i forbindelse med formidling af friluft soplevelser. Ved 
at knytte menneskelige historier og fortællinger til et naturområde, gøres om-
rådet mere levende og relevant. Man kan som besøgende bedre relatere sig til 
et område ved at kende stedets historie. 

Hovedstadsregionen har igennem tiderne været hovedsæde for kongemagten 
og store dele af adelen, hvilket har resulteret i særskilte historiske spor i land-
skabet. F.eks. lystslotte, dyrehaver, parforcejagten, historiske vejforløb og volde 
samt forter fra Københavns befæstning. Der er mange eksempler på formid-
lingen af friluft soplevelser baseret på fortællingen om kongemagten og adelen. 
Der er fl ere vandretursfoldere for Københavns Amt (2003a,b) som tager ud-
gangspunkt i besøg ved slotte og herregårde, og andre foldere som formidler 
oplevelser i tilknytning til Københavns befæstning (Københavns Amt 2003c, 
SNS 1989). Også andre kulturhistoriske friluft soplevelser formidles særskilt. 
Velbevarede landsbyer (Kbh Amt 2005), gravhøje i det åbne kulturlandskab 
(Københavns Amt 2003d) og stendiger samt andre historiske ejendomsskel 
(Frederiksborg Amt 2002) bliver alle formidlet som særskilte kulturhistoriske 
udfl ugtsmål i diverse turfoldere. Der er således mange eksempler på formid-
lingen af kulturhistorien, som oplevelsesdimension og primære udfl ugtsmål i 
tilknytning til friluft sliv i regionen. Det er da også særlige kulturhistoriske op-
levelser som de to nationalpark pilotprojekter i Hovedstadsregionen (»Natio-
nalpark Nordsjælland« og »Det kulturhistoriske landskab« i Roskilde/Lejre) 
profi lerer sig på.  

Kulturhistoriske oplevelser understøttes generelt af synlige kulturhistoriske 
spor i landskabet. Et kulturhistorisk spor kan være et dige, en gravhøj, en kirke 
eller en gammel mølle, som giver en oplevelse af »historiens vingesus«. Den 

Udtryk som beskriver oplevelser i de kortlagte områder:

Åbent landskab, Dyrkede marker, Kør og får på græs, Historisk opslagsbog. Mindre er-
hverv, et levende kulturlandskab. Eksempler på noget der er gået tabt i dag, dvs. en tids-
dybde og oprindelighed. Hjemlængsel. Fred og ro. Kønne bebyggelses-miljøer.

         (Oversat fra RTK 2004).

Figur 28. Brudehøje v. Ganløse. 
Foto: Kirstine Thoresen-Lassen

Figur 29. Herregårds Allé og stendige ved Ben-
zondal Gods. Foto: Marie-Anne Weber
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samme oplevelse og fascination kan opnås ved besøg på slotte, herregårde, kir-
ker og andre fredede bygninger. Disse bliver kortlagt som historiske bygninger. 
Desuden indgår velbevarede landsbyer og større sammenhængende kulturhi-
storiske landskaber i kortlægningen. 

I områder og på lokaliteter, som understøtter kulturhistoriske oplevelser, kan 
man cykel, vandre, gå ture, ride eller spise medbragt madkurv. I tilknytning til 
disse aktiviteter er der gode muligheder for at lære om vores historiske arv og 
føle kontakt til vores rødder tilbage igennem tiden.

4.6.1 Datakilder og kortfremstilling

Figur 30. Oversigt over de væsentligste datakilder og procestrin i fremstillingen af oplevelseskort 5 
»kulturhistorie«. Diagrammet er forsimplet.

Danmark er et udpræget kulturlandskab. Kulturhistorien kan derfor i princip-
pet opleves overalt. Alligevel er der i et friluft smæssigt perspektiv visse områder 
og lokaliteter, som byder på særskilte kulturhistoriske oplevelser. Oplevelses-
mulighederne er specielt gode i næromgivelser til synlige kulturhistoriske spor 
så som diger, gravhøje, historiske bebyggelser, velbevarede landsbyer og histori-
ske drift sformer i jord- og skovbrug. Det er disse næromgivelser, som er i fokus 
i kortlægningen. 

Jord- og stendiger er fredede i henhold til museumsloven og naturbeskyttel-
sesloven og kortlagt af amterne. Diger kan anskues som synlige kulturhisto-
riske spor i landskabet som bl.a. fortæller historien om forvaltning af skov og 

Kortlægningsparametre: Fortidsminder (gravhøj, dysse, røse mm.), diger, historiske byg-
ninger, velbevarede landsbyer, kulturmiljøer, historiske driftsformer (eng, overdrev, græs-
ningsskov, stævningsskov), historiske vejforløb.
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åbent land tilbage igennem tiderne. Fortidsminder er ligeledes fredede i hen-
hold til naturbeskyttelses- og museumsloven og kortlagt af de respektive am-
ter. I kortlægningen medtages synlige fortidsminder (klasse A og delvis B). 
Som eksempler på fortidsminder som er omfattet af kortlægningen kan næv-
nes gravhøje, dysser, røser, voldanlæg, jættestuer, skibssætninger mm. 

Særskilte kulturhistoriske bygninger og bebyggelsesmiljøer kortlægges på bag-
grund af fl ere kilder. Kirker foreligger som et digitalt datasæt i form af kirke-
punktfredning fra AIS/DMU under temaet Natur- og Kulturbeskyttelse. Der 
eksisterer ikke andre digitale datasæt over andre kulturhistoriske bygninger. 
Fra Kulturarvsstyrelsens liste over fredede bygninger samt fra diverse amtslige 
turfoldere digitaliseres derfor temaet kulturhistorisk bygning. Temaet omfat-
ter herregårde, slotte, historiske møller og diverse særlige fredede bygninger så 
som bondegårde, købstadshuse og andre bygninger, som er min. 50 år gamle og 
rummer tilstrækkelige arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier af national 
betydning (KUAS 2005b). HUR har i Regionplan 2005 udpeget og kortlagt 
landsbyer i regionen. Landsbyerne er udpeget, fordi de er særligt velbevarede, 
og/eller viser en særlig tydelig sammenhæng med de omgivende dyrkningsarea-
ler. Kortlægningen har HUR foretaget som en punktkortlægning, og lands-
byernes rumlige afgrænsning digitaliseres derfor på baggrund af bebyggelses-
temaet fra TOP10dk/KMS. I de kortlagte landsbyer er der god mulighed for 
at opleve kulturhistoriske bosætningsstrukturer og bebyggelsesstrukturer, dvs. 
større sammenhængende bebyggelsesmiljøer.

Større landskabelige omgivelser, som understøtter kulturhistoriske oplevelser, 
er medtaget i form af kirkeomgivelser, kulturmiljøudpegning og gamle bevare-
de landbrugsmæssige drift sformer. Kirkeomgivelser har amterne og HUR i Re-
gionplan 2005 kortlagt, som områder hvorfra det er muligt at opleve en lands-
bykirke i sammenhæng med det åbne landskab og landsbyen. I omgivelser i det 
åbne land med visuel kontakt til den lokale kirke, er kulturhistorie som ople-
velsesdimension stærkt repræsenteret. Regionplan 2005 indeholder også et di-
gitalt datasæt over kulturmiljøer. Kulturmiljøudpegningen er primært foreta-
get på grundlag af karakteristiske kulturhistoriske spor specielt for perioden o. 
1800 – 1940. I disse områder er der mulighed for at opleve kulturlandskaber, 
hvor den historiske udvikling afspejler sig rent fysisk i landskabets strukturer 
og bebyggelser. Som eksempel kan nævnes en gammel velbevaret landsby i sam-
menhæng med landsbyens oprindelige ejerlav. Historiske driftstyper er en be-
tegnelse, som dækker over arealanvendelsesformer med et langt kulturhistorisk 
udtryk. Kortlægningen omfatter eng, overdrev, græsningsskov og stævnings-
skov, som alle er gamle kulturhistoriske drift sformer. Der er tale om drift sfor-
mer, som i stor stil er forsvundet fra dagens landskab, og eksisterende områder 
med disse arealanvendelsesformer giver derfor et indtryk af udviklingen af kul-
turlandskabet. På eng, overdrev og i græsningsskov kan man oft e opleve græs-
sende husdyr som får og kvæg. Kortlægningen er sammensat af amternes digi-
tale § 3 kortlægning af eng og overdrev, samt Skov- og Naturstyelsens analoge 
kortlægning af græsningsskov og stævningsskov.

Kortlægningen af områder og lokaliteter som understøtter kulturhistoriske 
oplevelser omfatter også Historiske vejforløb. Der er her tale om HUR´s digi-
tale datasæt over vejstrækninger udpeget som kulturhistoriske veje i forslag til 
regionplan 2005.
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4.6.2 Aggregeringsproces

Figur 31. Væsentligste procestrin i fremstillingen af et aggregeret værdikort over kulturhistoriske 
oplevelser. Diagrammet er forsimplet.

For hensigtsmæssigt at kunne benytte kortlægningen på regionalt niveau, er de 
forskellige kortlægningsparametre ’aggregeret’ (lagt sammen) til et forsimplet 
værdikort. 

I områder med visuel kontakt til kulturhistoriske spor er der generelt en særde-
les god mulighed for oplevelsen af kulturhistorie. I større kulturmiljøudpegede 
landskaber kan det derimod være sværere for menigmand at få øje på kulturhi-
storien.
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Figur 32. Oplevelsesværdi 5; Kulturhistorie. Kort A viser det aggregerede kortlægningsresultat 
i skala 1:300.000, sort fi rkant svarer til udstrækning af kort B. Kort B viser basiskortlægningen af 
faciliteter og omgivelser som understøtter kulturhistoriske oplevelser. Kortudsnittet vises i skala 
1:60.000.

4.7 Aktivitet og udfordring

Kortlægningen af områder og lokaliteter, som understøtter oplevelsesmulig-
heder aktivitet og udfordring, betegnes andet steds som friluft s- eller rekreati-
onsområder. Der er her tale om kropslige oplevelser i tilknytning til både orga-
niseret friluft sliv og det uorganiserede friluft sliv. Oplevelser hvor kroppen er i 
centrum, og naturen nydes og sanses igennem aktiv bevægelse og udfordring. 

Når friluft slivet kommer til udtryk igennem oplevelsesklassen Aktivitet og ud-
fordring, styrkes sundhedsdimensionen yderligere. Foruden at påvirke den 
psykologiske tilstand styrker aktiv udfoldelse i naturen forskellige fysiologiske 
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sundhedsindikatorer (muskelopbygning, kondition, blodcirkulation mm.).      
I disse områder er der gode muligheder for at udfordre sig selv i naturen via ak-
tiviteter så som vandring, løb, cykling, ridning, svømning, roning mm.,  eller 
blot gå en tur på en anlagt sti. 

4.7.1 Datakilder og kortfremstilling

Figur 35. Eksempler på datakilder og databearbejdning til fremstillingen af oplevelseskort 6 ’Akti-
vitet og udfordring’. Da der benyttes særlig mange datakilder i kortlægningen, henvises til teksten 
for en detaljeret gennemgang af datakilder og proces.

Udtryk som beskriver oplevelser i de kortlagte områder:

Svømning og sport ved vandet, løb, skiløb, ridning, cykling, frisk luft og sundhed, overvin-
de naturen, opdagelsesglæde, nysgerrighed, spænding, udfordring, at klatre op, utilgæn-
gelighed, at overvinde.     (Oversat fra RTK 2004).

Figur 33. Hvil i skyggen under cykeltur ved 
Almagerbakke. Foto: Kirstine Thoresen-Lassen

Figur 34. Rideskole i Margretelund 
Foto: Marie-Anne Weber.
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Cykel-, vandre-, ridestier og ruter, sejl og ro områder, rekreative arealer, sportsan læg, ba-
devand og strande, skyde- og golfbaner, bålpladser, lokaliteter for over nat ning i det fri, 
fugletårne, naturskoler, naturlegepladser, besøgsbondegårde.
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Kortlægningen har tilstræbt at udpege alle de områder og faciliteter, som un-
derstøtter aktiv anvendelse af kroppen i tilknytning til det organiserede og det 
uorganiserede friluft sliv. Aktiv udfoldelse i naturen kan i princippet foregå i 
alle omgivelser med adgangsmuligheder, men visse specifi kke aktiviteter er be-
tinget af tilhørende strukturer og faciliteter. Det er primært disse strukturer, 
faciliteter og omgivelser, som er i fokus i kortlægningen. Kortlægningsteknisk 
er kortlægningen bygget op om punktfaciliteter, linjeforløb og arealer (polygo-
ner), som repræsenterer friluft sfaciliteter og omgivelser, som understøtter akti-
viteter i naturen. 

Aktivitetsformer, som er betinget af vand (f.eks. sejlads, roning, svømning, fi -
skeri mm.), kan i princippet foregå på alle tilladte søer, vandløb, fj orde samt 
hav. Som en konsekvens kortlægges alle større vandoverfl ader (søer min 6 ha). 
Udvalgte vandløb kortlægges (digitaliseres) som kano-, kajak-, jollerute på 
baggrund af Lundsø (1996). I rute kortlægningen foretages også en linjedigita-
lisering langs kystområder samt søbred. Linjeformen kan tolkes både som ro- 
og sejlruter, og som en delvis afgrænsning af farvande hvor forskellige sejl- og 
roaktiviteter fi nder sted. Fra amterne/HUR anvendes en kortlagt arealmæssig 
afgrænsning (polygoner) af badevandstrækninger. Der er her tale om vand- og 
kyststrækninger, som aktivt bliver benyttet som badevand – dvs. kyst og sø-
bred med tilhørende badestrand eller badebro. I badevandskortlægningen an-
vendes også amternes punkttema God badevandskvalitet. Sejlsportsmæssigt 
kortlægges Marina på baggrund af udtræk fra turismetema KMS 1:200.000 
kort. Marina dækker lystbådehavne, hvorfra man kan sejle og oft e også ro. Øv-
rige små sejlsportsklubber og havne i f.eks. søer er ikke kortlagt, men vil hen-
sigtsmæssigt kunne inkluderes i en fremtidig kortlægning.

Sportsanlæg og rekreative områder udtrækkes fra arealanvendelseskortene fra 
AIS/DMU og Top10dk/KMS. Sportsanlæg er oft e kommunale sportsanlæg 
i tilknytning til f.eks. skoler og byer, men også forskellige foreningers sports-
faciliteter f.eks. boldbaner, haller og lignende. Rekreativt område dækker over 
bynære oft e off entlige, tilgængelige rekreative områder så som parker og fæl-
lesarealer imellem bebyggelse. Golfbaner er ikke medtaget i kortlægningen af 
rekreative områder og sportsanlæg, men kortlægges som et separat tema. Golf-
banernes rumlige afgrænsning er stykket sammen fra fl ere forskellige kilder. 
Fra skovkortet/SNS udtrækkes golfbaner beliggende på statsforvaltede arealer. 
Med hjælp af HUR’s punktidentifi cering af golfbaner, og top10dk/KMS rum-
lige afgrænsning af rekreative områder, udtrækkes de resterende golfbaner fra 
KMS’s tema. Golfbanernes udbredelse og afgrænsning er eft erkontrolleret og 
rettet på baggrund af visuel tolkning af KRAK kort over Hovedstadsregionen.

Da bevægelse er grundbestanddelen i de fl este aktive og kropslige udfoldelser i 
naturen, er forskellige ruter og stier vigtige bestanddele i kortlægningen. Stier 
kortlægges generelt som temaet vandresti, vandrerute. Stitemaet består af van-
dreruter (fra friluft skortet) samt enkelte stier, som f.eks. forbinder to skovveje 
(fra skovkortet samt top10dk). Stitætheden er særdeles høj omkring de større 
bysamfund, idet det kommunale stisystem her er medtaget (fra top10dk). Der 
er ikke tale om egentlige vandreruter/stier, men stier som bliver aktivt benyt-
tet af den lokale bybefolkning i hverdagen (f.eks. til hundeluft ning, jogging, 
hverdagstransport mm.). Mange af stierne forbinder desuden beboelsesområ-
der med potentielle rekreative områder. Fra friluft skortet medtages ridesti som 
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et separat tema. Det er dermed off entlige ridestier i statsskovene, som primært 
kortlægges. Da der ikke er medtaget private ridestier i tilknytning til f.eks. ride-
skoler, er kortlægningen af ridestier ikke komplet. Fra friluft skortet udtrækkes 
også mountainbike ruter og stier i statsskovene. Øvrige cykelruter i både skov 
og åbent land kortlægges vha. af amternes stinetværk af nationale og regionale 
cykelruter. Cykelruterne er delvis på landevej og delvis på cykelsti herunder i 
egen tracé. Øvrige oplevelsesrige strækninger kortlægges vha. vejdirektoratets 
margueritrute, som er forslag til skønne og attraktive køreruter afmærket med 
margueritblomsten.

Også punktfaciliteter som understøtter aktiviteter og udfordring omfattes af 
kortlægningen. Fra fugletårne kan man aktivt følge med i fugleliv og andet dy-
reliv. Temaet er opstået igennem dataforening imellem udtræk fra friluft skor-
tet/SNS samt digitalisering af tårne fra amtslige turfoldere og DOF (2005). 
Lokaliteterne ’overnatning i det fri’ er digitaliseret på baggrund af bogen af 
samme navn i 2004-05 udgaven (ERFA 2004). Der er tale om primitive over-
natningspladser og lejrpladser i statsskovene samt spejderhytter og off entlige, 
tilgængelige, private overnatningssteder fra ’overnatning i det fri’ kampagnen. 
Kortlægningen er bygget op omkring udtræk fra friluft skortet/SNS og sup-
pleret med digitalisering af punkter på baggrund af adresseoplysninger. Bål-
pladser er ligeledes fremkommet ved dataudtræk fra friluft skortet, og der er 
således tale om off entlige bålpladser på statsejede arealer primært i statsskove. 
Også Hundeskov er medtaget i kortlægningen som en punktsignatur over stats-
skovområder, hvor hundeluft ning er tilladt. Naturskoler, naturlegepladser og 
besøgsbondegårde er faciliteter, som ikke kun understøtter undervisning og 
formidling, men også byder på udfordringer og aktiviteter primært for børn. 
Naturskole er off entlige ’skoler’ beliggende ude i naturen. Naturlegeplads er 
off entlige legepladser oft e udført i naturens egne materialer. Her kan børn lege 
og blive udfordret af naturen. Både naturskoler og naturlegepladser er udtruk-
ket fra friluft skortet. Besøgsbondegård er bondegårde, som professionelt tager 
imod besøg fra f.eks. skoleklasser og private, her kan børn oft e deltage i for-
skellige former for landbrugsorienterede aktiviteter. Temaet er digitaliseret på 
baggrund af adresseoplysninger fra ERFA (2005a), og kortlægningen er derfor 
ikke komplet. 

Jagt er en form for aktivitet og udfordring, som ikke kan kortlægges på bag-
grund af særskilte arealkrav eller faciliteter. Men forskellige former for skyde-
foreningers skydeanlæg er inkluderet igennem amternes/HUR kortlægning af 
skydebaner.
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4.7.2 Aggregeringsproces

For hensigtsmæssigt at kunne benytte kortlægningen på regionalt niveau, er de 
forskellige kortlægningsparametre ’aggregeret’ (lagt sammen) til et forsimplet 
værdikort. Aktivitet og udfordring i naturen kan i princippet forgå alle steder, 
hvor befolkningen har almen adgang, eller igennem det organiserede friluft sliv 
på f.eks. golfbaner. Værdisætningen er foretaget ved en vægtning af faciliteter 
i forhold til adgangsområder. Facilitetsomgivelser vægtes højere end generelle 
aktivitetsområder (se boks for uddybning).

Meget høj værdi

Ridestier, vandreruter, regionale og nationale cykelruter, MTB-ruter, kano- og kajakruter 
på vandløb, veje/bilspor i statsskove (uden adgang for off. trafi k) og stier uden for byom-
råder. Stiforløb og ruteforløb har fået tildelt en 100 m bufferzone. Enkelte faciliteter, som 
understøtter udfordringer og aktiviteter i naturen (så som bålpladser, fugletårne og over-
natningspladser i det fri), tildeles ligeledes en 100 m bufferzone. Desuden tildeles aktivi-
tetsområder på land og vand så som golfbaner, sportsanlæg, rekreative områder og bade-
vandsstrækninger også en meget høj værdi.

Høj værdi

De resterende aktivitetsområder på land og vand hvor befolkningen har adgang. Dvs. 
statsejet off. tilgængelige arealer, andre skove min. 5 ha, søer med tilladte vandaktiviteter, 
havområder og strande med off. adgang.

Figur 36. Illustration af de væsentligste procestrin i fremstillingen af et aggregeret og forsimplet 
værdikort over omgivelser som understøtter ’Aktivitet og udfordring’.

Tema
(Enkeltfacilitet
fx fugletårn  

Tema
(Aktivitetsomr

fx golfbane mm)    

6. Aktivitet og udfordring

Deltema Proces/
analyse

Tema
(Skov min 5ha) 

Tema
(Sti udenfor

bebyggelse)   

Tema
Meget høj værdi  

Tema
(Strand, hav,

sø)

Data forening 

Tema
Høj værdiData forening 

Deltema Deltema

100 m buffer 

100 m buffer 

Proces/
analyse

Tema
(Punktzone)

Tema
(Linjezone)

Tema
(Øvrige sti, rute

fx cykel, ride mm)    

Tema
(Skovvej uden
off. trafik )   

Tema
(Rekreative omr
med adgang)  

Grønt område
med off adgang 



71

Figur 37. Oplevelsesværdi 6; Aktivitet og udfordring. Kort A viser det aggregerede kortlæg-
ningsresultat i skala 1:300.000, sort fi rkant svarer til udstrækning af kort B. Kort B viser basiskort-
lægningen af friluftsfaciliteter, som understøtter aktiv udfoldelse i naturen. Kortudsnittet vises i 
skala 1:60.000.
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4.8 Service og samvær 

Oplevelsesklassen betegnes ’service og samvær’, hvilket dækker over oplevelser, 
som er betinget af friluft s- og turismefaciliteter. I og omkring faciliteter som 
f.eks. en bålplads er der god mulighed for at opleve samvær med familie eller 
venner i naturen. 

Socialstimulering i form af samvær med andre mennesker er en vigtig årsag til 
at tage ud i naturen. God tilgængelighed og tilgang til service og information er 
for mange desuden en forudsætning for at føle sig tryg i naturen.  

4.8.1 Datakilder og kortfremstilling

Figur 38. Besøg i Fugletårn i Ryget Skov ved 
Farum Sø. Foto: Anton Stahl Olafsson

Figur 39. Frokost i det grønne på Galgebakken. 
Foto: Kirstine Thoresen-Lassen
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Figur 40. Eksempler på datakilder og databearbejdning til fremstillingen af oplevelseskort 7 ’Ser-
vice og samvær’. Da der benyttes særlige mange datakilder i kortlægningen henvises til teksten 
for en detaljeret gennemgang af datakilder og proces.

Udtryk som beskriver oplevelserne i de kortlagte områder:

Være sammen med familien og venner, legeplads for børn, toiletter, omklædningsrum, 
servering, afmærkede stier og spor, info skilte, stisystemer.
 (Oversat fra RTK 2004).
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Kortlægning har til formål at forene alle eksisterende friluft sfaciliteter og turis-
mefaciliteter, som understøtter følelsen af at føle sig tryg i naturen. For såvidt 
angår kortlægningen er det opbygget omkring facilitetspunkter. I fl ere tilfælde 
vil punkter kunne være placeret på samme sted (f.eks. en bålplads og en over-
natningsplads), hvilket afstedkommer formidlingsmæssige problemer. Som en 
konsekvens heraf forskydes overlappende punkter, så de rumligt er arrangeret 
ved siden af hinanden i stedet for oven på hinanden. Forskydningen er foreta-
get i skala 1:50.000. Kortlægningen er derfor forbundet med visse usikkerhe-
der, men øger til gengæld den formidlingsmæssige kvalitet. Visse temaer benyt-
tes både under kortlægningen af aktivitet og udfordring og under nærværende 
kortlægning af service og samvær. For de temaer, der anvendes i begge kortlæg-
ninger, henvises i dette afsnit til beskrivelsen af datakiler og fremstilling under 
aktivitet og udfordring.  

Overnatningsmuligheder understøtter oplevelsesmuligheder som samvær med 
familie og venner. I kortlægningen medtages lokaliteter for Overnatning i det 
fri (beskrevet under aktivitet og udfordring) samt mere etablerede overnat-
ningsfaciliteter tilknyttet forskellige turismeformer. Campingplads byder på 
service for campingvogne samt bad og toiletforhold for teltende gæster. I kort-
lægningen medtages også vandrehjem og hotel, som kan karakteriseres som 
mere etablerede overnatningsmuligheder for turister og besøgende. Camping-
plads, vandrehjem og hotel genereres som udtræk fra turistpunktemaet KMS 
1:200.000. Fra samme datasæt udtrækkes også turistbureau. Turistbureau er 
et eksempel på en service, som understøtter muligheder for at indhente in-
formation før eller under naturbesøg. Af andre formidlingsmæssige faciliteter 
udtrækkes naturudstilling fra friluft skortet/SNS. Naturstillinger er oft e større 
udstillinger, indeholdende plancher som beskriver natur, miljø og landskab. 
Udstillingerne kan være opstillet af SNS eller andre oft e off entlige foranstalt-
ninger.  Informationstavler er mindre skilte, som står ude i naturen oft e ved 
seværdigheder eller langs stier og andre forløb. Informationstavler er digitali-
seret på baggrund af amternes forskellige turfoldere og andre foldere, som in-
formerer om oplevelsesmuligheder i udvalgte landskaber. I kortlægningen ind-
går desværre ikke SNS opstillede tavler i statsskovene, da disse ikke indgår i de 
statslige digitale datasæt. Natur- og landskabsformidling kan også foregå i mere 
etablerede rammer på naturskole, naturlegeplads og besøgsbondegård. Disse 
temaer medtages derfor under service og samvær, men er forklaret nærmere 
under aktivitet og udfordring. Historie og information formidles også på for-
skellige museer eller ruiner. Museum/ruin i friland kortlægges som et udtræk 
fra turistpunkter fra KMS (1:200.000), supplerede med digitaliseringer på 
baggrund af topografi ske kort og turfoldere.

Faciliteter så som et toilet kan være en forudsætning for at komme ud i natu-
ren. Toiletfaciliteter er et forenet datasæt kortlagt på baggrund af udtræk fra 
friluft skortet/SNS og digitaliseret på baggrund af diverse off entlige turfolde-
re. For mange mennesker er det at spise mad i naturen (enten medbragt eller 
købt på stedet) en værdsat oplevelse i tilknytning til friluft sliv. Services så som 

Kortlægningsparametre 

Togstationer, busstoppesteder, P-pladser, overnatningsmuligheder (hotel, vandrehjem, 
camping, overnatning i det fri), spisesteder, informationsskiltning og naturudstillinger, na-
turskoler, naturlegepladser, hundeskove, fugletårne, besøgsbondegårde, badevandslokali-
teter, marina/lystbådhavn, godt badevand.
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Rasteplads, bord og bænk understøtter denne mulighed. Rasteplads, bord og 
bænk er et forenet datasæt kortlagt på baggrund af udtræk fra skovkortet/SNS 
og digitaliseret på baggrund af diverse turfoldere samt lokalviden. Også Spi-
sested så som f.eks. traktørsted, klubhuse, kro og restaurant i åbent land samt 
i landsbyer understøtter denne mulighed. Der eksisterer ikke noget hensigts-
mæssigt datasæt indeholdende disse faciliteter, så temaet digitaliseres på bag-
grund af topografi ske kort samt lokalviden. Omkring en bålplads kan man li-
geledes nyde måltider og i det hele taget opleve samvær med familie og venner 
(datakilde og fremstilling beskrevet under Aktivitet og udfordring). 

Gode adgangsforhold til et naturområde er oft e en forudsætning for benyttel-
sen og det at føle sig tryg i naturen. I kortlægningen medtages forskellige be for-
dringsmuligheder både kollektive transportformer i form af togstation og bus-
stop samt private transportmuligheder i form af Parkeringspladser. Togstation 
udtrækkes fra Top10dk/KMS (benævnes standsningssted). Busstop stammer 
fra et datasæt fra HUR/Trafi k. Med ca. 10.000 busstoppesteder i Hovedstads-
regionen er bussen mange steder den dominerende adgangsmulighed for kol-
lektivister til forskellige udfl ugtsområder. Parkering er kortlagt som et forenet 
datasæt bestående af udtræk fra friluft skortet og skovkortet/SNS og P-pladser 
langs amtsveje i Roskilde Amt (digitaliseret på baggrund af informationer fra 
Roskilde Amt). 

Hundeskov er en udpeget statsskov, hvor hundeluft ning er tilladt. Hundesko-
ve medtages i kortlægningen som en punktmarkering af tilladte skovområder. 
Punktmarkeringen stammer fra et udtræk fra friluft skortet/SNS. Fugletårne 
medtages også som en facilitet, der understøtter service og samvær, datakilder 
og fremstilling er beskrevet under aktivitet og udfordring. Badevand, god ba-
devandskvalitet og marina medtages også, da disse lokaliteter ikke kun under-
støtter udfordringer og aktiviteter, men også i høj grad samvær (se aktivitet og 
udfordring for nærmere beskrivelse). I modsætning til kortlægningen af akti-
vitet og udfordring inkluderes Livredder i denne kortlægning som et særskilt 
tema. Strande med livredder i badesæsonen er med til at skabe en følelse af 
tryghed i naturen. Livredder er kortlagt på baggrund af en digitalisering af am-
ternes badevandskort. 
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4.8.2 Aggregeringsproces

Figur 41. Illustration af de væsentligste procestrin i fremstillingen af et aggregeret og forsimplet 
værdikort over omgivelser som understøtter ’Service og samvær’.

For hensigtsmæssigt at kunne benytte kortlægningen på regionalt niveau, er de 
forskellige kortlægningsparametre ’aggregeret’ (lagt sammen) til et forsimplet 
værdikort. Friluft sfaciliteterne vægtes eft er deres rumlige placering i forhold til 
grønne områder med off entlig adgang. Grønne områder defi neres som: stats-
ejet tilgængelige arealer, skove min. 5 ha, søer med tilladte vandaktiviteter, hav-
områder og strande med off entlig adgang, rekreative områder og sportsanlæg. 
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250 m buffer omkring punktfaciliteter som er beliggende i eller i tilknytning til et grønt 
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eller venner. Alle faciliteter er medtaget med undtagelse af busstoppesteder, marina, godt 
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Figur 42. Oplevelsesværdi 7; Service og samvær. Kort A viser det aggregerede kortlægningsre-
sultat i skala 1:300.000, sort fi rkant svarer til udstrækning af kort B. Kort B viser basiskortlægnin-
gen af friluftsfaciliteter, som understøtter service og samvær. Kortudsnittet vises i skala 1:60.000.
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5. Eksempler på anvendelse

I denne rapport udvikles en metode, der tager udgangspunkt i svenske erfarin-
ger omkring udpegning af oplevelsesværdier. Metoden er af rationelle årsager 
blevet udviklet således, at den ikke nødvendigvis kræver et større og bekosteligt 
feltarbejde. Det giver selvfølgelig nogle begrænsninger, men i dette afsnit un-
dersøges metodens udsagnsværdi, idet den testes på en række kendte og min-
dre kendte landskaber.    

Ifølge Borrie & Birzell (2001) er der forskningsmæssigt fi re forskellige tilgange 
til studier af oplevelser i tilknytning til friluft sliv. Den ene er den ROS inspire-
rede og forvaltningshensigtsmæssige defi nition, som bygger på en direkte sam-
menhæng mellem omgivelser og oplevelser (Benefi ts-based approach), og som 
tidligere nævnt i denne rapport, kan metoden fra Stockholm følges tilbage til 
de defi nitioner, der ligger til grund for ROS metoden.  Foruden denne fi ndes 
yderligere overordnede tre tilgange til måling og undersøgelser af oplevelser i 
tilknytning til friluft sliv. Satisfaction approach (fokus på evaluering af forhold 
og præferencer for en given lokalitet), Experience-based approach (beskriver 
fi re forskellige oplevelsesstadier i forbindelse med friluft sliv) og Meanings-ba-
sed approach (dokumenterer sociale konstruerede meninger som tillægges en 
given oplevelse). Der er altså tale om fl ere forsknings- og forvaltningsmæssige 
tilgange, og på denne baggrund kan der med rette stilles spørgsmålstegn ved en 
universel sammenhæng mellem omgivelser og oplevelser – et forhold der ikke 
er tilstrækkeligt underbygget i friluft sforskningen (Borrie & Birzell 2001, Dri-
ver et al 1987).

Vel vidende, at der fi ndes en række forskellige tilgange til studier af oplevelses-
muligheder i forbindelse med friluft sliv, bygger den her anvendte metode på 
den grundlæggende antagelse, at det er muligt at opdele det enkelte individs 
oplevelser i en række forskellige karakteristiske grupper. Disse grupper består 
af en række enkelte landskabselementer eller faciliteter, som sammen karak-
teriserer og muliggør en specifi k oplevelsesværdi. Denne antagelse er hensigts-
mæssig, men også delvis problematisk, idet de fysiske omgivelser ikke er de ene-
ste forhold, som påvirker vores friluft soplevelser. Der er med andre ord tale om 
en kraft ig forsimpling af de mangesidige oplevelser, som den enkelte har ved at 
færdes i landskabet og i naturen.

Metoden medfører en reduktion af oplevelsespotentialet, som f.eks. kommer 
til udtryk ved et markant fravær af registrering af direkte sanseindtryk som lyd, 
luft  eller farver. Både den friske brise, duft en og synet af de gule rapsmarker el-
ler fuglesangen er fraværende i den her anvendte kortlægningsmetode, på trods 
af sådanne forhold spiller en væsentlig rolle for den samlede oplevelse. I stedet 
forsøger metoden at medtage de overordnede rammer, som muliggør sådanne 
oplevelser, f.eks. kan man sige, at der er stor mulighed for at se gule rapsmarker 
i klasse 3 Udsigt og åbent landbrugslandskab, eller fuglesang i klasse 1 Urørte 
og eventyrlige naturmiljøer, man kan med andre ord sige, at de sansede ople-
velsesmuligheder bliver kortlagt indirekte.      



78

Udviklingen af den lignende metode i Stockholm tog udgangspunkt i et for-
valtningsmæssigt behov for at visualisere de forhold, der har betydning for de 
oplevelser, vi får ved at færdes i det åbne land. Baggrunden var et ønske om at 
kunne målrette en række tiltag, som kunne medvirke til at udvikle og forbedre 
eksisterende forhold. På grund af dette forvaltningsmæssige behov og det for-
holdsvis store område, som skulle moniteres, var det nødvendigt at fokusere på 
udvalgte repræsentative landskabselementer og forhold, som forholdsvis enkelt 
kunne kortlægges, og som samtidig havde en god oplevelsesmæssig udsagns-
værdi.

Metoden har fungeret godt i forbindelse med forvaltningen af de grønne kiler 
i Stockholm. Der er dog, som tidligere nævnt, blevet foretaget en del tilpas-
ninger og ændringer af den svenske metode i forbindelsen med tilpasningen til 
danske forhold. 

Metoden afprøves derfor i det eft erfølgende i to områder, der alle benævnes 
som regionale friluft sområder i regionplan 2005 i forbindelse med de grønne 
kiler i Storkøbenhavn. Målet er at undersøge hvorvidt inddelingen i de syv 
klasser er hensigtsmæssig, og ikke mindst at undersøge om de landskabssele-
menter og faciliteter, som indgår i den enkelte klasse, også har den nødvendige 
udsagnsværdi, når de betragtes samlet.     

De to regionale friluft sområder, som undersøges, er Jægersborg Dyrehave, som 
repræsenterer et gammelt og fuldt udnyttet rekreativt område. Det andet om-
råde benævnes Vestskovkilen og omfatter kilen mellem Frederikssundsfi nge-
ren og Roskildefi ngeren og dennes kommende forlængelse. Området er karak-
teriseret ved en ældre kile, der løbende er blevet udbygget og forbedret med 
en række nye rekreative landskabselementer bl.a. Vestskoven og Herstedhøje.  
Denne del af kilen repræsenterer en af de ældste kiler omkring Storkøbenhavn, 
og har haft  en forholdsvis god beskyttelse siden den blev afgrænset. Den anden 
del udgøres af den kommende kileforlængelse, som endnu fremstår forholdsvis 
upåvirket af nærheden til Storkøbenhavn. 

Da der er tale om større regionale områder, anvendes den aggregerede kort-
lægning af hensyn til overskueligheden, til gengæld er det blevet prioriteret, at 
samtlige syv klasser kan betragtes samtidigt. 

5.1 Oplevelsesværdier i Jægersborg Dyrehave

Jægersborg Dyrehave udgør nok et af de mest særprægede grønne områder om-
kring Storkøbenhavn. Det ca. 1000 ha store område rummer både gammel 
skov og store lysåbne områder, derudover fi ndes der en unaturlig høj bestand 
af hjorte i alt ca. 2000 stk. I Dyrehaven fi ndes også en række faciliteter i form 
af forlystelsesparken Bakken og fl ere restauranter, og om vinteren valfarter 
folk til bl.a. de stejle Ulvebakker for at kælke og løbe på ski. Tilsammen bevir-
ker disse egenskaber, at haven er det mest populære udfl ugtsmål i København.  
Anlæggelsen af området blev startet af Frederik III så tidligt som 1669 i form 
af en vildtbane. Christian V udviklede området yderligere, og udnyttede ikke 
mindst området til parforcejagt, og mange af stiforløbene fra denne periode 
kan fortsat genfi ndes. Dyrehaven har været off entligt tilgængelig siden 1756 og 
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er det mest benyttede grønne friluft sområde i København med årligt omkring 
7 mill. besøgende.

Figur 43. Eremitagesletten i Dyrehaven (Luftfoto HUR, Profi lfoto)

Som man kunne forvente, indikerer kortlægningen af oplevelsesværdier et in-
tensivt udnyttet landskab, som rummer omfattende oplevelsesværdier inden 
for alle 7 klasser (fi gur 44). 

Dyrehaven er udpeget som naturskov, hvilket indebærer, at området drives så 
naturnært, det er muligt uden unødvendig risiko for de besøgende. Denne ud-
pegning ses tydeligt igennem klassen Urørte og eventyrlige naturmiljøer, der 
viser et større lidt fragmenteret område af meget høj værdi i Dyrehavens syd-
lige del. Området her udgøres især af de træer, som blev plantet i en periode 
fra 1763 hvor J. G. von Langen startede tilplantningen med mange forskellige 
træarter. Men også området omkring Jægersborg hegn og Mølleåen bliver klas-
sifi ceret som høj værdi, årsagen er her naturskovsudpegede beplantningerne 
af bøg og eg fra 1840´erne og rør- og sumpskove langs dele af Mølleåen. Også 
klassen Skovfølelse viser områder af meget høj og høj værdi, områder som er 
sammenfaldende med klasse 1, men som samtidig også er mere omfattende, 
idet denne klasse ikke er så afh ængig af alder og drift sform. Dyrehavens opde-
ling i skove og egentlige græsningslandskaber med store græsningssletter kom-
mer tydeligt til udtryk igennem klasse 3 Udsigt og åbent landbrugslandskab, 
hvor Eremitagesletten fremstår med meget høj værdi. Klassen Naturrigdom 
og landskabsform viser, at området indeholder store områder af høj værdi især 
i de lysåbne arealer og langs Mølleåen. Klasse 5 Kulturhistorie viser, at Dyre-
haven indeholde store områder med kulturhistoriske spor og områder af høj 
værdi. Endelig viser klasserne Aktivitet og udfordring samt Service og samvær, 
at der er tale om et meget udnyttet område, som indeholder mange faciliteter 
af meget høj værdi.  
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Figur 44. Oversigt over de syv aggregerede oplevelsesværdier i Dyrehaven og nedre Mølleådal. 

Samlet set udtrykker de syv oplevelsesklasser, at her er tale om et unikt og sær-
præget landskab, som rummer usædvanligt mange områder, der klassifi ceres 
som værende af meget høj værdi. Specielt påfaldende er de mange udpegnin-
ger af meget høj værdi i klassen Urørte og eventyrlige naturmiljøer, idet denne 
klasse ikke forekommer andre steder i Hovedstadsregionen i nær samme om-
fang, som det ses her. En af årsagerne er det forholdsvis store areal samt fravæ-
ret af støj. 

5.2 Oplevelsesværdier i Vestskovkilen

I modsætning til områderne nord for København, som fremstår varierede og 
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kuperede, er områderne vest og syd for byen præget af et naturgrundlag, som 
er mere homogent, forholdsvis fl adt med få skove. Traditionelt er den meget 
frugtbare jord blevet intensivt udnyttet af landbruget, og egnen er karakteri-
seret ved mange større gårde og egentlige herregårde samt fl ere mindre lands-
byer. Fingerplanen opstod som følge af en erkendelse af, at den eksplosive by-
vækst i stigende grad fordrede, at der blev etableret en overordnet planlægning 
for den fremtidige udvikling. I planen blev det foreslået, at den daværende cen-
terby skulle udvikles til den fi ngerby, som i dag karakteriserer Storkøbenhavn. 
I processen voksede fl ere af de mindre landsbyer sammen til egentlige byfi ngre.

Figur 45. Vestskoven (Luftfoto HUR, Profi lfoto).

De grønne kiler og en fremtidig sikring af dem var et led i fi ngerplanen, allere-
de da den blev fremsat i 1947, men det var først i begyndelsen af 1980´erne, at 
det blev muligt at sikre kilerne igennem plan- og lovmæssige tiltag. Dette skete 
bl.a. ved at forankre kilerne i kommuneplanerne. Processen er foreløbigt kul-
mineret i forbindelse med HUR´s fremsættelse af planen »Det grønne hånd-
tryk« i 2004 og Regionplan 2005. I denne plan foreslås der bl.a. en forlængelse 
af den eksisterende Vestskovkile og metoden til kortlægning af oplevelsesvær-
dier anvendes derfor her til at illustrere de oplevelsesmæssige værdier, som nu 
karakteriserer landskabet i den eksisterende kile. Samtidig bruges kortlægnin-
gen af oplevelsesværdier til at belyse den nuværende tilstand af det område, 
som vil indgå som en forlængelse af den eksisterende kile. Formålet er også at 
undersøge, om metoden kan anvendes til at fremhæve og belyse de kvaliteter, 
som det nye område allerede omfatter, dels at undersøge om der er visse ople-
velsesværdier, som er enten fraværende eller kun repræsenteret i meget ringe 
omfang.
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Figur 46. Oversigt over de syv aggregerede oplevelsesværdier i udkanten af Vestskoven og Vest-
skovkilens forlængelse. 

Vestskovkilen udgør et af de regionale friluft sområder i Storkøbehavn, og kilen 
har undergået en løbende udvikling i forbindelse med udviklingen af fi nger-
byen. Når man sammenholder oplevelsesværdierne for den oprindelige Vest-
skovkile, der er illustreret med mørkegrønt på fi gur 46 med den kommende 
forlængede kile, som er vist med en lysere grøn farve, bliver dette tydeligt. Som 
nævnt var området nærmest skovløst i udgangspunktet og allerede så tidligt 
som i 1936 blev ideen om en skov på vestegnen lanceret i den grønne betænk-
ning (Forchhammer 1936). I løbet af 1960´erne sikrede både stat og kommu-
ner sig de nødvendige arealer igennem jordkøb, og i 1967 blev det besluttet, at 
plante en skov på 1328 ha, som primært skulle have et rekreativt formål. Der 
skulle dog gå i alt 41 år før skoven blev en realitet. I dag udgør skoven det stør-
ste sammenhængende skovområde på Vestegnen. Betydningen af skoven ses 
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især af oplevelsesværdi 2 Skovfølelse, idet Vestskoven fremstår som et større 
skovområde, der dog er noget fragmenteret som følge af den omfattende in-
frastruktur i området. Da der er tale om en meget ung skov, som samtidig er 
noget støjplaget, fremstår den kun med høj værdi, og der forekommer af de 
samme grunde stort set ingen områder i oplevelsesklasse 1 Urørte og eventyr-
lige oplevelser. Etableringen af den nye Frederikssundsmotorvej i udkanten 
af Vestskovkilen vil formodentlig medvirke til, at trafi kstøj også i fremtiden 
vil påvirke oplevelsesmulighederne negativt. Men i takt med at skoven vokser 
sig større, og at gamle dræn i de tidligere landbrugsjorder bliver nedbrudt af 
træernes rødder, vil visse dele af skovarealet med tiden udvikles til skovsump 
og skovsøer. Muligheden for skovfølelse og urørte og eventyrlige naturoplevel-
ser vil derfor formodentlig forbedres med tiden. Det ses, at der i området som 
foreslås til den nye kileforlængelse, stort set ikke forekommer oplevelsesvær-
dier i klasserne 1 og 2.

Derimod er oplevelsesklasse 3 Udsigt og åbent landbrugslandskab udbredt 
både i den nye og den gamle kile, især er byranden og de kunstige bakker Her-
stedhøje karakteriseret ved en meget høj værdi. I klassen Naturrigdom og land-
skabsformer er det især vandløb og moseområder, der præger områderne. Af 
denne klasse fremgår det, at området, som foreslås til den nye kileforlængelse, 
omfatter større mose- og vådområder af meget høj værdi som f.eks. Porsemo-
sen. Kulturhistorien er illustreret igennem klasse 5 og indeholder primært en 
række ældre diger og kulturmiljøudpegninger omkring landsbyer f.eks. Ledøje.  
Derimod er der ikke bevaret mange øvrige kulturminder i området. Af kort-
lægningen fremgår, at der tilsyneladende fi ndes fl ere kulturhistoriske værdier i 
det nye område, der foreslås, end i den nuværende kile.

De to sidste oplevelsesværdier Aktivitet og udfordring samt Service og sam-
vær viser begge klart, at der er blevet udviklet en række stier og andre service- 
og samværsaktiviteter i forbindelse med den grønne kile, dette omfatter bl.a. 
natur- og idrætsfaciliteter. Begge oplevelsesklasser er stort set fraværende i det 
område, som kileforlængelsen udgør.    
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6. Sammenfatning

Metoden til kortlægning af oplevelsesværdier udspringer, som nævnt, af sven-
ske erfaringer på området. Muligheden for at anvende Grahns (2005) otte ba-
siskarakterer på regionalt niveau er blevet inspireret af erfaringerne fra Stock-
holm, hvor de 8 karakterer blev tilpasset en regional anvendelse og samtidig 
blev reduceret til 7. Der ligger ikke nogen prioriteret rækkefølge til grund for 
den numeriske angivelse fra 1 til 7, men det stigende nummer udtrykker dog 
en stigende menneskelig påvirkning. Metoden er blevet tilpasset danske for-
hold, hvilket specielt kommer til udtryk ved, at de anvendte data afviger fra de 
svenske kortlægningskriterier på en række punkter. Den tager udgangspunkt i 
den tilpasning af basiskaraktererne, som anvendes i Stockholm, men metoden 
er yderligere blevet tilpasset det danske landskab, som på fl ere måder afviger fra 
det svenske. Bl.a. er det i Danmark langt mere almindeligt med åbne og skov-
løse landskaber. Derudover har anvendelsen af GIS og digitale kort udgjort et 
vigtigt grundlag, idet ønsket var, at metoden skulle kunne anvendes operatio-
nelt på regionalt niveau. Dette indebærer, at vi kun i meget ringe omfang har 
skabt nye data i forbindelse med udviklingen, men mange data er derimod ble-
vet sat sammen på en måde, som ikke er set tidligere og danner derved nye ty-
per af tematiske kort.
 
Den foretagne kortlægning er subjektiv i kraft  af valget af de data, som indgår. 
Men vi har, ved at opstille klart defi nerede kriterier inden for de enkelte ople-
velsesklasser, forsøgt at kompensere for denne subjektivitet således, at kortlæg-
ningen er foregået på en ensartet måde i alle områder. Men det er klart, at de 
anvendte data´s udsagnsværdi inden for de enkelte oplevelsesklasser kan disku-
teres. Eksempler på dette er f.eks. hundeskove, der er medtaget som et punkt 
og ikke et areal, hvilket skyldes manglende data omkring afgrænsningen. Ek-
sempler på data, som ikke er medtaget, er handicapadgang, hvilket også skyldes 
manglende digitale data. Andre forhold skyldes, at påvirkningen er vanskelig 
at vurdere eksakt, f.eks. har vi fundet det vanskeligt at fastlægge en afstands-
grænse for den visuelle indfl ydelse af højspændingsledninger alene baseret på 
en GIS analyse.

Man kan også med rette spørge, om de teorier, der ligger til grund for udvik-
lingen af metoden, også kan genfi ndes i kortlægningsresultatet.  Det drejer sig 
om Kaplan & Kaplans fi re faktorer, Granhs otte basiskarakterer samt Drivers 
defi nitioner fra REP/ROS metoden. Dette mener vi, er tilfældet. Det ses f.eks. 
ved, at oplevelsen af natur og grønne områder understøtter K&K´s fi re fakto-
rer, og den kortlægning, som foretages i rapporten, udpeger netop friluft sop-
levelsesdimensioner i natur og grønne områder. Dermed udpeges rammerne 
for de omgivelser, der f.eks. kan befordre restituerende oplevelser, som gavner 
vores sundhed og helse. Men samtidig er det også klart, at der for nogle af klas-
serne er tale om en mere indirekte påvirkning. De første tre klasser (urørte og 
eventyrlige naturmiljøer, skovfølelse, udsigt og åbent landbrugslandskab) er så-
ledes primært et resultat af analyse og databearbejdning med baggrund i teore-
tiske overvejelser. I klasse 1 og 2 er kortlægningen betinget af databaseudtræk 
på baggrund af opstillede parametre (f.eks. over sammenhængen mellem skov-
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type og skovalder). Teoretiske overvejelser over f.eks. »hvor høj skal en skov 
være«, før den understøtter oplevelsen af at træde ind i en anden verden, er 
baseret på baggrund af kriterier for en skovs »udstrækning« (Kaplan &Kap-
lan 1989) og skoven som »et rum for tanke og forfriskning« (Grahn 2005).

Kortlægningen af de sidste 4 klasser (naturrigdom og landskabsformer, kultur-
historie, aktivitet og udfordring samt service og samvær) er derimod primært 
resultatet af hvilke plan- og forvaltningsdata, som har været tilgængelige. Alle 
tilgængelige data er indsamlet, for dereft er at blive fordelt under de relevante 
oplevelsesklasser. Kortlægningsresultatet er derfor overvejende betinget af da-
tatilgængelighed – anvendes andre datakilder, fås også et andet kortlægnings-
resultat. Teorifundamentet om sammenhængen mellem vores sundhed og na-
turoplevelser er således primært at fi nde i kortlægningsresultatet for de første 
mere naturorienterede oplevelsesklasser.

Ifølge Borrie & Birzell (2001) har ingen studier hidtil formået at underbygge 
en klar sammenhæng mellem omgivelser og oplevelser. Men mange undersø-
gelser forsøger at operere med en sådan sammenhæng, og årsagen er, at omgi-
velserne kan påvirkes direkte igennem forvaltningsmæssige tiltag. Den metode, 
der udvikles her, udgør ingen undtagelse, og kortlægningen af oplevelsesvær-
dier er i høj grad et udtryk for en forvaltningsorienteret tilgang. Vi har i denne 
metode valgt at fastholde det svenske princip om at kortlægge oplevelser i for-
skellige oplevelsesklasser, på trods af, at man som bruger næppe vil eller kan ad-
skille oplevelserne på samme måde i praksis. Oplevelsesdimensioner relateret 
til f.eks. familiesamvær og andet socialsamvær, kan i princippet fi nde sted i alle 
omgivelser og i forbindelse med de fl este aktiviteter, men samtidig er de svære 
at kortlægge på baggrund af universelle omgivelseskriterier. På samme måde er 
mange sanseindtryk ikke repræsenteret direkte, men alene mere indirekte igen-
nem områder hvor visse oplevelser er mulige. Af kortlægningen fremgår det 
også, at de fl este områder indeholder mere end én oplevelsesdimension. Men 
ved at kortlægge oplevelsesdimensioner uafh ængigt af hinanden, formår man 
at trække de faciliteter og omgivelser frem, som understøtter den enkelte ople-
velsesdimension, og denne visualisering styrker muligheden for hensigtsmæssig 
planlægning og forvaltning. Den selektive kortlægning giver med andre ord en 
større mulighed for at målrette forvaltningen i retning af en stor diversitet i fri-
luft soplevelsesudbudene. 

Man kan så spørge, om det antal oplevelsesklasser, der anvendes her, er opti-
malt. Her viser et fi nsk studie, at anvendelsen af de syv oplevelsesklasser vir-
ker hensigtsmæssig. Erfaringer fra en gennemført spørgeskemaundersøgelse og 
kortlægning af de syv klasser i Helsinki/Finland (Tyrväinen et al 2004), un-
derbygger, at befolkningen kan relatere sig til de syv oplevelsesklasser. Lokale 
borgere (N=420) i en socioøkonomisk blandet bydel med god tilgængelighed 
til natur og grønne områder modtog et spørgeskema med en beskrivelse og il-
lustration af oplevelsesklasserne. De blev bl.a. bedt om at notere, hvilke ople-
velsesværdier de kunne genfi nde i grønne områder, som var nummereret på et 
medsendt kortudsnit. Kun relativt få (fra max. 25 % til 10 %) af responden-
terne svarede, at de ikke kunne udtale sig om de pågældende oplevelsesværdier. 
Kulturhistorie var den oplevelsesdimension, de fl este havde vanskeligt ved at 
udtale sig om (25 %), skovfølelse færrest (10 % af respondenterne).    
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Af hensyn til anvendeligheden på et overordnet, regionalt niveau har vi udvik-
let en metode til aggregering af de detaljerede data. Aggregeringen sker ved en 
forsimpling af den detaljerede kortlægning, hvilket er en kontrast til fl ere af de 
ovennævnte metoder, som er udviklet til lokalt niveau til måling af det konkre-
te landskabs indvirkning på vores præferencer og sundhed. De lokale nuancer 
har en tendens til at forsvinde i en regionalkortlægning. På den anden side er 
det regionale perspektiv vigtigt, idet den regionale grønne struktur underbyg-
ger og sikrer kvaliteten af lokale oplevelser, hvilket er årsagen til, at dette per-
spektiv er blevet prioriteret her. Anvendeligheden i det regionale perspektiv 
blev eft erfølgende undersøgt igennem at anvende den aggregerede kortlægning 
i forbindelse med Jægersborg Dyrehave samt Vestskovkilen og dennes kom-
mende forlængelse. De tre landskaber repræsenterer tre forskellige stadier i ud-
viklingen af rekreative landskaber. Dyrehaven kan opfattes som et fuldt udvik-
let rekreativt landskab, i Vestskovkilen er udviklingen af rekreative faciliteter 
og egenskaber påbegyndt sidst i 1960´erne og er fortsat igangværende, mens 
der i den kommende kileforlængelse først skal igangsættes en rekreativ udvik-
ling i de kommende år.

Resultatet af kortlægningen illustrerer tydeligt, at der er tale om tre forskel-
lige landskaber. I Dyrehaven ses en meget fi n repræsentation af alle 7 oplevel-
sesklasser. Og kortlægningen viser dels, at der er tale om mange områder med 
meget høj værdi, dels hvordan de er fordelt. Samtidig viser kortlægningen også, 
at områderne omkring Mølleåen rummer store oplevelsesmæssige værdier. 
Det lange udviklingsforløb på fl ere hundrede år, kombineret med de naturbe-
tingede forudsætninger i form af et varieret og kuperet landskab bevirker, at 
Dyrehaven fremstår som et specielt og på fl ere områder enestående landskab, 
hvilket også bliver tydeligt igennem kortlægningen. Det bør i denne forbindel-
se nævnes, at de ca. 2000 stykker vildt, som fi ndes i Dyrehaven, ikke har haft  
indfl ydelse på kortlægningen. Metoden fokuserer både i klasse 1 og 4 på natur-
rigdom mv., men forekomsten af vildt er et specifi kt forhold, som ikke er kort-
lagt, og som derfor ikke indgår i metoden. 

Kortlægningen af Vestskovkilen viser et mere umodent landskab, der inde-
holder mange forskellige oplevelsesklasser. Typisk er der dog ret få af de kort-
lagte oplevelsesklasser, som har en meget høj værdi, hvilket bl.a. skyldes, at der 
er tale om et ret ungt landskab set ud fra rekreativt synspunkt, f.eks. startede 
tilplantningen af Vestskoven først sidst i 1960´merne. Men de få klasser af 
meget høj værdi skyldes også andre forhold, bl.a. medfører den omfattende in-
frastruktur i området en del vejstøj, som i nogen grad medvirker til at forringe 
oplevelsesværdierne. Den rekreative udvikling af området afspejles især igen-
nem de to aktivitets- og samværsorienterede klasser (6 og 7) som illustrerer 
de mange faciliteter og muligheder, som fi ndes i dette landskab. I alt afspejler 
kortlægningen et bynært, rekreativt landskab, som giver bybefolkningen meget 
gode muligheder for et varieret friluft sliv, om end landskabet ikke indeholder 
så mange områder, der er klassifi ceret som meget høj værdi.      
På samme måde illustrerer landskabet i den kommende kileforlængelse, at der 
her er tale om et stort set uudviklet landskab set ud fra et bynært, rekreativt 
synspunkt. Landskabet rummer en del naturmæssige værdier ikke mindst igen-
nem de ret store mosearealer, men samtidig viser kortlægningen også et fravær 
af de to aktivitets- og samværsorienterede klasser.
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6.1 Konklusion

Metoden til kortlægning af regionale oplevelsesværdier tager udgangspunkt i 
den erkendelse, at muligheden for daglige friluft soplevelser har stor betydning 
for den enkeltes livskvalitet, både på det mentale og på det fysiske plan. Og 
der er derfor adskillige fordele forbundet med synliggørelsen af de friluft smæs-
sige interesser på lige fod med de øvrige interesser i det åbne land (f.eks. land-
brugsinteresser, naturinteresser, kulturinteresser, geologiske interesser mm.). I 
forslag til regionplan 2005 har HUR udpeget en ny ’grøn ring’ – den såkaldte 
fj erde grønne ring rundt om Storkøbenhavn. Den nye grønne ring er forbun-
det med den eksisterende grønne struktur via forlængelser af de grønne kiler 
imellem byfi ngrene. HUR har i samarbejde med de lokale kommuner udarbej-
det forvaltningsplaner for de nye kileforlængelser samt den nye grønne ring. I 
dette arbejde har metoden til kortlægning af regionale friluft soplevelser bidra-
get med en samlet systematisk oversigt over oplevelsesindholdet og mulighe-
derne i og omkring de udpegede områder. 

Kortlægningen har forbedret det eksisterende plangrundlag, og kan medvirke 
til at kvalifi cere det kommende forvaltningsgrundlag. Metoden er med andre 
ord egnet til at udgøre en del af grundlaget for udarbejdelsen af nye strategier 
og planer for den fremtidige grønne struktur. Specielt kan metoden være inte-
ressant for de nye reformkommuner, idet de overtager plankompetencen i det 
åbne land, og her vil metoden kunne medvirke til at forbedre kvaliteten af de 
fremtidige kommuneplaner igennem en systematisk kortlægning af rekreative 
værdier. En vigtig pointe og styrke ved den beskrevne metode er, at kortlæg-
ningen er anvendelig på fl ere skalatrin. Når kortlægningen først er gennemført 
inden for f.eks. en ny kommunegrænse, kan den eft erfølgende anvendes i en 
bredere forvaltningsmæssig kontekst. Eksempler på en sådan anvendelse kan 
f.eks. være ved konsekvensvurdering af fysisk planlægning inden for hele kom-
munen eller ved udbygningen af eksisterende friluft sfaciliteter i et givent om-
råde. 
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