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Generelt om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført blandt 1.346 borgere i alderen 15 år 

og opefter bosiddende i de 5 kommuner Helsingør, Hillerød, 

Fredensborg, Halsnæs og Gribskov samt hovedstadsområdet i øvrigt. 

Data er indsamlet via en kombination af webpanel og telefoniske 

interviews. Hovedstadsområdet i øvrigt indgår både som  

sammenligningsgrundlag og til afdækning af andre borgere, der har 

forholdsvis kort afstand til nationalparkens naturområder. 

Niveauet af friluftsaktivitet ligner meget resultaterne fra den 

nationale friluftslivsundersøgelse fra 2017

Befolkningen i de 5 kommuner - Helsingør, Hillerød, Fredensborg, 

Halsnæs og Gribskov – er lige så hyppigt i naturen som 

gennemsnitsborgeren i hele Danmark i både sommer- og 

vinterhalvåret. 

Borgernes oplevede udbytte af friluftsaktiviteterne stemmer 

overens med den nationale friluftsundersøgelse fra 2017

Befolkningen i de fem nordsjællandske kommuner vurderer udbyttet 

af friluftsaktiviteter i overensstemmelse med gennemsnitsborgeren i 

hele Danmark. Særligt borgerenes fysiske form, psykiske velvære og 

liv generelt vurderes til at blive forbedret af friluftsaktiviteterne -

deres sociale liv i mindre grad. 

Borgerne i Gribskov og Halsnæs kommune er de mest 

friluftsaktive sammenlignet med de tre andre kommuner

På tværs af de fem nordsjællandske kommuner fremgår det, at 

borgerne i Gribskov og Halsnæs er mest friluftsaktive i  

sommerhalvåret, men særligt i vinterhalvåret er de betydeligt mere 

ude i naturen sammenlignet med de tre andre kommuner.

Størstedelen af borgerne er friluftsaktive uorganiseret

Omkring 80 pct. af de adspurgte borgere i de fem nordsjællandske 

kommuner udøver deres friluftsaktiviteter privat alene eller sammen 

med andre, men ikke i en klub eller forening. 
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Konklusioner

Barrierer for at være friluftsaktiv forsvinder med alderen, 

hvis man ser bort fra tid som barriere

Resultaterne viser, at borgere i alderen mellem 34-65 år særligt 

angiver, at de ikke har tid til at være mere friluftsaktive end de er 

i forvejen. Manglende lyst, vejret, mangel på idéer, afstand og 

brug af computeren er særligt barrierer angivet af unge i alderen 

mellem 15 og 24 år. 

Gåture, oplevelsen af naturen, cykelture og hundeluftning 

er de mest hyppige aktiviteter i Nordsjælland

Forventeligt gør borgere fra Helsingør, Hillerød, Fredensborg, 

Halsnæs og Gribskov kommune i langt højere grad brug af 

naturen i Nordsjælland sammenlignet med borgere fra 

hovedstadsområdet. De mest hyppige aktiviteter i Nordsjælland er 

gåture, oplevelsen af naturen, cykelture og hundeluftning. 

Unge i aldersgruppen 15-19 år er betydeligt mere 

friluftsaktive i sommerhalvåret 

100 pct. af de unge i alderen mellem 15 og 19 år fra de fem 

nordsjællandske kommuner er ude i naturen mindst en gang om 

ugen i sommerhalvåret, men i vinterhalvåret er kun 23 pct. 

friluftsaktive mindst en gang om ugen. 



2. Om undersøgelsen
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Om Moos-Bjerre

Moos-Bjerre er en analyse- og konsulentvirksomhed med stor erfaring 

med både kvalitative og kvantitative metoder. Moos-Bjerre har 

gennemført en lang række befolkningsundersøgelser, bruger- og ikke-

brugerundersøgelser, analyser og evalueringer for både offentlige og 

private kunder, samt for institutioner, institutter, fonde, velgørende 

organisationer og foreninger. 

Undersøgelsens formål

Formålet med undersøgelsen er at give Nationalpark Kongernes 

Nordsjælland et grundlag, en status på udnyttelsen af nationalparken og 

at etablere en baseline for fremtidigt at kunne følge effekter af generelle 

eller specifikke indsatser for at øge brug, udnyttelse, udbytte og værdi af 

de rekreative områder. 

Undersøgelsens datagrundlag

Data er indsamlet som en kombination af onlinebesvarelser via webpanel 

af borgere og telefoniske interviews. Der er indsamlet i alt 1.346 svar fra 

borgere i alderen 15 år og opefter. Af hensyn til at sikre maksimal 

repræsentativitet på kommuneniveau er data efterfølgende vejet i 

forhold til populationsfordelingerne i de respektive 5 kommuner på køn, 

alder og uddannelsesniveau. 

Formål og datagrundlag

Undersøgelsens repræsentativitet 

Undersøgelsen er repræsentativ dels på overordnet niveau for de 

1.346 borgere, dels for de 5 kommuner samlet og for de 5 kommuner 

hver for sig. For de 1.346 borgere er den maksimale statistiske 

usikkerhed ca. +/- 2,7 procentpoint, for de knap 800 i 

målgruppekommunerne er det ca. +/- 3,5 og for en kommune med 

200 besvarelser er det ca. +/- 7. 

Det resulterende antal besvarelser fremgår af tabel nedenfor.

Antal Procent

Hovedstadsområdet øvrig 565 42%

Helsingør 215 16%

Hillerød 178 13%

Gribskov 140 10%

Fredensborg 140 10%

Halnæs 108 8%

Sum 1346 100%



3. Borgernes 
friluftsaktivitet
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Hvor ofte opholder vi os i naturen?

Til højre vises svarfordelingerne fra de fem nordsjællandske 

kommuner i denne undersøgelse sammenlignet med svarfordelingerne 

på det samme spørgsmål fra den nationale undersøgelse af 

danskernes friluftsliv foretaget af Moos-Bjerre i 2017. 

Overordnet set viser undersøgelserne det samme generelle billede af 

danskernes friluftsaktivitet. De viser, at 80 pct. og 85 pct. opholder sig 

i naturen mindst en gang om ugen i sommerhalvåret, samt 54 pct. og 

59 pct. opholder sig mindst en gang om ugen i naturen i løbet af 

vinterhalvåret. 

Generelt set er danskerne mere friluftsaktive i løbet af 

sommerhalvåret sammenlignet med vinterhalvåret. I vinterhalvåret er 

det hhv. 45 pct. og 40 pct., som opholder sig i naturen 3 gange om 

måneden eller derunder. 
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Friluftsaktivitet i vinter- og sommerhalvåret
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De unge er ude i naturen om sommeren, men inde om 

vinteren 

Grafen til højre viser, at de unge mellem 15 og 19 år er den 

aldersgruppe med den største andel, som er aktive mindst en gang 

om ugen i sommerhalvåret (100 pct.), men de samtidigt er 

aldersgruppen med den laveste andel, som er aktive mindst en gang 

om ugen i vinterhalvåret (23 pct.). 

I vinterhalvåret er en stor andel af borgere i alderen 20 til 24 år 

aktive mindst en gang om ugen (56 pct.) sammenlignet med de 

omkringliggende aldersgrupper på hhv. 23 og 32 pct. 

Grafen viser desuden, at forskellene i andelene er mindre for de 

ældre aldersgrupper og mindst for aldersgruppen 65-74 år, hvor 

andelen af borgere, som er aktive mindst en gang om ugen i 

sommerhalvåret er 74 pct. og i vinterhalvåret 64 pct. 
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Friluftsaktivitet i vinter- og sommerhalvåret opdelt på alder
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Borgerne i Gribskov og Halsnæs kommune er de mest 

friluftsaktive sammenlignet med de tre andre kommuner

Særligt i vinterhalvåret har Halsnæs (73 pct.) og Gribskov (69 pct.) 

store andele, som er aktive mindst en gang om ugen sammenlignet 

med de tre andre kommuner, hvor andelene er hhv. 45 pct., 44 

pct. og 53 pct. 

I sommerhalvåret er forskellene mellem de fem kommuner mindre, 

men det gælder stadig, at Halsnæs er den kommune med den 

største andel af borgere, som er aktive mindst en gang om ugen 

(90 pct.). I forlængelse af dette er andelen af borgere i Gribskov og 

Fredensborg, som er aktive mindst en gang om ugen, 82 pct. I 

Hillerød er andelen 78 pct., hvor den i Helsingør med den laveste 

andel ligger på 74 pct. af borgerne, som er aktive mindst en gang 

om ugen i sommerhalvåret. 
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Friluftsaktivitet i vinter- og sommerhalvåret i de fem 
Nordsjællandske kommuner 
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Gåture, oplevelsen af naturen, cykelture, hundeluftning og 

badning er de mest hyppige aktiviteter i Nordsjælland

Figuren til højre illustrerer, at borgerne i de fem nordsjællandske 

kommuner generelt er mere friluftsaktive i Nordsjælland på tværs af 

de oplistede aktiviteter sammenlignet med borgere i 

hovedstadsområdet. Dertil kan det ses, at gåture er den mest hyppige 

aktivitet både i de fem nordsjællandske kommuner (67 pct.) og i 

hovedstadsområdet (23 pct.). 

Andelen af borgere der angiver, at de mindst en gang ugentligt 

oplevede eller studerede naturen, cyklede en tur, luftede hund, var 

ude at bade og legede i Nordsjælland er alle friluftsaktiviteter, hvor 

andelen i de fem nordsjællandske kommuner er betydeligt større end i 

hovedstadsområdet. 
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De hyppigste friluftsaktiviteter i sommerhalvåret 2018

*N (Hovedstadsområdet) = 538. N (de fem nordsjællandske kommuner) = 781 
**Så på natur, planter, dyr eller fugle 
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En større andel borgere i Gribskov og Halsnæs er mere 

friluftsaktive på tværs af de hyppigste friluftsaktiviteter

Figuren til højre viser andelene, som mindst en gang om ugen har 

udført de hyppigste friluftsaktiviteter opdelt på de fem 

nordsjællandske kommuner. Først ses det, at en større andel 

borgere i Gribskov og Halsnær gik ture i Nordsjælland 

sammenlignet med de andre kommuner. 

En særligt stor andel (47 pct.) af borgerne i Gribskov var ude at 

bade i Nordsjælland i sommerhalvåret i 2018. 

Mindre andele i Helsingør (19 pct.) og Halsnæs (21 pct.) luftede 

hund i sommerhalvåret i Nordsjælland i 2018 sammenlignet med 

de andre tre kommuner på hhv. 31, 34 og 40 pct. 

Store andele i Halsnæs (43 pct.) og Gribskov (45 pct.) oplevede 

eller studerede naturen, så på natur, planter, dyr eller fugle i 

sommerhalvåret 2018 i Nordsjælland sammenlignet med de tre 

andre kommuner på hhv. 25, 25 og 27 pct. 
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Hyppigste friluftsaktiviteter i sommerhalvåret 2018 
fordelt på de fem nordsjællandske kommuner
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Gåture er den hyppigste aktivitet på tværs af alder 

Som figuren til højre viser er andelen, som mindst en gang om 

ugen går en tur høj for alle aldersgrupper sammenlignet med de 

resterende friluftsaktiviteter. 

Andelen som mindst en gang om ugen oplevede eller studerede 

naturen er lav for de helt unge mellem 15 og 19 år (0 pct.), mens 

den er højest for de ældre over 75 år (41 pct.). 

Særligt store andelen blandt borgere mellem 15 og 24 år samt 

mellem 35 og 44 år var mindst en gang ugentligt ude at bade og 

tog solbad sammenlignet med de andre aldersgrupper. 

35 pct. af borgere i aldersgruppen 35 - 44 år angiver, at de mindst 

en gang ugentligt legede i naturen. Dette er en større andel 

sammenlignet med de resterende aldersgrupper. 
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Hyppigste friluftsaktiviteter i sommerhalvåret 2018 
fordelt på alder
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En større andel kvinder var ude og bade mindst en gang 

ugentligt i sommerhalvåret 2018

Figuren til højre viser forskelle på tværs af køn på de hyppigste 

friluftsaktiviteter, som borgerne mindst en gang om ugen udførte i 

sommerhalvåret 2018. 42 pct. af kvinderne angiver, at de var ude 

og bade mindst en gang om ugen, sammenlignet med mændene, 

hvor 27 pct. mindst en gang ugentlig var ude og bade. 

73 pct. blandt kvinderne i de fem nordsjællandske kommuner 

angiver endvidere, at de mindst en gang ugentligt gik en tur i 

naturen, sammenlignet med mændene i de fem nordsjællandske 

kommuner, hvor 60 pct. angiver, at de gik en tur i naturen.  
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Hyppigste friluftsaktiviteter i sommerhalvåret 2018 
fordelt på køn
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Ikke store forskelle i typer af aktiviteter på tværs af 

uddannelsesniveau

Figuren til højre viser de hyppigste friluftsaktiviteter udført 

mindst en gang ugentligt af borgere i de fem nordsjællandske 

kommuner på tværs af højest fuldførte uddannelse. På tværs af 

de hyppigste aktiviteter er der ikke store forskelle fordelt på de 

forskellige uddannelsesniveauer. 

En større andel af borgere (33 pct.) med gymnasiale 

uddannelser, som den højest gennemført uddannelse løb en tur 

mindst en gang om ugen sammenlignet med andelen af borgere 

med folkeskole/grundskole og erhvervsuddannelser som højest 

gennemførte uddannelse på hhv. 5 og 8 pct.  
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Hyppigste friluftsaktiviteter i sommerhalvåret 2018 
fordelt på uddannelsesniveau
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En stor andel af de unge borgere mellem 15 og 19 år vil gerne 

være mere friluftsaktive

De to figurer til venstre viser andele fordelt på aldersgrupper og de 

fem nordsjællandske kommuner, som har svaret ja til spørgsmålet 

”har du lyst til at være mere friluftsaktiv, end du er for tiden?”. En stor 

andel (79 pct.) af de unge mellem 15 og 19 år svarer, at de har lyst til 

at være mere friluftsaktive. Modsat er der blandt de ældre 

aldersgrupper andele på 39 og 35 pct., som angiver, at de har lyst til 

at være mere friluftsaktive, end de er i forvejen. 

På kommuneniveau angiver en stor andel af borgerne i Fredensborg 

kommune (66 pct.) og i hovedstadsområdet (62 pct.), at de gerne vil 

være mere friluftsaktive, end de er for tiden. Det er en betydeligt 

lavere andel i Gribskov kommune, hvor 37 pct. angiver, at de gerne vil 

mere friluftsaktive.  
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Friluftsaktivitet – hvem vil gerne være mere friluftsaktive?
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4. Det oplevede udbytte 
af friluftsaktiviteter
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Borgerne vurderer, at deres liv forbedres af friluftsaktiviteter 

I figuren til højre vises andelen af borgere, som har svaret ”i meget 

høj grad” eller ”i høj grad” til, hvorvidt de oplever, at friluftaktiviteter 

forbedrer deres ”fysiske form”, ”psykiske velvære og humør”, ”sociale 

liv” og ”deres liv generelt”. 

I både hovedstadsområdet og de fem kommuner samlet ses det, at 

ca. 40 pct. i høj grad oplever, at deres sociale liv bliver forbedret af 

friluftsaktiviteter. Dette er en betydeligt lavere andel sammenlignet 

med de tre andre parametre, som borgerne er blevet bedt om at 

vurdere udbyttet af. 

I den nationale friluftslivs undersøgelse fra 2017 blev danskerne stillet 

samme spørgsmål. Andele fra denne undersøgelse ligner andelene fra 

denne undersøgelse, hvilket kan siges at styrke resultaternes 

gyldighed. 
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Det oplevede udbytte af friluftsaktiviteter
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Borgere i Gribskov og Halsnæs kommune får i højere grad 

forbedret deres sociale liv af friluftsaktiviteter 

Tabellen til højre viser andele af borgere, som har svaret ”i meget 

høj grad” eller ”i høj grad”, på hvorvidt friluftsaktiviteter forbedrer 

deres fysiske form, psykiske velvære og humør, sociale liv og livet 

generelt fordelt på de fem nordsjællandske kommuner. I Gribskov 

(53 pct.) og Halsnæs (50 pct.) er der større andele, som angiver, 

at deres sociale liv bliver forbedret af deres friluftsaktivitet. 

Andelene er betydeligt mindre i Helsingør (37 pct.), Hillerød (38 

pct.) og Fredensborg (38 pct.). 

Dertil ses en mindre forskel i andelene, der mener, at deres liv 

generelt bliver forbedret i Hillerød kommune (64 pct.) 

sammenlignet med de andre kommuner (74, 79, 83 og 77 pct.). 
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Det oplevede udbytte af friluftsaktiviteter på tværs af 
de fem nordsjællandske kommuner 
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En større andel af borgerne over 75 år vurderer, at deres 

sociale liv forbedres af friluftsaktiviteter 

Figuren til højre viser andelene af borgere, som har svaret ”i meget 

høj grad” eller ”i høj grad” til, hvorvidt friluftsaktiviteter forbedrer 

deres fysiske form, psykiske velvære og humør, sociale liv og livet 

generelt fordelt på alder. En relativt stor andel (56 pct.) af borgerne 

over 75 år angiver, at deres sociale liv i meget høj eller høj grad 

bliver forbedret af friluftsaktiviteter. Dette er en betydeligt større 

andel end flere af de andre aldersgrupper, som det fremgår af 

figuren. 

I forhold til hvorvidt borgerne vurderer, at deres psykiske velvære 

og humør, fysiske form og livet generelt bliver forbedret, findes der 

ikke store forskelle eller mønstre på tværs af aldersgrupper, som 

det ligeledes fremgår af figuren.
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Det oplevede udbytte af friluftsaktiviteter opdelt på alder
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5. Borgernes motivation 
for at være friluftsaktiv
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Socialt samvær er den mindste motivationsfaktor for at 

søge ud i naturen

Figuren til højre viser, at 58 pct. af de adspurgte borgere i hhv. 

Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød kommune 

svarer, at socialt samvær er meget vigtigt eller vigtigt som 

motivation for, at de søger ud i naturen. Dette er signifikant færre 

sammenlignet med hovedstadsområdet, hvor 67 pct. angiver 

socialt samvær som meget vigtigt eller vigtigt. På tværs af de fire 

motivationsfaktorer er socialt samvær, særligt i de fem kommuner, 

den mindst vigtige for at søge ud i naturen. 

Fysisk aktivitet, afslapning og oplevelsen af naturen vurderes 

omtrent lige vigtigt i hovedstadsområdet og i de fem kommuner, 

og omkring 70 pct. vurderer de tre motivationsfaktorer som meget 

vigtige eller vigtige for at søge ud i naturen. 
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Motivationen blandt borgerne for at søge ud i naturen

*N (hovedstadsområdet) = 538. N (de fem nordsjællandske kommuner) = 781 
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Socialt samvær er den mindste motivationsfaktor på tværs 

af de fem nordsjællandske kommuner 

Figuren til højre viser andelene, som har svaret ”meget vigtigt” 

eller ”vigtigt” på, hvor vigtigt fysisk aktivitet, afslapning, at opleve 

naturen og socialt samvær er som motivation for, at borgerne 

søger ud i naturen på tværs af de fem nordsjællandske kommuner. 

Overordnet set findes der ikke store forskelle på tværs af de fem 

nordsjællandske kommuner. 

Der er en lille forskel i bl.a. socialt samvær som motivationsfaktor. 

Det sociale samvær som motivationsfaktor vurderes højest i 

Helsingør (62 pct.) og i Gribskov (62 pct.) og mindst i Hillerød (52 

pct.). 

24

Motivationen på tværs af de fem nordsjællandske kommuner
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Socialt samvær er en vigtigere motivationsfaktor for de unge 

end for de ældre 

Til højre ses en figur over andelen af borgere, som har svaret, at den 

pågældende motivationsfaktor er meget vigtig eller vigtig for at søge 

ud i naturen. Her kan man se, at det sociale samvær i højere grad 

vurderes som vigtigt blandt de yngre aldersgrupper sammenlignet 

med de ældre. 

En anden interessant forskel gælder afslapning som 

motivationsform, hvor det for borgere mellem 15 og 19 år er 55 pct., 

der angiver afslapning som meget vigtigt eller vigtigt for at søge ud i 

naturen. For aldersgruppen mellem 20 og 24 år er det hele 90 pct., 

der angiver det som meget vigtigt eller vigtigt for at søge ud i 

naturen. Dette tyder på, at særligt for borgere mellem 15 og 19 år 

gælder det i lavere grad end de andre aldersgrupper, at afslapning 

er særligt vigtigt for at søge ud i naturen. 
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Motivation for at søge ud i naturen - opdelt på alder
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En større andel kvinder er motiveret af at opleve naturen, 

afslapning og fysisk aktivitet sammenlignet med mændene 

Figuren til højre viser andelen som har svaret, at hhv. socialt samvær, 

oplevelse af naturen, afslapning og fysisk aktivitet er meget meget 

vigtigt eller vigtigt som motivation for, at de søger ud i naturen på 

tværs af køn i den fem nordsjællandske kommuner. 

77 pct. blandt kvinderne angiver oplevelse af naturen, som meget 

vigtigt eller vigtigt som motivation for at søge ud i naturen / 

landskabet, hvor der blandt mændene er 68 pct., der angiver det som 

meget vigtigt eller vigtigt. 

79 pct. blandt kvinderne angiver afslapning, som meget vigtigt eller 

vigtigt som motivation for at søge ud i naturen / landskabet, hvor der 

blandt mændene er 70 pct., der angiver afslapning som meget vigtigt 

eller vigtigt. 

73 pct. blandt kvinderne angiver fysisk aktivitet, som meget vigtigt 

eller vigtigt som motivation for at søge ud i naturen / landskabet, hvor 

der blandt mændene er 68 pct., der angiver det som meget vigtigt 

eller vigtigt. 
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Motivation for at søge ud i naturen - opdelt på køn
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Fysisk aktivitet er en vigtigere motivationsfaktor for borgere 

med lange videregående uddannelser 

Figuren til højre viser andelen, der har svaret meget vigtigt eller 

vigtigt til, hvorvidt fysisk aktivitet, afslapning, oplevelsen af naturen 

og socialt samvær er som motivation for at søge ud i naturen opdelt 

på borgernes sidst højest udførte uddannelse. Særligt linjen for 

fysisk aktivitet viser et interessant mønster, hvor 80 pct. af borgerne 

med lange videregående uddannelser angiver fysisk aktivitet som 

motivation for at søge ud i naturen, mens 60 pct. af borgerne med 

erhvervsuddannelser angiver fysisk aktivitet som motivation. Hertil 

er der 77 pct. af borgere med gymnasiale uddannelser, der angiver 

fysisk aktivitet som motivation. 

Det samme mønster kan ses for oplevelsen af naturen som 

motivation for at søge ud i naturen på tværs af de samme 

uddannelsesniveauer. 

27

Motivation for at søge ud i naturen - opdelt på 
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6. Foregår aktiviteterne 
organiseret?
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Langt størstedelen af borgerne er friluftsaktive uorganiseret

Som det fremgår af figuren til højre, er der store andele både i 

hovedstadsområdet (82 pct.) og i de fem nordsjællandske kommuner 

samlet set (83 pct.), som benytter naturen privat alene eller sammen 

med andre, men ikke i en klub eller forening. Derudover er der hhv. 14 

og 17 pct., der angiver, at de benytter naturen både privat og i klubber 

og foreninger. Slutligt er der hhv. 5 og 4 pct., som angiver, at når de 

benytter naturen, så gør de det i en forening eller i en klub. 
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Organiseret eller uorganiseret friluftsaktivitet

*N (hovedstadsområdet) = 538. N (de fem nordsjællandske kommuner) = 781
**Det har været muligt at angive flere svar, hvorfor tabellen summerer til mere end 100 %.
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Klubber og foreninger bliver valgt fra med alderen, men valgt til 

senere igen af de ældre 

Figuren til højre har opdelt figuren fra det forrige slide på alder, hvor 

der ses en markant udvikling i forhold til andelen, som både gør brug 

af naturen privat og i en klub/forening. Blandt den yngste aldersgruppe 

af borgere mellem 15 og 19 år angiver 86 pct., at de både benytter 

naturen privat og i en forening/klub. Herfra er der et stort fald til den 

næste aldersgruppe af borgere i alderen mellem 20 og 24 år, hvor 37 

pct. angiver, at de benytter naturen privat og i en forening/klub. Herfra 

er faldet til den næste aldersgruppe af borgere mellem 25 og 34 år 

næsten ligeså stort, hvor andelen er 5 pct., der angiver, at de både 

benytter naturen privat og i forening/klub. 

Efter dette fald forholder linjen sig i stabilt omkring de 5-7 pct. indtil 

aldersgruppen mellem 65 og 74 år (19 pct.), hvor borgerne i højere 

grad begynder at benytte naturen organiseret igen. Særligt en stor 

andel (28 pct.) af den ældste aldersgruppe med borgere på 75 år eller 

derover angiver, at de også benytter naturen organiseret. 

30

89%

37%

5%
7% 7% 7%

19%

28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

15-19 år 20-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75 år el.
ældre

Når jeg benytter naturen, så gør jeg det... Gerne flere svar* N = 781 

I forening el. klub

Privat  alene el. sammen med andre men ikke i forening/klub

Både privat og i klub/forening

*Det har været muligt at angive flere svar, hvorfor tabellen summerer til mere end 100 %. 

Organiseret eller uorganiseret friluftsaktivitet – fordelt på alder



Borgere i Gribskov gør mest brug af klubber og foreninger

Nedenstående figur viser forskelle mellem de fem nordsjællandske kommuner i forhold til, hvorvidt borgerne udøver friluftsaktiviteter organiseret eller 

privat. Overordnet set er der ikke nogle store forskelle på kommuneniveau. I nedenstående figur kan man dog se, at andelen af borgere i Gribskov 

kommune, som både benytter naturen privat eller organiseret, er 22 pct. og det er dermed den største andel blandt de fem kommuner. 

Dertil viser figuren, at Hillerød kommune har den største andel af borgere (90 pct.), der angiver, at de benytter naturen privat alene eller sammen med 

andre, men ikke i klub/forening. 
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7. Sammenstød eller 
synergier med andre 

friluftaktive
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Få konflikter og forstyrrelser i de nordsjællandske kommuner

Som det fremgår af figuren til højre angiver en meget stor andel i de 

nordsjællandske kommuner, at de i meget lav eller lav grad oplever 

konflikter med andre friluftsaktive (83 pct.) og forstyrrelser eller 

forringelser fra andre typer friluftsaktive (82 pct.). Dette er 

signifikant større andele sammenlignet med hovedstadsområdet. 

Hertil skal det nævnes, at andelen der svarer i meget høj grad eller i 

høj til at de oplever konflikter og forstyrrelser ligger mellem 0 og 6 

pct., hvorfor det altså er meget få personer, som oplever konflikter 

med andre friluftaktive, og at andre typer friluftsaktive forstyrrer 

eller forringer oplevelsen med aktiviteten.  

Modsat er der få, som angiver, at deres aktivitet opleves bedre i 

samspil med andre typer friluftsaktive. 10 pct. i hovedstadsområdet 

og 11 pct. i de fem nordsjællandske kommuner angiver, at deres 

aktivitet opleves bedre i samspil med andre. 
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Oplevelsen af konflikter og synergier i friluftslivet
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Færre unge end ældre oplever, at deres friluftsaktivitet opleves 

bedre i sammenspil med andre typer friluftsaktive

Figuren til højre viser andele, som har svaret ”i meget lav grad” og ”i 

lav grad” til, hvorvidt der opleves hhv. konflikter, forstyrrelser eller 

synergier med andre friluftsaktive opdelt på alder. 

I forhold til synergier findes der større andele blandt de ældre 

aldersgrupper, som i lav grad oplever synergier med andre typer 

friluftsaktive, hvis de sammenlignes med de yngre aldersgrupper. Den 

mindste andel er i aldersgruppen mellem 20 og 24 år, hvor 23 pct. 

angiver, at de i lav grad grad oplever synergier med andre typer 

friluftsaktive. 

Hvorvidt borgerne oplever konflikter med andre, eller at andre typer 

friluftsaktive forstyrrer eller forringer deres oplevelse er meget jævnt 

spredt over de forskellige aldersgrupper. Andelene der svarer i meget 

lav grad eller i lav grad ligger omkring de 70-90 pct. på tværs af alle 

aldersgrupper. 
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Borgere i Hillerød oplever flere synergier i friluftslivet 

Overordnet set er der ikke store forskelle i oplevelsen af konflikter 

og synergier på tværs af de fem nordsjællandske kommuner. 

Andelene, som i meget lav eller lav grad oplever konflikter med 

andre friluftsaktive, eller at andre typer friluftsaktive forstyrrer eller 

forringer oplevelsen af aktiviteterne, ligger mellem 75 og 90 pct. på 

tværs af de fem kommuner. 

En større andel (53 pct.) blandt borgerne i Hillerød oplever, at deres 

aktivitet i lavere grad opleves bedre i samspil med andre typer 

friluftsaktive. Andelen er særligt større end de andre kommuner, 

hvor Helsingør kommune har den laveste andel af borgere (41 pct.), 

som i lav grad oplever synergier med andre typer friluftsaktive. 
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8. Barrierer for brug af 
naturen 
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En stor andel af borgerne angiver, at de ikke har mere tid til 

være mere friluftsaktive end de allerede er 

De største barrierer, der afholder borgere i de fem nordsjællandske 

kommuner fra at være mere friluftsaktive er hhv. tid (51 pct.), vejret 

(31 pct.), mangel på idéer til oplevelser (17 pct.) og at være fritiden 

bruges på computeren, spil eller tv (17 pct.).  

I hovedstadsområdet gælder det samme, hvor 54 pct. har angivet, at 

de ikke har tid til at være mere friluftsaktive end de allerede er. Vejret 

afholder også her 28 pct. fra at være friluftsaktive. 

Et nævneværdigt resultat er, at 24 pct. af borgerne i 

hovedstadsområdet angiver, at afstanden til naturen afholder dem fra 

at være mere friluftsaktive. Det er kun 3 pct. af borgerne i de fem 

nordsjællandske kommuner, der angiver det samme. 

Det er ikke manglende lyst, der er årsag til afholdelse fra mere 

aktivitet i friluftslivet. Kun 7 pct. i hovedstadsområdet og 12 pct. i de 

fem nordsjællandske kommuner angiver, at en manglende lyst 

afholder dem fra at være mere friluftsaktive. 
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Barrierer for at være mere friluftsaktiv

*Det har været muligt at angive flere svar, hvorfor tabellen summerer til mere end 100 %.
**N (hovedstadsområdet) = 538. N (de fem nordsjællandske kommuner) = 781 
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Hovedstadsområdet De fem kommuner



Barrierer for at være friluftsaktiv forsvinder med alderen, hvis 

man ser bort fra tid som barriere 

Grafen til venstre viser de barrierer, som borgerne mest hyppigt har 

angivet. Disse barrierer er her vist på alder. 

Først viser barrieren ”Jeg har ikke tid” et interessant mønster, som 

intuitivt giver mening. Denne forklaring bruges i høj grad af borgere i 

alderen mellem 35 og 64 år, som typisk er borgere med et 

fuldtidsarbejde. Blandt borgere i alderen 34 år eller derunder samt 65 

år og derover bruges forklaringen med manglende tid i lavere grad. 

I forhold til vejret som barriere for at være mere friluftsaktiv, er det 

særligt unge, der bruger dette som forklaring. Eksempelvis angiver 90 

pct. i aldersgruppen 20-24 år vejret som barriere og kun 15 pct. i 

aldersgruppen 35-44 år. 

Det generelle mønster på tværs af de forskellige barrierer for at være 

mere friluftsaktiv er, at der blandt de yngre aldersgrupper generelt er 

større andele på de fleste barrierer sammenlignet med de ældre 

aldersgrupper. 
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Barrierer for at være mere friluftsaktiv - fordelt på alder
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**Det har været muligt at angive flere svar, hvorfor tabellen summerer til mere end 100 %.



Flere kvinder angiver vejret som barriere, mens mændene i 

højere grad angiver en manglende lyst og en mangel på idéer 

Figuren til højre viser de mest hyppige barrierer for at være mere 

friluftsaktiv fordelt på køn. 37 pct. af kvinderne i de fem 

nordsjællandske kommuner angiver, at vejret afholder dem fra at 

være mere friluftsaktive, mens 25 pct. af mændene angiver vejret 

som barriere. 

21 pct. af mændene i de fem nordsjællandske kommuner angiver, at 

fritiden bruges på computer, elektroniske spil eller tv, sammenlignet 

med 12 pct. af kvinderne. 

20 pct. af mændene mangler idéer til sjove og spændende oplevelser 

i naturen og 14 af mændene mangler lysten til at være mere 

friluftaktiv. Blandt kvinderne er det 13 pct. som angiver, at de 

mangler idéer og 9 pct. som har en manglende lyst til at være mere 

friluftsaktiv. 
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Barrierer for at være mere friluftsaktiv - fordelt på køn

*Borgere fra de fem nordsjællandske kommuner
**Det har været muligt at angive flere svar, hvorfor tabellen summerer til mere end 100 %.
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Barrierer for at være friluftsaktiv forsvinder med borgernes 

uddannelsesniveau, hvis man ser bort fra tid som barriere 

Figuren til højre viser barrierer, som afholder borgerne i de fem 

nordsjællandske kommuner fra at være mere friluftsaktive fordelt på 

højest gennemførte uddannelse. Grundlæggende ligner denne figur 

meget figuren for barrierer fordelt på alder, hvor andelen af borgere, 

der angiver barrierer, falder med årene. Der er det samme mønster i 

figuren til højre, hvor de fleste linjer i grafen er faldende, hvis man ser 

bort fra tid som barriere. 

En interessant stor andel (56 pct.) borgere med erhvervsuddannelsen 

som højest afsluttede uddannelse angiver, at de ikke har tid til at være 

mere friluftsaktive end de er i forvejen. Modsat angiver en lav andel 

(11 pct.) af borgere med korte videregående uddannelser, at de ikke 

har tid til at være mere friluftsaktive. 
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Barrierer for at være mere friluftsaktiv - fordelt på
uddannelsesniveau

*Borgere fra de fem nordsjællandske kommuner
**Det har været muligt at angive flere svar, hvorfor tabellen summerer til mere end 100 %.
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En stor andel borgere med hjemmeboende børn angiver, at de 

ikke har tid til at være mere friluftsaktive

Figuren til højre viser, hvilke barrierer der afholder borgerne i de fem 

nordsjællandske kommuner fra at være mere friluftsaktive fordelt på, 

om borgeren har hjemmeboende børn under 15 år. Store forskelle i 

andele ses flere steder. En stor andel borgere med hjemmeboende 

børn (72 pct.) angiver, at de ikke har tid til at være mere friluftsaktive 

end de er i forvejen sammenlignet med 44 pct., der ikke har 

hjemmeboende børn. 

En større andel (15 pct.) uden hjemmeboende børn angiver, at det er 

en manglende lyst, der afholder dem fra at være mere friluftsaktive, 

sammenlignet med borgere med hjemmeboende børn, hvor kun 3 pct. 

angiver manglende lyst som barriere. 

Det er ligeledes i højere grad borgere uden hjemmeboende børn (19 

pct.), som angiver, at fritiden bruges på computer, elektroniske spil 

eller tv sammenlignet med andelen af borgere med hjemmeboende 

børn (11 pct.). 
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Barrierer for at være mere friluftsaktiv – fordelt på
børneforældre 

*Borgere fra de fem nordsjællandske kommuner
**Det har været muligt at angive flere svar, hvorfor tabellen summerer til mere end 100 %.
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9. Områder i 
Nordsjælland
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Store forskelle i hvilke områder i Nordsjælland, der bliver brugt  

Den første konklusion man kan drage ud fra figuren til højre er, at 

borgere fra hovedstadsområdet i meget lavere grad besøger områder i 

Nordsjælland. 47 pct. har angivet, at de ingen områder har besøgt i 

Nordsjælland indenfor det seneste halve år. 

De mest anvendte steder af borgere fra hovedstadsområdet er hhv. 

Store Dyrehave og andre skove ved Hillerød (25 pct.), Gribskov/Esrum 

sø (14 pct.) og Tisvilde Hegn/Melby Overdrev (12 pct.).

Brugen af områderne blandt borgere i de nordsjællandske kommuner 

er derimod større. Brugen er her størst af Gribskov/Esrum sø (43 

pct.), Store Dyrehave og andre skove ved Hillerød (32 pct.), det åbne 

land udenfor skovene (31 pct.) og Tisvilde Hegn/Melby Overdrev (30 

pct.). 

45 pct. af borgerne i Nordsjælland har desuden angivet, at de har 

benyttet sig af andre steder i Nordsjælland herunder Egebæksvang, 

Krogerup, Hornbæk plantage, Rusland eller andre. 
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Brug af forskellige områder i Nationalparken

*Det har været muligt at angive flere svar, hvorfor tabellen summerer til mere end 100 %.
**N (hovedstadsområdet) = 538. N (de fem nordsjællandske kommuner) = 781 
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Hovedstadsområdet De fem kommuner
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