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1. Indledning
Den tyske Nationalparkforvaltning i Nationalpark Slesvig Holstenske Vadehav har siden 2000 gennemført en årligt tilbagevendende
telefonundersøgelse blandt beboere i områder, der grænser op til nationalparken. Undersøgelsen har til formål at afdække kendskab og
holdning til ”National Park Slesvig Holstenske Vadehav” og ”Vadehavet som verdensnaturarv” samt afdække kundetilfredsheden med
nationalparken og dens tilbud.
Nationalpark Vadehavet deltager i et fælles Interreg 4A understøttet projekt i samarbejde med bl.a. den tyske Nationalpark Slesvig Holstenske
Vadehav. I forbindelse med projektets aktiviteter har Nationalpark vadehavet derfor ønsket at gennemføre en lignende undersøgelse af
kendskab og holdning til Nationalpark Vadehavet blandt beboere i områder, der grænser op til Nationalpark Vadehavet.
Analysefirmaet MEGAFON har i den forbindelse gennemført en repræsentativ undersøgelse blandt beboere i Fanø, Varde, Esbjerg og Tønder
Kommune for at afdække deres kendskab og holdning til samt tilfredshed med Nationalpark Vadehavet og dens tilbud. Undersøgelsen blev
gennemført blandt beboere i alderen 15 år og derover i udvalgte postnumre i de 4 kommuner, der grænser op til nationalparken.
Undersøgelsen er gennemført som en ren telefonundersøgelse. Denne indsamlingsmetode sikrer en stor og meget nøjagtig spredning
indenfor målgruppen. Dette er medvirkende til at sikre den bedst mulige datasikkerhed og dermed en meget høj kvalitet i undersøgelsen.
Herudover er fordelen ved telefoninterview, at respondenterne har mulighed for at få gentaget et spørgsmål, hvis de ikke forstår, hvad der
bliver spurgt om. Desuden sikres, at respondenterne bruger den fornødne tid på hvert enkelt spørgsmål. Derved øges sandsynligheden for, at
der svares på det, der bliver spurgt om, og at alle spørgsmål bliver forstået og besvaret.
Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden d. 6. til d. 12. juni 2013. Der blev i alt gennemført 1.010
interview med målgruppen. For en undersøgelse af denne art er 1.000 interview et passende antal interview til at give tilstrækkelig statistisk
sikkerhed for de opnåede resultater.
Der er foretaget vægtning af svarmaterialet for at gøre materialet så repræsentativt som muligt i forhold til den samlede population i de 4
kommuner/udvalgte postnumre. I denne forbindelse er det samlede antal interview vægtet i forhold til køn, alder og bopæl, således, at
datamaterialet fremtræder repræsentativt i forhold til disse parametre.
Nærværende tekstrapport har til formål at opsummere de mest centrale resultater i MEGAFONs undersøgelse for Nationalpark Vadehavet.
Resultaterne er kommenteret inden for et 95% signifikansniveau. Dette betyder, at usikkerheden på et måleresultat kan angives ved et
usikkerhedsinterval (konfidensinterval), dvs. et interval, der med en sikkerhed på 95% indeholder populationsværdien. Det betyder samtidig, at
der kan være forskel i resultaterne, når der ses på resultaterne subpopulationer imellem, men hvor forskellen ligger inden for den statistiske
usikkerhed, hvorfor det ikke kan konkluderes, at der er en forskel. Forskelle inden for den statistiske usikkerhed er ikke kommenteret i
rapporten.

2. Vedrørende sammenligning af resultater mellem den danske og tyske undersøgelse
MEGAFON har løbende i denne rapport foretaget en sammenligning af resultaterne med den tyske undersøgelse for hvert spørgsmål, hvor
dette har været muligt. Der er spørgsmål, hvor der enten har været for få besvarelser i en eller begge undersøgelser, hvor spørgsmålet ikke er
stillet i begge undersøgelser eller hvor indholdet i spørgsmålet har været så forskelligt, at der ikke er foretaget sammenligning af
spørgsmålene i nærværende rapport.
Den tyske undersøgelse er gennemført blandt borgere i Schleswig-Holstein i år 2012. I den tyske undersøgelse er der gennemført 600
interview blandt borgere i områderne Dithmarschen og Nordfriesland, der grænser op til den tyske del af vadehavet. Der er desuden
gennemført 600 øvrige interview med beboere i Rendsburg-Eckernförde og det øvrige Schleswig-Holstein for at kunne lave en tysk regional
sammenligning. I den tyske rapport har man i kommenteringen af de overordnede resultater valgt kun at sammenlægge resultaterne for
områderne Dithmarschen og Nordfriesland, der grænser op til den tyske del af vadehavet, og kommenterer på disse. I sammenligningen af de
overordnede resultater mellem den danske og den tyske undersøgelse er der derfor også taget udgangspunkt i de sammenlagte 600
interview, der er foretaget med beboere i Dithmarschen og Nordfriesland. Dette skaber også det bedste sammenligningsgrundlag, da den
danske undersøgelse ligeledes er foretaget blandt beboere i områder, der grænser op til den danske del af vadehavet.
På trods af, at der udelukkende sammenlignes resultater for beboere i områder, der grænser op til vadehavet, så skal der dog gøres
opmærksom på, at afgrænsningen af disse områder kan være forskellige den danske og den tyske undersøgelse imellem, hvilket kan have
indflydelse på resultaterne i de to undersøgelser. Det må formodes at jo tættere man bor på Nationalparken/vadehavet, jo større betydning har
Nationalparken/vadehavet også for den enkelte borger. Afgrænsningen af områder i de to undersøgelser kan derfor være en fejlkilde i forhold
til en sammenligning.
En anden fejlkilde i forbindelse med sammenligningen mellem den danske og den tyske undersøgelse er spørgsmålsformuleringerne i de to
undersøgelser, der i flere tilfælde ikke er helt ens. Ligeledes gives der i flere spørgsmål ikke de samme svarmuligheder. Derudover er
indholdet af spørgsmål i flere tilfælde ikke helt det samme for de to undersøgelser. Disse kan alle påvirke borgernes svar og derved
besværliggøre en sammenligning de to undersøgelser imellem. Der gøres løbende opmærksomt på dette i den løbende sammenligning i
nærværende rapport.
Derudover skal man selvfølgelig have for øje i en sammenligning, at besvarelserne i de to undersøgelser påvirkes af en række andre faktorer.
Dette gælder for eksempel kulturelle samt økonomiske/erhvervsmæssige forskelle de to lande imellem samt det faktum, at den tyske del af
vadehavet allerede er på UNESCO’s verdensnaturarvsliste, hvilket ikke er tilfældet for den danske del af vadehavet.

Udover ovenstående fejlkilder i forbindelse med en sammenligning af den tyske og den danske undersøgelse, så må alle kvantitative
undersøgelser også påregnes en vis matematisk usikkerhed. I nedenstående tabel er den statistiske usikkerhed for henholdsvis den danske
(1.000 respondenter) og den tyske (600 respondenter) undersøgelse opgjort ved et 95% signifikansniveau. Ved hjælp af tabellen er det muligt
at beregne den statistiske usikkerhed, man må påregne på en observation, under forudsætning af ren tilfældig udvælgelse. Gennemføres der
f.eks. 1.000 interview, og 15% har afgivet et bestemt svar, ligger den sande værdi med 95% sikkerhed indenfor det observerede +/- 2,21
procentpoints

Antal respondenter
Usikkerhed for givne
populationer
Procentvis
svarfordeling

600

1.000

95

5

1,74

1,35

90

10

2,40

1,86

85

15

2,86

2,21

80

20

3,20

2,48

75

25

3,46

2,68

70

30

3,67

2,84

65

35

3,82

2,96

60

40

3,92

3,04

55

45

3,98

3,08

50

50

4,00

3,10

Som det fremgår af tabellen, så er der alt efter, hvilken
svarfordeling respondenterne afgiver på de forskellige
spørgsmål, en statistisk usikkerhed på op til +/- 4
procentpoint i den tyske undersøgelse og +/- 3,10
procentpoint i den danske undersøgelse. Således kan
der være forskelle i resultater de 2 undersøgelser
imellem på op mod 7 procentpoint, hvor man ikke med
sikkerhed vil kunne konkludere, at der er en forskel,
idet resultatet ligger inden for den statistiske
usikkerhed.
Har man eksempelvis det samme spørgsmål i begge
undersøgelser og 55% i den tyske undersøgelse
afgiver et svar, mens samme svar kun afgives af 50% i
den danske undersøgelse, så vil forskellen i resultatet
ligge inden for den statistiske usikkerhed, hvorved der
ikke kan konkluderes en forskel de to undersøgelser
imellem. Det tyske resultat vil således ligge på 55% +/3,98 procentpoint, mens det danske resultat vil ligge på
50% +/- 3,10 procentpoint. Således ville det faktiske
resultat i Danmark kunne være fx 53%, mens det i
Tyskland ville kunne være fx 52%.

3. Kommentering af resultater

Kendskab til betegnelser/benævnelser for vadehavet
Samlet set er 29% af de afgivne svar på
spørgsmålet om hvilke udpegninger og
lovgivninger som Vadehavet er omfattet
af korrekte. Nogle respondenter har
angivet flere korrekte svar, hvilket
betyder at 21% af alle de adspurgte
respondenter, angiver et korrekt svar på
spørgsmålet. 19% angiver ”Nationalpark” som betegnelse for Vadehavet,
mens markant færre nævner et af de
andre korrekte områder. Blandt dem der
har angivet et andet svar end et af de
fem korrekte, har flest angivet ”Marsken”
som betegnelse for området.
Der ses en tendens til, at kendskabet til
at Vadehavet er en nationalpark er
større hos ældre respondenter end hos
de yngre. Blandt de 15-29 årige er det
således
blot
11%
der
svarer
”Nationalpark”, mens det for de 60-69
årige er 27%.

Kendskab til betegnelser/benævnelser for vadehavet
Ser vi på svarene fordelt mellem
de fire kommuner er der ikke
bemærkelsesværdige forskelle.
Kendskabet til benævnelserne for
Vadehavs-området
ligger på
omtrent samme niveau i alle fire
kommuner. De forskelle der
alligevel kan observeres mellem
de forskelle kommuner, ligger
således alle inden for den
statistiske usikkerhedsmargin.
Der er dog markant flere i Fanø
Kommune end i de øvrige 3
kommuner, der nævner, at
vildtreservat
er
en
af
betegnelserne for vadehavet.
Således nlævnes dette af 10% af
borgerne i Fanø Kommune mod
kun 2-3% i de øvrige 3
kommuner.

Sammenligning af resultater med tysk undersøgelse
I den sammenlignelige del af den tyske undersøgelse gennemført blandt borgere i områder, der grænser op til den tyske del af Vadehavet,
angiver 37% et korrekt svar på spørgsmålet. I den danske undersøgelse gælder dette for 21%. Forskellen i andelen af korrekte svar er
således på 16 procentpoint, hvilket er større end den statistiske usikkerhed. Det kan dermed konkluderes, at der blandt de tyske respondenter
rent faktisk er et bedre kendskab til, hvilke benævnelser der benyttes om den tyske del af Vadehavet, end tilfældet er i Danmark.
En mulig årsag til dette er, at den tyske del af Vadehavet allerede er på UNESCO’s verdensarvsliste, og at denne udnævnelse har øget
kendskabet blandt de tyske borgere. Forskellige UNESCO betegnelser (UNESCO Welterbe, Weltkulturerbe og Weltnaturerbe) står således for
8 ud af 10 af de korrekt angivne svar i den tyske undersøgelse. Dette er et tegn på, at UNESCO er et meget stærkt brand/betegnelse som er
kendt af rigtigt mange mennesker. Såfremt den danske del af vadehavet også bliver en del af UNESCO’s verdensnaturarvsliste, må det
formodes at kendskabet til områdebetegnelserne vil øges, og sandsynligvis komme op og ligge omkring det tyske niveau.
Det kan dog hertil nævnes, at en af de korrekte betegnelser i både den danske og tyske undersøgelse er betegnelsen ”Nationalpark”. I den
tyske undersøgelse angiver 14% korrekt denne betegnelse, mens det i den danske undersøgelse gælder for 19%. Således er der lidt flere i
den danske end i den tyske undersøgelse der angiver ”Nationalpark”, til trods for at der er væsentligt flere i den tyske undersøgelse, der
angiver et korrekt svar. Dette viser, at folk i højere grad har ”UNESCO” end ”Nationalpark” Top-of-Mind, hvis området er en del af
verdensnaturarvslisten, og heraf at ”UNESCO” er et stærkere ”Brand” end ”Nationalpark”.

Nationalparkens betydning for beboerne
På spørgsmålet om hvilken betydning det har for de adspurgte
beboere, at have en nationalpark lige uden for deres dør, så
angiver flest (42%), at det er positivt for dem. Næstflest (38%)
mener ikke, at det har nogen betydning for dem. 8% er stolt af
at have en nationalpark uden for døren, mens 9% mener, at
det er vigtigt for dem. Det må desuden anses for positivt, at
blot 3% mener det er negativt for dem, at Vadehavet er blevet
en nationalpark.
Flere kvinder (10%) end mænd (6%) angiver at de er stolte af
nationaleparken, mens flere mænd (4%) end kvinder (2%)
mener, at det er negativt for at have den lige ved døren.
Desuden angiver flere mænd (41%) end kvinder (35%), at det
ikke har nogen betydning.
Det er desuden interessant, at der blandt de 60-69 årige og
+70 årige er markant flere, der mener, at det har en eller
anden form for betydning for dem at have nationalparken lige
uden for deres dør. Således angiver blot 28% af de 60-69
årige og 29% af de 70+ årige, at det ikke har nogen betydning
for dem, mens det for de øvrige aldersgrupper er 40-43% for
hvem det ikke har nogen betydning.
Ser man på den samlede gruppe af borgere, der er privat- eller arbejdsmæssigt aktiv inden for landbrug, jagt og/eller fiskeri, så er der markant
færre (37%) end blandt gruppen, der er aktiv inden for turisme, naturbeskyttelse og/eller friluftsliv (49%), der mener, at det er positivt for dem.
Til gengæld er der flere i førstnævnte gruppe, der angiver, at det er negativt (8%) end sidstnævnte gruppe (3%) og også flere inden for
landbrug, jagt og fiskeri (40%) end inden for turisme, naturbeskyttelse og friluftsliv (27%), der angiver, at det ikke har nogen betydning.

Nationalparkens betydning for beboerne
I Fanø Kommune er der blot 28%, der
angiver, at det ikke har nogen
betydning at have nationalparken lige
uden for deres dør. Til gengæld angiver
samlet set 23%, at de enten er stolte af
det (10%) eller at det er vigtigt for dem
(13%). I Tønder Kommune er der
samlet set færrest (12%), der enten er
stolt af nationalparken (6%) eller finder
det vigtigt for dem (6%).
Mens der blandt beboere i Esbjerg og
Varde Kommune kun er henholdsvis
2% og 1%, der angiver, at det er
negativt for dem at have nationalparken
lige uden for deres dør, så er der
henholdsvis 5% i Fanø Kommune og
6% i Tønder Kommune, der mener
dette.
Det er dog for alle 4 kommuner
gældende, at mere end halvdelen af
beboerne
enten
er
stolte
af
nationalparken, at nationalparken er
vigtig for dem eller at det er positivt for
dem at have nationalparken.

Sammenligning af resultater med tysk undersøgelse
I sammenligningen af dette spørgsmål skal der først gøres opmærksom på, at der i den danske undersøgelse er tilføjet et ekstra positivt svar
(”Det er positivt for mig”), hvilket ikke indgik i den tyske undersøgelse. Dette har som det fremgår af svarspredningen i den danske
undersøgelse haft stor betydning for, hvordan danskerne har valgt at afgive deres svar og besværliggør derfor en egentlig sammenligning de
to undersøgellser imellem. Der er dog foretaget en sammenligning af resultaterne for de to undersøgelser, men det er vigtigt i
sammenligningen at have ovenstående in mente.
58% af de danske respondenter afgiver et positivt svar (”Det er jeg stolt af” (8%), ”Det er vigtigt for mig” (9%) og ”Det er positivt for mig”
(42%)), mens der i den tyske undersøgelse er hele 88%, der afgiver et positivt svar (”Ist mir wichtig!” (45%) og ”Darauf können wir stolz sein” (
43%)). Forskellen er således væsentligt større end den statistiske usikkerhed, hvilket tyder på, at de tyske respondenter rent faktisk er mere
stolte og glade for at have en nationalpark lige uden for deres dør.
Det er dog værd at bemærke, at det for begge undersøgelser er gældende, at andelen af decideret negative svar kun ligger på 3%. Så på
trods af, at danskerne ikke er lige så positive som tyskerne for deres nationalpark, så er der ikke flere danskere end tyskere, der er decideret
negative. Der er deriomod en markant større andel af danskere (38%) end tyskere (8%), der angiver, at det ingen betydning har for dem, at de
har en nationalpark lige uden for deres dør.
Der kan være flere grunde til at de tyske svar generelt er mere positive. Dels kan kulturforskelle mellem danskere og tyskere være en
forklarende årsag; Tyskere er måske generelt mere stolte over deres nationalparker o.lign. end danskere, mens også udnævnelsen som
UNESCO verdensnaturarv kan spille ind. Det er således muligt at forestille sig, at man er mere stolt over en nationalpark, som tilmed er
udnævnt som UNESCO verdensnaturarv, end man er over en nationalpark der ”bare” er nationalpark.
Dertil kan afgrænsningen af områder, hvori borgere er udvalgt til de to undersøgelser have haft en indflydelse på resultaterne /
respondenternes syn på deres nationalparker, jf. afsnit 2.

Begrundelse for positiv holdning til nationalparken
57% af de respondenter, der finder det positivt at
have en nationalpark lige uden for deres dør
angiver, at det er positivt fordi det giver dem
muligheder for at nyde naturen. 44% angiver
endvidere, at statusen som nationalpark er med
til at værne om og bevare naturen, mens 10%
yderligere ser det som en fordel i forhold til at
trække turisme til området. 5% har endvidere
angivet andre svar, der fremgår af nedenstående
liste. Blandt disse nævnes bl.a. muligheden for
fiskeri, ekstra beskæftigelse, at området får et
positivt omdømme, gode muligheder for at sejle
etc.
Der er ikke nogen markante forskelle i svarene
mellem mænd og kvinder eller på tværs af
aldersgrupper.

Andetsvar:
2 Fiskeri
1 Beskæftigelse, ekstra
1 Bevarelsesværdi
1 Det er af national betydning
1 Godt der kommer fokus på stedet
1 Jagt
1 Kendt, området bliver mere

1 Kommercielt, bruger det
1 Lokalområdet, byudvikling, turisme og industri
1 Muligheder, rekreative
1 Nationalpark, positivt at bruge energi på
1 Omdømme, positivt
1 Området, bliver nemmere at brande
1 Omtale, bedre

1 Parken, at kunne gå ind i
1 Rekreative områder, indeholder
1 Sejlads, rigtig godt område til
1 Sejle, mulighed for at
1 Stolt over området
1 Værdig

Begrundelse for positiv holdning til nationalparken
På tværs af kommunerne ses
enkelte markante forskelle.
Svarmønsteret blandt beboerne
på Fanø er således anderledes
end blandt de tre øvrige
kommuner. Markant færre på
Fanø (31%) end blandt de
øvrige kommuner (54-66%)
lægger således vægt på, at
statusen som nationalpark
giver mulighed for selv at nyde
naturen. Til gengæld lægger
Fanøborgerne markant mere
vægt på, at statusen som
nationalpark tiltrækker turisme.
Mens det for Esbjerg, Tønder
og Varde Kommune kun er
omkring 1 ud af 10, der lægger
vægt på dette, så er det hele
38% af de adspurgte på Fanø,
der angiver dette som en af de
væsentligste grunde til, at de
finder det positivt med en
nationalpark lige uden for
døren.

Begrundelse for negativ holdning til nationalparken

Blandt de kun 3%, der angiver, at det har
negativ betydning for dem at have en
nationalpark uden for deres dør, angiver
36%, at dette skyldes begrænsningen af de
lokales ret til at bruge og anvende området.
64% har angivet en bred vifte af andre svar,
der fremgår under figuren. Flere nævner, at
nationalparken begrænser mulighederne for
jagt og at man må nedskrive landbrug.

3 Jagt, begrænser
3 Nedskrivning af Landbrug
1 Barn, der er blevet brugt meget tid der som
1 Bruges til, kan ikke se hvad det skal
1 Dominere, nogle fredede dyrearter kommer til at
1 Fars forretning, problemer økonomisk i forbindelse med
1 Gåturen, naturen ikke længere velegnet til
1 Jetski, kan ikke stå på

1 Jord, ejer
1 Nedskrivning af Fiskeri
1 Område, syndt københavnere skal bestemme over
1 Turister, Esbjerg er kun for
1 Udvikling, vanskeligt at skabe
1 Vejene, trafikproblemer med
1 Vejr, dårligt

Begrundelse for negativ holdning til nationalparken

Da så få beboere har
angivet noget negativt, er
der ikke nogle statistiske
forskelle for de angivne
svar kommunerne imellem.
Det kan nævnes, at der i
Esbjerg Kommune er 29%,
der
har
angivet,
at
nationalparken begrænser
de lokales ret til at
bruge/anvende
området,
mens det samme gælder
100% af Fanø-borgerne (2
beboere) og 40% i Tønder
Kommune. Men som nævnt
er dette ikke signifikant
grundet de få beboere, der
har besvaret spørgsmålet

Afstemning om fortsat eksistens af Nationalpark Vadehavet
Hvis der var valg om den fortsatte eksistens
af Nationalpark Vadehavet ville 72% af
beboerne i området helt sikkert stemme for
dens fortsatte eksistens, hvilket vidner om
stor lokalopbakning til nationalparken. 8%
angiver desuden, at de ville stemme for en
fortsat eksistens af nationalparken på en
bestemt betingelse. 14% ville ikke stemme,
mens 4% med sikkerhed ville stemme
imod.
Markant flere mænd (6%) end kvinder (2%)
ville helt sikkert stemme imod den fortsatte
eksistens af Nationalpark Vadehavet.
Blandt
de
respondenter
der
er
arbejdsmæssigt eller privat aktive inden for
landbrug og jagt er der markant færre (hhv.
45% og 54%), der helt sikkert ville stemme
for den fortsatte eksistens, end blandt
aktive inden for andre områder. Disse
grupper vil dog i højere grad (19% for
begge) stemme for, men på en bestemt
betingelse.

Afstemning om fortsat eksistens af Nationalpark Vadehavet

Der ses en lavere opbakning til
Nationalpark
Vadehavet
blandt
beboerne i Tønder Kommune end i
de øvrige tre kommuner. Således vil
”blot” 59% af respondenterne helt
sikkert stemme for dens fortsatte
eksistens.
Opbakningen
til
nationalparken må dog stadig siges
at være meget høj, idet blot 8% i
Tønder Kommune med sikkerhed
ville stemme imod. I de tre øvrige
kommuner, Esbjerg, Tønder og Varde
er det ca. 3 ud af 4 der med
sikkerhed ville stemme for den
fortsatte eksistens af Nationalpark
Vadehavet.

Sammenligning af resultater med tysk undersøgelse
Blandt lokalbefolkningerne i både Tyskland og Danmark er der en meget positiv indstilling til nationalparkerne ved Vadehavet.
Hvor det i Danmark er 72%, der med sikkerhed vil stemme for den fortsatte eksistens, gælder det dog lidt flere (80%) i Tyskland. I Tyskland er
der dog lidt flere, der på en bestemt betingelse ville stemme for. Det gælder 14% mod 8% i Danmark. Samlet set er der altså 94% i Tyskland
der med sikkerhed ville stemme for eller på en bestemt betingelse ville stemme for, mens denne andel i Danmark ligger på 80%.
Andelen der med sikkerhed ville stemme imod er omtrent den samme, 4% i Danmark og 2% i Tyskland. I Danmark er der til gengæld flere
(14%), der ikke ville stemme, mod blot 4% i Tyskland. At der er flere i Danmark end i Tyskland, der ville vælge ikke at stemme og omvendt
flere i Tyskland, der med sikkerhed ville stemme for den fortsatte eksistens, hænger blandt andet sammen med, at der er flere i Danmark end i
Tyskland for hvem det ikke har en betydning at have en nationalpark uden for deres dør. Dertil har det sandsynligvis en vis betydning, at den
tyske del af vadehavet er udnævnt til verdensnaturarv.

Betingelser for at stemme for nationalparkens eksistens
8% af beboerne angav, at de ville stemme for den
fortsatte eksistens af nationalparken på en bestemt
betingelse. 23% af disse angiver, at denne betingelse
er, at der ikke må være nogen indskrænkninger for
landbruget. 10% angiver, at de ønsker en øget
deltagelse og medbestemmelse for lokale beboere,
mens 8% angiver fri jagt som betingelse for at stemme
for. 56% har desuden en bred vifte af andre svar,
hvilke fremgår under figuren.
Blandt respondenter der er aktive inden for landbruget
svarer 47%, at deres betingelse for at stemme for en
fortsat eksistens er, at der ikke sker markante
indskrænkninger for landbruget. 31% af dem, der er
aktive inden for jagt angiver, at fri jagt er deres
betingelse for at stemme for.

5 Menneskene/beboerne må ikke glemmes
4 Restriktioner, færre
3 Erhverv, hensyntagen til
3 Information, kræver at man sætter sig ind i det
2 Dyrelivet, beskyttelse af
2 Mindre/færre indskrænkninger/begrænsninger
2 Vedligeholdelse
1 Adgang, bedre og mere åben
1 Bebyggelse, skulle være gennemført uden
1 Beskyttelsen må ikke overdrives/Ikke beskyttelse for
enhver pris

1 Digefoden, afgrænsninger skal lægges uden for
1 Døren, hvis blanket blev sendt ud til
1 Faldskærmsspring, det skal være tilladt at udføre
1 Forandringer, der må ikke laves større
1 Forbehold, uden
1 Gåture, vigtigt der er adgang til
1 Kitesurfing, fri
1 Kommunale midler, ikke bruges for mange
1 Konsekvenserne, oplyst
1 Krav, hvilke
1 Last, ingen udgift på

1 Lovgivningen, ingen ændringer i
1 Miljø, passe på
1 Natur, pleje
1 Området, erhvervslivet skal bestemme mere over
1 Området, vil gerne vide hvilken betydning det får for
1 Regler, blødere
1 Restriktioner, det kommer an på hvilke
1 Strandpromenaden, nationalparken burde ikke omfatte
1 Tilladt, hunde skal være
1 Tydeligt, hvis det blev gjort
1 Udviklingen, må ikke bremse

Sammenligning af resultater med tysk undersøgelse
I sammenligningen mellem den tyske og den danske undersøgelse afgives forskellige betingelser i hhv. Tyskland og Danmark.
Mens tyskerne først og fremmest nævner, at vadehavet fortsat skal være tilgængeligt, før man vil stemme for en fortsættelse af nationalparkstatus (13%), så nævner danskerne først og fremmest, at der ikke må være nogen markante indskrænkninger for landbruget (23%). 11% af
tyskerne nævner desuden ”beskyttelse af fiskeriet”, hvilket ikke nævnes i Danmark. Derudover nævner 8% i Tyskland nævner, at det skal
være muligt at foretage kontrolleret økonomisk udnyttelse af vadehavet (f.eks. olieudvinding).
I Danmark er den næststørste betingelse for at stemme for, at der skal være øget deltagelse og medbestemmelse for de lokale beboere
(10%), mens 8% desuden nævner fri jagt.

Vadehavet som UNESCO verdensarv
På trods af at det danske Vadehav endnu ikke er
udnævnt til verdensnaturarv af UNESCO mener 42%
at vide, at det er udnævnt til verdensnaturarv, mens
blot 8% ved, at det ikke er udnævnt til
verdensnaturarv. 51% ved ikke om det er udnævnt
eller ej.
Der har sandsynligvis været en del omtale af, at
Nationalpark Vadehavet skal indstilles som
verdensnaturarv og beboerne i lokalområdet har
sikkert været eksponeret for megen af denne omtale.
Dette er sandsynligvis en af årsagerne til, at mange
tror, at Nationalpark Vadehavet allerede er optaget
på UNESCO’s liste.
Der kan ses en tendens til, at de yngre respondenter
i højere grad er i tvivl om, hvorvidt Vadehavet er
optaget på listen eller ej. 76% af de 15-29 årige
angiver at de ikke ved om det er udnævnt eller ej.
Det samme gælder derimod blot for 34% af de 50-59
årige og 39% af de 60-69 årige. Omvendt ved de
ældre beboere i højere grad, at den danske del af
Vadehavet
endnu
ikke
er
udnævnt
til
verdensnaturarv. Dette gælder 13% af de 60-69
årige og blot 3% af de 15-29 årige.

Vadehavet som UNESCO verdensarv

Der er markant færre Fanø-beboere (35%) der nævner at de ikke ved om det danske Vadehav er udnævnt til verdensnaturarv af UNESCO
eller ej. I de øvrige kommuner er det til sammenligning ca. halvdelen der angiver, at de ikke ved det. Det betyder samtidig, at flere på Fanø
(25%) korrekt svarer, at den danske del af vadehavet endnu ikke er på verdensnaturarvslisten.

Fordele eller ulemper ved udnævnelse til verdensnaturarv
54% af beboerne mener, at en udnævnelse af
det danske Vadehav til verdensnaturarv vil
betyde ”mange flere fordele” (4%) eller ”flere
fordele” (50%). 10% kan både se fordele og
ulemper, mens 12% anser en udnævnelse for
at give ”flere ulemper” (11%) eller ”mange flere
ulemper” (1%). 11% mener ikke det vil have
nogen betydning, hvis Nationalpark Vadehavet
udnævnes til verdensnaturarv.
Der ses en tendens til, at jo yngre beboerne
er, i jo højere grad mener de en udnævnelse
vil betyde flere fordele. Således mener 58% af
de 15-29 årige, at en udnævnelse til
verdensnaturarv vil betyde flere fordele, mens
denne andel falder i takt med alderen og er på
40% for de 70+ årige.
Flere kvinder (54%) end mænd (46%) anser
en udnævnelse til verdensnaturarv for at give
flere fordele, mens mændene til gengæld er
mere skeptiske i forhold til om en udnævnelse
overhovedet vil have nogen betydning. 15% af
mændene anser således ikke en udnævnelse
for at have nogen betydning, mens det samme
blot er gældede for 8% af kvinderne.

Fordele eller ulemper ved udnævnelse til verdensnaturarv
I Tønder Kommune er der markant
flere end i de øvrige kommuner der
anser en udnævnelse til UNESCO’s
verdensnaturarvsliste for at give flere
ulemper for lokalområdet. Det gælder
således 21% af borgerne i Tønder,
mens Fanø kommer tættest på med
18% i denne kommune. I Varde og
Esbjerg er det derimod blot 8% og
9% af beboerne der anser en
udnævnelse for at give ulemper.
Fanø og Tønder er således også de
to kommuner, hvor færrest anser en
udnævnelse for at give flere fordele.
Alt taget i betragtning er der dog
stadig en overvældende majoritet i
alle fire kommuner, der anser en
udnævnelse for at give flere fordele
til deres lokalområde, hvilket må
betragtes som en støtte i forhold til
ambitionen om at få udnævnt det
danske Vadehav til verdensnaturarv.

Sammenligning af resultater med tysk undersøgelse
Der er i den tyske undersøgelse spurgt ind til om man anser nationalparken for at give flere fordele, flere ulemper eller om der er lige fordele
og ulemper. Dette er ikke præcist det samme spørgsmål som i den danske undersøgelse, hvor der er spurgt om man tror, at en udnævnelse
af det danske Vadehav til UNESCO verdensnaturarv vil betyde flere fordele eller flere ulemper for ens område. I den danske undersøgelse
spørges der således ind til en mulig fremtidig situation, mens tyskerne er blevet spurgt ind til den aktuelle situation. En sammenligning af
resultaterne skal derfor gøres varsomt.
Flere i den tyske end i den danske undersøgelse mener, at nationalparken giver flere fordele. Således mener 62% i den tyske undersøgelse,
at nationalparken giver flere fordele, mens 54% af danskerne mener, at en udnævnelse til verdensnaturarv vil give ”flere/mange flere” fordele.
Omvendt mener flere danskere (12%) end tyskere (3%), at nationalparken (ved en udnævnelse) giver ”flere/mange flere” ulemper.
31% af de tyske respondenter mener, at der både er flere fordele og flere ulemper, mens det samme gør sig gældende for 10% af danskerne.

Fordele ved udnævnelse til verdensnaturarv
Når man spørger ind til hvilke fordele
respondenterne ser ved en udnævnelse til
verdensnaturarv bliver det tydeligt, at der især
er fokus på den økonomiske og kommercielle
gevinst, der kan være ved en sådan
udnævnelse. Således angiver markant flest
respondenter (61%) at øget turisme er en af
de fordele de ser for deres område ved en
udnævnelse. 14% anser desuden øget
branding af og reklame, kendskab og
interesse for den danske del af vadehavet
som fordele. 5% angiver endvidere direkte den
fordel, der kan være ved finansiel
støtte/økonomisk fremgang, udvikling og
erhvervsudvikling.
Markant færre respondenter har fokus på de
naturmæssige fordele. Således angiver kun
13%, at en fordel er natur- og miljøbeskyttelse
og 5% dyre-, plante- og artsbeskyttelse. 1%
nævner bedre beskyttelse af Nationalpark
Vadehavet. 6% angiver desuden en bred vifte
af andre svar, der fremgår af listen på næste
side.

Hvilke fordele tror du en udnævnelse af det danske Vadehav til verdensnaturarv vil have for dit område?
3 Egnen, flere vil flytte til
3 Lokalbefolkningen, stolthed for
3 Vedligeholdelse
2 Bebyggelse, mindre
2 Bevarelse, bedre
2 Holland/Tyskland, samarbejde med
2 Midler, flere
2 Turisme
2 Øget uddannelse, forståelse, refleksion,
forskning
1 Beskyttelse, større
1 Beskæftigelse, mere
1 Bevågenhed, større

1 Brug, at flere ville kunne få glæde af det
igennem
1 Byggebegrænsning
1 Byliv, mangfoldigt
1 Danmark, stolte af
1 Fiskning, nedgang i
1 Fjernes, vindmøller
1 Folk, sikkerhed pga. flere
1 Forurening, mindre
1 Grønne områder, personer og familier med
børn kan bruge
1 Havet, bedre viden om hvad der bliver ledet
ud i

1 Havet, få lavet bedre love om
1 Landbruget, mere hjælp til
1 Lokalbefolkningen, flere muligheder for
anvendelse for
1 Område, bedre sammenhæng i
1 Område, unikt
1 Området, sammenhold i
1 Pas
1 Politik, større indflydelse
1 Stiger, huspriser vil
1 Tur, man kan gå en
1 Ture, flere guidede

Fordele ved udnævnelse til verdensnaturarv

Der ses kun få statistisk
signifikante forskelle mellem
kommunerne. Således er der
markant flere i Esbjerg (16%),
der anser øget branding af og
reklame,
kendskab
og
interesse for Vadehavet for en
fordel. I de øvrige kommuner
ligger denne andel på 9-11%.
Det ses endvidere at færre på
Fanø (46%) anser øget
turisme som en fordel.

Sammenligning af resultater med tysk undersøgelse
For dette spørgsmål gælder naturligvis samme overvejelser som i forrige spørgsmål angående spørgsmålsformuleringen på hhv. tysk og
dansk. Især hensynet til, at tyskerne er blevet spurgt ind til en aktuel situation, mens danskerne spørges ind til en mulig fremtidig situation er
en vigtig fejlkilde at tage højde for, når der sammenlignes svar på tværs af de to undersøgelser.
I både Danmark og Tyskland nævnes øget turisme som den største fordel blandt de adspurgte respondenter. Der er dog markant større andel
i Danmark (61%) end i Tyskland (32%), der nævner denne fordel. Dernæst følger i Tyskland gevinster ved natur- og miljøbeskyttelse (19%),
samt dyre-, fugle-, plante og artsbeskyttelse (14%). I Danmark nævnes øget branding af og reklame, kendskab og interesse for Vadehavet
(14%) som den næststørste fordel, mens natur- og miljøbeskyttelse (13%) følger kort efter på en tredjeplads.
Det er således langt hen ad vejen de samme fordele der nævnes, om end danskerne i højere grad nævner turisme som en fordel. Dette kan
muligvis skyldes formuleringen af spørgsmålet idet der spørges ind til fordelen ved at blive udnævnt til UNESCO verdensnaturarv i den danske
undersøgelse, mens der spørges ind til fordelene ved at have en nationalpark i den tyske undersøgelse. Brandet ”UNESCO” ses således
muligvis som en større turistmagnet end ”bare” ”Nationalpark”.

Ulemper ved udnævnelse til verdensnaturarv

Beboerne
har
afgivet
mange
forskellige bekymringer om, hvad en
udnævnelse af det danske vadehav
vil kunne have af ulemper for deres
områder. Flest beboere angiver
begrænsning af landbrug (20%) og
bekymringer om masseturisme og for
mange besøgende i området (15%).
12% ser mulige erhvervsmæssige
begrænsninger og ulemper, mens 7%
anser hhv. øgede restriktioner og
begrænsninger for de lokale beboere
som en ulempe. 3% frygter endvidere
begrænsninger af turisme/fritids- og
sportsaktiviteter samt forringelse af
mulighederne for jagt som en ulempe.
27% har angivet en bred vifte af
andre besvarelser, hvilke fremgår på
følgende side:

Hvilke ulemper tror du en udnævnelse af det danske Vadehav til verdensnaturarv vil have for dit område?
2 Begrænses, infrastrukturen
2 Naturen, større belastning af
1 Adgang, ikke så megen
1 Adgangen, øgede begrænsninger i
1 Adgangsbegrænsning
1 Begrænsninger, der kommer for mange
1 Begrænsninger, flere
1 Begrænsninger, meget få
1 Begrænsninger, miljømæssige
1 Besværliggjorte, andre forandringer bliver
1 Byggeri, man vil ikke kunne udvikle med
mere
1 Derned, måske må man ikke længere
komme
1 Diger, ulempe at der ikke er ændringer på
1 Dyrearter, fredning angår kun visse
1 Dyrene og natur, borgernes levebrød
nedprioriteret ift.
1 Faldskærm, restriktioner i forbindelse med
1 Fiskere, skrappere for
1 Fiskeri, begrænsninger for
1 Fiskning, ingen

1 Forbud, der ville komme flere
1 Forbud, flere
1 Forurening, man kan ikke længere tillade
samme mængde
1 Forurening, mere brug for viden om
1 Fredet, det bliver alt for
1 Fredninger, for mange
1 Fredninger, man vil ikke kunne anvende det
frit på grund af
1 Færdselsregler, øgede
1 Havn, fredning umuliggør udvidelse af
1 Indflydelse, danskerne får mindre
1 Jagt- og fiskemuligheder, begrænsede
1 Jagt, forringer mulighederne for
1 Klitarealer, begrænset adgang til
1 Love, for mange
1 Lukket, det bliver mere
1 Marsken, bliver sværere at gøre noget i
1 Miljøkrav, skærpede
1 Mindre, man kommer til at bruge området
1 Naturen, der fredes mere af
1 Naturgenopretning, for meget

1 Områder, flere lukkede
1 Oversvømmelser, giver
1 Penge, der skal bruges mange
1 Populært, kun hvis det blev alt for
1 Publikum, mere begrænset adgang for
1 Regler og lovgivning
1 Regler, for mange
1 Regulering, for meget
1 Sejlads, ingen
1 Skraldespande, der skal være flere
1 Sæler, for mange
1 Tab, kvægavler skal kompenseres for
1 Tilgængelighed, mindre
1 Trafik, problemer i forbindelse med
1 Ture, restriktioner på hvor man må gå
1 Udvikling, sætter stopper for
1 Ukontrolleret vækst i dyrebestande(ne)
1 Unikt, ikke
1 Vedligeholdelse, kommuneskatter stiger
pga.
1 Vindmøller, det ville være en ulempe med

Ulemper ved udnævnelse til verdensnaturarv

Da forholdsvis få beboere
inden for hver kommune
har angivet ulemper ved en
udnævnelse af det danske
vadehav til verdensnaturarv, så er de forskelle, der
vises
i
figuren
ikke
signifikanten og det kan
derfor ikke konkluderes, at
der er forskelle i typen af
ulemper de fire kommuner
imellem. Det er dog
alligevel interessant at
bemærke, at der ikke er
nogen beboere på Fanø,
der ser begrænsning af
landbrug
eller
masseturisme/mange besøgende
som en ulempe.

Sammenligning af resultater med tysk undersøgelse
I den danske undersøgelse nævnes indskrænkninger i landbruget (20%) som den største ulempe ved at blive udnævnt til UNESCO
verdensnaturarv, mens det blot gælder 10% af tyskerne der er bekymret for dette. Tyskerne ser den største ulempe ved nationalparken som
værende indskrænkninger i fiskeriet (19%). Danskernes næststørste bekymring er masseturisme/for mange besøgende (15%), mens dette
blot nævnes af 4% i den tyske undersøgelse. Tyskernes næststørste bekymring er derimod økonomiske begrænsninger (11%) og generelle
begrænsninger/indskrænkninger/krav (11%). Dette er samme andel som i Danmark, hvor 12% anser en af ulemperne for at være
”Erhvervsmæssige begrænsninger/ulemper”.
Forskelle i svar de to undersøgelser imellem kan skyldes flere faktorer. Dels kan de skyldes forskelle i de økonomiske/erhvervsmæssige
strukturer i de to regioner, samt forskelle i den nuværende turisme. Ydermere kan det skyldes det faktum at nationalparkerne er to forskellige
steder i udviklingsprocessen, idet den tyske del er en del af UNESCO’s verdensnaturarvsliste, mens dette endnu ikke gælder den danske.
Ydermere kan forskellene skyldes de forskellige spørgsmålsformuleringer i hhv. den tyske og danske undersøgelse.

Trusler mod vadehavet
Adspurgt om hvilken trussel respondenterne
anser som den største mod Vadehavet
angiver klart flest (42%) forurening.
Derudover angiver 13% mennesker/turisme
som den største trussel, 12% ser
klimaændringer og 11% ser oliespild og
oliekatastrofer, som den største trussel. Blot
5% ser industri og landbrug, som den
største trussel.
I forhold til beboernes alder ses få markante
tendenser.
Frygten
for
oliespild/
oliekatastrofer er således aftagende med
alderen. For de 15-29 årige er det 16% der
angiver dette som den største trussel, mens
denne andel er aftagende i takt med alderen
og ligger for de 60-69 årige på 6%. De 70+
årige stikker dog lidt ud idet 12% angiver
oliespild som den største trussel.
Blandt respondenter, der er aktive inden for
naturbeskyttelse er der en større bekymring
for menneskers/øget turismes indflydelse på
Vadehavet. Blandt beboere aktive inden for
naturbeskyttelse angver næsten hver fjerde
(24%), at mennesker/øget turisme er den
største trussel for Vadehavet.

Trusler mod vadehavet
Det er for alle 4 kommuner
gældende, at beboerne anser
forurening som den største
trussel.
Der er kun få signifikante
forskelle kommunerne imellem.
Det mest interessante er Fanøborgernes store bekymring i
forhold til miljømæssige trusler.
Således angiver halvdelen af
Fanø-borgerne forurening som
største trussel, en tredjedel
angiver klimaændringer som
største
trussel,
mens
en
fjerdedel angiver oliespild og
oliekatastrofer som de største
trusler mod Vadehavet, hvilket
samlet set er markant højere
end i de øvrige 3 kommuner.
I Tønder Kommune er der
desuden den laveste frygt for
Oliespild/katastrofer, idet blot
6% angiver dette som en
trussel.

Sammenligning af resultater med tysk undersøgelse
I den tyske undersøgelse er de tre største trusler, der nævnes: Oliespild/olieforurening (16%), Skibe/skibsfart/shipping (13%) samt
miljøforurening (11%). I Danmark anses de tre største trusler for at være: Generel (miljø)Forurening (42%), Mennesker/turisme (13%) samt
klimaændringer (global opvarmning) (12%).
Oliespild, der er tyskernes største bekymring, nævnes som den fjerdestørste trussel blandt de danske respondenter (11%). Danskernes
næststørste bekymring (Mennesker/turisme) anses i stort set samme grad som en trussel i Tyskland. 10% af tyskerne nævner således
mennesker som en trussel, mens 2% nævner turisme. Således sammenlagt 12% i Tyskland og 13% i Danmark.

Andel, der har besøgt udstilling og/eller attraktion om vadehavet

Knapt halvdelen af beboerne (48%)
har inden for de seneste 5 år besøgt
en udstilling eller attraktion om
vadehavet, mens omtrent samme
andel (51%) angiver ikke at have
besøgt en sådan. Det samme billede
gør sig gældende på tværs af både
alder og køn.
Beboere, der er aktive inden for
turisme og friluftsliv har i højere grad
end øvrige beboere besøgt en
udstilling eller attraktion om Vadehavet
inden for de seneste fem år. 63% af de
aktive inden for turisme har besøgt en
udstilling eller attraktion inden for de
seneste 5 år, mens dette gælder 60%
af de aktive inden for friluftsliv.

Andel, der har besøgt udstilling og/eller attraktion om vadehavet

Mens der er omtrent lige mange i Esbjerg (49%) og Fanø Kommune (45%), der har besøgt en udstilling eller attraktion om vadehavet, så
adskiller Tønder og Varde Kommune sig. I Tønder Kommune er der således flere (56%) end i de øvrige kommuner, der har har besøgt en
attraktion eller udstilling inden for de seneste fem år, mens der i Varde Kommune er færre (35%) end i de øvrige kommuner, der har besøgt en
udstilling eller attraktion.

Sammenligning af resultater med tysk undersøgelse
Det bedst sammenlignelige spørgsmål i den tyske undersøgelse går på om man har besøgt ”Multimar Wattforum” i Tönning, hvilket 93%
angiver at kende til. Af disse 93% angiver 75%, at de har besøgt Multimar Wattforum mindst en gang. Dette svarer til at ca. 70% af de
adspurgte i den tyske undersøgelse både kender til, og har besøgt Multimar Wattforum. Til sammenligning har 48% af alle de danske
respondenter inden for de seneste 5 år besøgt en udstilling og/eller attraktion om Vadehavet.
Som nævnt er der stor forskel på spørgsmålene i hhv. den tyske og den danske undersøgelse, hvilket betyder at en dyberegående analyse af
de to undersøgelser for dette spørgsmål ikke er mulig. Det formodes dog at en årsag til, at flere i Tyskland end i Danmark har besøgt en
udstilling/attraktion om vadehavet hænger sammen med at, den tyske del af vadehavet er udnævnt af UNESCO til verdensnaturarv og derfor
tiltrækker mennesker til udstillinger/attraktioner.

Udstillinger/attraktioner besøgt
Fiskeri- og Søfartsmuseet er den klart mest
populære attraktion blandt beboerne i området.
72% af beboerne, der inden for de seneste fem år
har besøgt en attraktion eller udstilling har således
besøgt dette museum. Godt halvdelen (51%) har
besøgt Vadehavscenteret, mens hver femte (21%)
har været med på en sortsol-safari. Dertil angiver
17% at have været på sæl-safari, mens 8% har
deltaget i en østers-safari. 4% har været på
Mandø, 3% ved Højer Sluse og 2% på
Myretuegård.
Der er en klar tendens til, at ældre beboere har
besøgt flere attraktioner end yngre beboere. De
15-29 årige angiver således i gennemsnit 1,5
attraktioner pr. person, mens det for de 60-69
årige gælder 2,3 attraktioner pr. person (de 70+
årige ligger lidt lavere med 2,1 attraktioner pr.
person).
Mens Fiskeri- og Søfartsmuseet er lige meget
besøgt på tværs af beboernes alder, så ses for næsten alle øvrige attraktioner og udstillinger, at andelen, der besøger disse stiger i takt med
alderen. Dette skyldes selvsagt også, at ældre personer som nævnt besøger flere udstillinger og attraktioner end yngre beboere. Ydermere er
det interessant, at Vadehavscenteret er ligeså populært som Fiskeri- og Søfartsmuseet blandt de 60-69 årige. 70% i denne aldersgruppe har
besøgt Vadehavscenteret, mens 72% har besøgt Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Udstillinger/attraktioner besøgt?
Fiskeri- og søfartsmuseet er
mest populært blandt Esbjerg
og Fanøs borgere, hvor hhv.
76% og 100% af de
adspurgte respondenter har
besøgt dette inden for de
seneste fem år. Blandt
beboere i Tønder Kommune
er det blot 55%, der har
besøgt dette museum.
Sort-sol safari er til gengæld
mest besøgt blandt Tønder
Kommunes borgere, idet
30% har deltaget i en sådan
inden for de seneste fem år,
mens det til sammenligning
blot er 6% af de adspurgte fra
Fanø.
Fanø-beboerne er derimod
glade for sæl-safari. 44% af
de Fanø-borgere, der inden
for de seneste fem år har
besøgt en vadehavsattraktion
eller udstilling har deltaget i
en sæl-safari.

Senest besøgte udstilling/attraktion

Flest respondenter har senest
besøgt Fiskeri- og Søfartsmuseet
(47%). 23% har senest besøgt
Vadehavscenteret, mens 6%
senest besøgte en Sortsol-safari.
De yngre årgange har i højere
grad end de ældre årgange
senest
besøgt
Fiskeriog
Søfartsmuseet. 64% af de 15-29
årige angiver senest at have
besøgt dette museum, mens det
for de 70+ årige kun gælder 36%.
Dette
hænger
naturligvis
sammen med, at de ældre
beboere generelt har besøgt flere
udstillinger og attraktioner, og
Fiskeri- og Søfarts-museet derfor
ikke udgør en lige så stor andel
af
besøg
på
udstillinger/
attraktioner blandt disse, som det
gør for de yngre besøgende.

Bedømmelse af senest besøgte udstilling/attraktion
Udstillinger og attraktioner vedrørende vadehavet får
generelt rigtigt gode karakterer. Der er således kun
5%, der giver karakteren 4 og ingen, der giver
karakteren 5 (mangelfuld). Hele 41% giver derimod
karakteren 1 (rigtig god) og 36% karakteren 2. I
gennemsnit gives karakteren 1,8, hvilket må
betragtes som et flot resultat.
Det ses endvidere en tendens til, jo ældre beboerne
er, jo højere karakterer giver de den senest besøgte
attraktion/udstilling. Hvor fx 28% af de 15-29 årige
giver karakteren 1, så gælder det for hele 55% af de
60-69 årige. Gennemsnitskarakteren forbedres
således over aldersgrupperne. Blandt de 15-29 årige
gives i gennemsnit karakteren 2,0, mens den for 6069 årige er på 1,6.
Hvis man ser på karakteren for de enkelte
attraktioner, der senest er besøgt, så får Sortsolsafari karakteren 1 af hele 57% af beboerne.
Gennemsnittet for denne attraktion er 1,6. Til
sammenligning får Sæl-safari karakteren 1 af 45% af
de besøgende, hvilket dog stadig må betragtes som
et positivt resultat. Gennemsnittet for denne ligger på
1,8.
Fiskeriog
Søfartsmuseet
samt
Vadehavscenteret får ligeledes 1,8 i gennemsnit,
mens beboerne bedømmer Østers-safari bedst af alle
med en gennemsnitskarakter på 1,5.

Bedømmelse af senest besøgte udstilling/attraktion
Beboerne i Esbjerg og Fanø
Kommune giver generelt højere
karakterer end beboerne i
Tønder og Varde Kommune.
46% af de adspurgte i Esbjerg
og 56% på Fanø giver deres
seneste besøgte udstilling den
bedste karakter, mens dette
”blot”
er
gældende
for
henholdsvis 30% af beboerne i
Tønder Kommune og 31% af
beboerne i Varde.
Det er endvidere værd at
bemærke, at ingen af Fanøborgerne giver en karakter
lavere end 3. Således giver
Fanø-borgerne i gennemsnit en
karakter på 1,5 i forbindelse
med deres seneste besøg på
en
udstilling/attraktion
om
vadehavet, mens de øvrige
karaktergennemsnit fordeler sig
således: Esbjerg Kommune
(1,8), Tønder Kommune (2,0)
og Varde Kommune (2,0).

Sammenligning af resultater med tysk undersøgelse
I den tyske undersøgelse er der blevet spurgt ind til vurderingen af centeret ”Multimar Wattforum” i Tönning, hvilket er det bedst
sammenlignelige spørgsmål i forhold til den danske undersøgelse. Sammenligningen skal dog tages med et vist forbehold, idet der i den
danske undersøgelse spørges generelt ind til den senest besøgte udstilling/attraktion, der dækker over en række af udstillinger/attraktioner.
Den tyske undersøgelse benytter følgende skala:
•
•
•
•
•

Rigtig god (“Sehr gut”)
God (“Gut”)
Tilfredsstillende (“Befriedigend”)
Tilstrækkelig (“Ausreichend”)
Mangelfuld (“Mangelhaft”)

Skalaen kan således godt sammenlignes med den fempunktsskala, der er benyttet i den danske undersøgelse, som går fra 1 ”Rigtig god” til 5
”Mangelfuld”.
I bedømmelsen af besøget i ”Multimar Watforum” afgiver 88% af tyskerne enten ”rigtig god” (37%) eller ”god” (51%), mens lidt færre danskere
svarer dette i forhold til deres seneste besøg på en udstilling/attraktion. 77% af danskerne har bedømt deres seneste besøg som enten 1
”Rigtig god” (41%) eller 2 (36%). 9% af tyskerne angiver ”tilfredsstillende”, mens 14% af danskerne har afgivet ”3”, som svar. 5% af danskerne
giver karakteren 4, hvilket svarer til ”tilstrækkelig” i den tyske undersøgelse, hvor blot 0,2% angiver dette som svar. Ingen danskere svarer 5
”mangelfuld” i forhold til deres seneste besøg ligesom blot 0,2% i den tyske undersøgelse svarer dette.
Til trods for at flere respondenter i den tyske (88%) end i den danske undersøgelse (77%) bedømmer deres besøg som ”Godt/rigtig godt”, så
må resultaterne i den danske undersøgelse fortsat anses som flotte – også taget i betragtning, at kun 5% angiver karakteren 4 og ingen
afgiver karakteren 5 (Mangelfuld).

Besøgsfrekvens

De fleste respondenter har
besøgt
udstillinger
og/eller
attraktioner om vadehavet flere
gange. Således angiver blot 14%
kun at have besøgt en udstilling
eller attraktion en gang. Hertil
angiver 16%, at have besøgt en
udstilling eller attraktion 2 gange,
mens 20% angiver 3 gange. 21%
har besøgt 4-5 gange, 10% 6-9
gange, mens hele 17% har
besøgt
attraktioner
og/eller
udstillinger 10 gange eller mere.
Der ses en tendens til, at de
yngre respondenter oftere angiver
blot at have besøgt 1 gang. 19%
af de 15-29 årige og 25% af de
30-39 årige angiver dette, mens
det samme blot er gældende for
8% af de 60-69 årige og 10% af
de 70+ årige.

Besøgsfrekvens

Der er markant færre beboere på
Fanø end i de øvrige 3 kommuner,
der
kun
har
besøgt
en
udstilling/attraktion 1-2 gange.
Således er der kun 6% af
beboerne på Fanø, der angiver at
have besøgt en udstilling/attraktion
1 gang. Dertil er der ingen, der
nævner 2 gange. 27% af beboerne
i Esbjerg Kommune nævner 1-2
gange, 34% af beboerne i Varde
Kommune og 39% i Tønder
Kommune. Omvendt er der
markant flere i Fanø Kommune
end i de øvrige 3 kommuner, der
har besøgt en udstilling/attraktion
3-5 gange. 2/3 (66%) af beboerne
på Fanø har besøgt en udstilling/
attraktion 3-5 gange. Til gengæld
er der ”kun” 11% på Fanø, der har
besøgt en udstilling/attraktion10
gange eller derover. I Tønder
Kommune er denne andel på hele
20%, mens den er 17% i Esbjerg
kommune.

Sammenligning af resultater med tysk undersøgelse
På dette spørgsmål sammenlignes ligesom de foregående med spørgsmålene angående ”Multimar Wattforum” i Tönning. Dette er selvfølgelig
en klar fejlkilde ligesom i de foregående spørgsmål. Desuden er svarkategorierne i den tyske hhv. den danske undersøgelse ikke helt ens,
hvilket dog bør have mindre betydning i dette tilfælde.
27% af tyskerne har besøgt Multimar Wattforum 1 gang, mens 23% har besøgt den 2 gange, 18% 3 gange, 9% 4 gange, 16% 5-9 gange og
7% mere end 9 gange. Da der i den danske undersøgelse spørges ind til, hvor mange gange man har besøgt en udstilling eller attraktion om
Vadehavet er der naturligt flere, der har besøgt en sådan en flere gange, da der er tale en alle udstillinger/attraktioner om vadehavet. Således
er der 14% der har besøgt en udstiling eller attraktion 1 gang, 16% 2 gange, 20% 3 gange, 21% 4-5 gange, 10% 6-9 gange og 17% mere end
10 gange.

Fremtidige besøg på udstillinger om vadehavet
72% af beboerne i lokalområdet
finder det enten meget sandsynligt
(33%) eller sandsynligt (39%) at de
inden for de næste par år vil besøge
en
udstilling
om
Vadehavet.
Omvendt anser ca. 1/5 (21%) det
som usandsynligt (14%) eller meget
usandsynligt (7%).
De yngste beboere (15-29 årige) er
den gruppe, der finder det mindst
sandsynligt, at de vil besøge en
udstilling om Vadehavet inden for de
næste par år. Således er der ”blot”
63% af disse, der finder det
sandsynligt (42%) eller meget
sandsynligt (21%), at de vil besøge
en udstilling inden for de næste par
år. Omvendt er der 29%, der finder
det usandsynligt (20%) eller meget
usandsynligt (9%).
Lidt flere kvinder (74%) end mænd
(70%) finder det sandsynligt/meget
sandsynligt, at de vil besøge en
udstilling inden for de næste par år,
mens lidt flere mænd (23%) end
kvinder
(20%)
finder
det
usandsynligt/meget usandsynligt.

Fremtidige besøg på udstillinger om Vadehavet

Det er for alle 4 kommuner
gældende, at markant flere
beboere finder det sandsynligt
end usandsynligt, at de inden
for de næste par år vil besøge
en udstilling om vadehavet
Som det fremgår af figuren, så
er der en større andel af
beboere i Fanø Kommune end i
de øvrige 3 kommuner, der
finder det sandsynligt/meget
sandsynligt, at de inden for de
næste par år vil besøge en
udstilling
om
Vadehavet.
Grundet det lave respondenttal
i Fanø Kommune, er det dog
ikke muligt statistisk set at
fastslå denne forskel med
sikkerhed.

Sammenligning af resultater med tysk undersøgelse
Dette spørgsmål sammenlignes ligesom i de foregående spørgsmål med det tilsvarende tyske spørgsmål angående ”Multimar Wattforum” i
Tönning. Dette er fortsat en fejlkilde i sammenligningen ligesom i de foregående spørgsmål. Men andre lige så store fejlkilder i
sammenligningen er forskellen i svarkategorier samt at spørgsmålet i den tyske undersøgelse kun er stillet til de personer, der ikke tidligere
har besøgt ”Multimar Wattforum” i Tönning.I den danske undersøgelse har alle fået spørgsmålet – også dem, der tidligere har besøgt en
udstilling/attraktion.
Nationalpark Vadehavet skal derfor være varsom med at konkludere på nedenstående sammenligning mellem den danske og tyske
undersøgelse.
72% i den danske undersøgelse finder det enten ”Meget sandsynligt” (33%) eller ”Sandsynligt” (39%) at de inden for de næste par år vil
besøge en udstilling/attraktion om Vadehavet. Det samme gør sig ”kun” gældende for 56% i den tyske undersøgelse, hvor 25% har svaret
”sikkert” og 31% ”sandsynligt” til, at de vil besøge ”Multimar Wattforum” i Tönning.
Omvendt er der 21% i den danske undersøgelse, der finder det ”Usandsynligt” (14%) eller ”Meget usandsynligt” (7%), at de vil besøge en
udstilling/attraktion om vadehavet inden for de næste par år, mens der er 31% i den tyske undersøgelse, der ”Sandsynligvis ikke” (22%) eller
”Helt sikkert ikke” (9%) vil besøge ”Multimar Wattforum” i Tönning.

