
Markedsundersøgelse: 
• Kopi af den tyske undersøgelse. 
• 1.000 telefoninterviews i de fire Vadehavskommuner. 
• Let tilrettede spørgsmål – f.eks. omkring VFF medlemmer. 
• Megafon har lavet undersøgelsen. 

 
• Endelig rapport med samme informationer som i den tyske. 
• Sammenligning mellem den danske og tyske undersøgelse. 
 

 

	



	

Spørgsmål: Udpegninger og lovgivning 
Den danske del af Vadehavet er omfattet af forskellige udpegninger og lovgivning. Kender du en eller flere af 
betegnelserne/benævnelserne for den danske del af vadehavet? (Uhjulpet spørgsmål) 
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Spørgsmål: Betydningen af Nationalparkstatus 
Det danske Vadehav blev i oktober 2010 udpeget som Nationalpark og er en ud af blot tre nationalparker i Danmark. 
Hvilken af følgende betydninger har det først og fremmest for dig at have en nationalpark lige uden for din dør?  

De grønne felter total = 58 % 
(Tyskerne = 88 %) Det er jeg stolt af 
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Spørgsmål: Fortsat eksistens 
Hvis der f.eks. næste søndag skulle stemmes om den fortsatte eksistens af Nationalpark Vadehavet, 
hvilket af følgende ville du så gøre?  

De grønne felter total = 80 % 
(Tyskerne = 94 %) 
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Spørgsmål: UNESCO verdensnaturarv 
Det tysk/hollandske Vadehav blev for 2 år siden udnævnt til Verdensnaturarv. Tror du, at en udnævnelse af 
det danske Vadehav til verdensnaturarv vil betyde flere fordele eller flere ulemper for dit område?  
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Spørgsmål: Attraktioner og udstillinger 
Hvilken attraktion eller udstilling om vadehavet har du senest besøgt?  
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