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Danskerne er storforbrugere af naturen
Landbrug & Fødevarer har, i en ny undersøgelse, spurgt danskerne om deres holdning til den danske natur. Danskerne bruger generelt naturen ofte.
De bruger den, helst til at kigge på eller til at dyrke motion. Det bedste ved
den danske natur er, ifølge undersøgelsen, kysterne og skovene.
Highlights:
- Over halvdelen af danskerne bruger naturen flere gange om ugen.
- Hver femte dansker bruger naturen hverdag.
- Danskernes naturfavoritter er kysterne og skovene.
- Danskerne foretrækker at kigge på naturen, eller at dyrke motion i den.
- Flertallet af danskerne mener, det er en statslig opgave, at understøtte
udviklingen af dansk natur økonomisk.

99,8 pct. bruger naturen

Hvor ofte bruges naturen
99,8 pct. af respondenterne i undersøgelsen bruger naturen. Af disse bruger
ca. 20 pct. naturen hver dag, ca. 37 pct. flere gange om ugen, ca. 32 pct.
flere gange om måneden og ca. 11 pct. sjældnere end dette. Størstedelen af
respondenterne anvender således naturen flere gange om ugen.
Hvor ofte bruger du naturen?
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Naturen bruges mest
uden for hovedstaden

Det er imidlertid ikke alle, der bruger naturen lige ofte. Der er eksempelvis
forskel på, hvor ofte naturen bruges i de forskellige regioner. I Region Hovedstanden er der ca. 13 pct., der bruger naturen hver dag, mens dette gør
sig gældende for mellem 20 og 25 pct. i de andre regioner. Andelen der bru-

ger naturen flere gange om ugen, er ligeledes mindre i Region Hovedstaden
(ca. 31 pct.). I de andre regioner er tallet mellem 38 og 41 pct.
Hvor ofte bruger du naturen?
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Pct.
45

Region Sjælland
Region Nordjylland

Region Syddanmark

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Hver dag

Flere gange om
ugen

Flere gange om
måneden

Sjældnere

Aldrig

Kilde: Landbrug & Fødevarer

Ca. 36 pct. i
yderkommunerne bruger
naturen hverdag

I nogle kommuner bruger man naturen mere end i andre. I yderkommuner
bruger borgerne naturen mest, mens de bruger den mindst i bykommunerne1. 36 pct. af respondenterne fra en yderkommune bruger naturen hverdag.
Det samme gør ca. 28 pct. i landkommunerne, ca. 23 pct. i mellemkommunerne og ca.15 pct. i bykommunerne.
Hvor ofte bruger du naturen?
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De ældste bruger
naturen mest

Der er også forskel på, hvor ofte de forskellige aldersgrupper bruger naturen. Der er flest blandt de 50-70 årige, der bruger naturen hver dag (ca. 29
pct.) og færrest blandt de 18-34 årige (ca.11 pct.). Der er ligeledes flest af
de 50-70 årige, der bruger naturen flere gange om ugen (ca. 41 pct.).

1 Her anvendes By- og landskabsstyrelsens definition jf. landsplanredegørelsen
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Hvor ofte bruger du naturen?
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Ca. 62 pct. foretrækker
kysterne og skovene
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Hvad er det bedste ved naturen?
Kysterne er den del af den danske natur, som flest respondenter (ca. 62
pct.) i Landbrug & Fødevarers undersøgelse nævner, blandt de tre ting de
bedst kan lide ved den danske natur. Den næstmest populære del af den
danske natur er skovene (ca. 61 pct.) efterfulgt af landskabet (ca. 47 pct.).
Hvad kan du bedst lide ved den danske natur?
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Anm: det har været muligt at angive op til tre svar

Side 3 af 6

Hvad bruger danskerne naturen til
Den hyppigste brug af naturen blandt danskerne er, ifølge Landbrug & Fødevarers undersøgelse, at kigge på den. 80 pct. af respondenterne svarer
således, at de bruger naturen til at kigge på.
71 pct. af
respondenterne dyrker
motion i naturen

Det som danskerne næst hyppigst bruger naturen til, er motion. 71 pct. dyrker motion i naturen. Den tredje hyppigste anvendelse af naturen er til rekreation, ca. 55 pct. af respondenterne bruger naturen til dette.

32 pct. samler bær, frugt
og lignende

En del af respondenterne bruger naturen i forbindelse med mad, således
samler ca. 32 pct. bær, frugt og lignende, mens ca. 11 pct. går på jagt eller
fisker.
Hvad bruger du naturen til?
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Anm: det har været muligt at angive op til tre svar

De yngste bader mest…

Der er forskel på, hvad forskellige aldersgrupper bruger naturen til. Der er
flere, blandt de 18-34 årige (ca. 51 pct.) end blandt de 35-49 årige (ca. 41
pct.) og de 50-70 årige (ca. 37 pct.), der bader i naturen.

… og de ældste
rekreerer

Omvendt forholder det sig omkring anvendelse af naturen til rekreation. Der
er flere i de to ældste aldersgrupper (ca. 59-62 pct.) end i den yngste aldersgruppe (ca. 44 pct.), der anvender naturen til rekreation.
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Hvad bruger du naturen til?
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Hvad er landbrugets rolle i den danske natur
Er landbruget en beskytter af dansk natur? Dette har Landbrug & Fødevarer
spurgt danskerne om. Svaret er ikke entydigt, men størstedelen opfatter i
større eller mindre grad, landbruget som beskytter af dansk natur. Andelen,
der slet ikke opfatter landbruget som beskytter af den danske natur, er ca.
14 pct. Ligeså mange opfatter i høj eller meget høj grad landbruget som
beskytter af naturen.
Opfatter du landbruget som beskytter af den danske natur?
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Ca. 63 pct. af danskerne
mener staten bør støtte
naturen

Hvem skal udvikle den danske natur
Hvis ansvar er det, at den danske natur vedligeholdes og udvikles? Ifølge
Landbrug & Fødevarers undersøgelse er staten en del af svaret. 63 pct. af
respondenterne i undersøgelsen svarer, at de mener, at staten bør understøtte udviklingen af den danske natur økonomisk. Ca. 16 pct. svarer nej,
mens 20 pct. ikke har taget stilling.
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Bør staten understøtte udviklingen af den danske natur økonomisk?
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Der er uenighed omkring statens rolle i forhold til den danske natur på tværs
af det politiske spektrum. I blandt ’blå bloks vælgere er det ca. 56 pct., der
mener, at staten bør understøtte udviklingen af den danske natur, mens
andelen blandt ’rød bloks’ vælgere er ca. 75 pct. På samme vis mener ca.
25 pct. af ’blå bloks’ vælgere ikke, at det er en statslig opgave at understøtte
naturudviklingen, det samme gælder for ca. 9 pct. af ’rød bloks’ vælgere.
Bør staten understøtte udviklingen af den danske natur økonomisk?
Pct.
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Note: Blå blok: V,K,O & I; Rød blok: S,SF,R & Ø

Metode
Data er indsamlet af Userneeds blandt 1019 repræsentativt udvalgte danskere i
perioden 9. september til den 17. september 2013.
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