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Forord
Vi vil fra styregruppen gerne takke de mange turledere- og –arrangerører, der har gjort
Vandrefestival Sjælland 2012 mulig. En særlig tak skal også lyde til de lodsejere, der har
givet tilladelse til at turene har kunnet gennemføres.
Vandrefestival Sjælland har i 2012 været større end nogen sinde. Antallet af ture er øget
med ca. 50%, antallet af turdeltagere pr. tur nogenlunde ligeså og antallet af deltagere er
fordoblet. Det har været rart for os at se den store tilslutning og opbakning.
Vandrefestivalen gavner sundheden i befolkningen samt turismen, da mange bruger
arrangementet som ferie. Det øger også kendskabet til de gode vandremuligheder, der er
overalt i Region Sjælland. Samtidigt kan festivalen med sin placering sidst på sommeren
bidrage til at forlænge turistsæsonen.
Vandrefestivalen viser, at vandring som aktivitet har et betydeligt potentiale i regionen.
Næsten alle kan være med! I år har der f.eks. også være ture rettet mod kørestolsbrugere.
Og mange ture har været korte, så begyndere – også har kunnet komme i gang.
Med evalueringsrapporten søges dokumenteret værdien af festivalen, men også mulighed
for at gøre vandreaktiviteter i 2013 endnu bedre.
På vegne af styregruppen
Jan Woollhead,
Region Sjælland

Styregruppen bestod i 2012 af sundhedskonsulent Susanne Nicolaisen, Lolland Kommune;
projektleder i Teknik og Miljø Birgitte Nielsen, Stevns Kommune; Næstformand Vagn
Johansen, Dansk Vandrelaug; projektleder Søren Sørensen, Østdansk Turisme og Jan
Woollhead, Region Sjælland. Styregruppen er nedsat under Regionalt Netværk for
Rekreative Ruter bestående af fagmedarbejdere fra kommunerne i Region Sjælland,
Østdansk Turisme og regionen selv.
Klarskov Bonderup
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Kongstrup Klinter
på sydsiden af
Røsnæs

Kystvandring i
Solrød.
Gruppebillede.
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1. Resumé
Vandrefestival Sjælland blev gennemført for 4. år i træk og satte i år ny deltagerrekord. Der
er kendskab til at i alt 4974 deltagere vandrede med på 191 ture, hvoraf 132 af dem med
sikkerhed er børn i alderen 0-17 år. Der blev samlet afholdt 230 ture. Der blev arrangeret
ture fra 1 km og helt op til 43 km. Turene med det højeste antal deltagere var ”Naturperlen
Nekselø” med 102 deltagere og ”Sælsafari på Avnø” med 100 deltagere.
Det gennemsnitlige antal deltagere pr. tur blev i 2012 26 personer. Går vi ud fra at samtlige
230 ture er gennemført, bliver det samlede antal deltagere på Vandrefestival Sjælland 2012
ca. 6000. Så vandrefestivalen får folk ud at gå.
Hele 75% af de deltagere der har svaret på spørgeskemaet har set festivalavisen, og blandt
andet gennem den, fået kendskab til de ture de har deltaget på. Lidt over 50% af deltagerne
er ude at vandre som en del af en ferie. Endvidere ser det ikke umiddelbart ud til, at det er
lykkedes at få de ikke-motionsvante med ud og vandre.
Deltagernes svar på spørgeundersøgelsen viser, at den gennemsnitlige deltager igen i år var
en lokalt bosiddende kvinde over 60 år. Hun deltog primært for naturoplevelsen, men også
muligheden for motion spillede en vigtig rolle for hendes deltagelse på turen, det var en
positiv oplevelse. Selvom hun er vant til at vandre, har vandrefestivalen givet hende lyst til
at vandre endnu mere.
Det kan konstateres, at formålet med Vandrefestival Sjælland 2012 er opfyldt med stor
overbevisning:
 Det er lykkedes at få rekord mange deltagere ud og vandre
 Rigtig mange deltagere er motiveret af motion og naturoplevelser
 Deltagerne er blevet bekendt med vandreruter i deres nærområde
 Lidt over halvdelen af deltagerne er ude at vandre som en del af deres ferie. Mange
af de vandrende turister benytter hoteller til overnatning
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2. Baggrund
Vandring er en let og sjov måde at starte en mere sund livsstil på. Det gælder både i forhold
til det psykiske og fysiske velvære. Vandring kan også være en god social begivenhed, der
skaber venskaber og fællesskab. Dette kan igen være forudsætning for fastholdelse af en
vandreinteresse, men er også i sig selv vigtig for at øge og bevare den almindelige
sundhedstilstand. Derfor er vandring en god aktivitet for alle.
Samtidigt er vandring en god måde at opleve de mange kultur- og naturværdier på
Sjælland, Møn og Lolland-Falster, og dermed fremme interessen for disse værdier. Vandring
kan også bidrage til en bedre økologisk forståelse af og sammenhænge imellem natur og
menneske. Vandring giver mulighed for at komme ud af ”fjernsyns- og computerverdenen”
og få direkte oplevelser, der går på krop og sjæl. Vandring aktiverer alle sanser koblet med
fornemmelse af egen kropslig styrke og svaghed.
Vandring koblet med et ønske om en sund livsstil er også relevant for turister. Nogle
turister tager på vandreture i deres ferie, men mange har ikke nok kendskab til, hvor de kan
færdes og få gode oplevelser. Ved at tiltrække flere turister kan den lokale omsætning i
turisme-erhvervet øges, f.eks. på
På opdagelse
overnatnings-, spise- og besøgssteder.
ved Roneklint.
Vandring kan bidrage til, at
landdistrikter kan få øget
attraktionsværdi og mulighed for at
fastholde et aktivt og levende
lokalsamfund.
Der lægges særlig vægt på, at der på
turene under Vandrefestival Sjælland
2012 tages godt hånd om nye uerfarne
vandrere. De skal føle sig velkomne, og
føle at der tages hensyn til det tempo,
de kan vandre og dele oplevelser i. Alle
deltagere skal bibringes en god vandreoplevelse.
Turene under festivalen falder indenfor
forskellige oplevelsestemaer. Det være
sig bjergture, rundt-om-ture (øer og
søer), skovture, motionsture,
oplevelsesture, sundhedsture osv. Muligheden for variation af temaer er næsten uanet.
Vandreturene er på den måde en spejling af de mange måder vores omgivelser kan opleves
på i fællesskab med andre og bekræfter på den måde, vores fælles sammenhørighed og
tilknytning til vores omgivelser.
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3. Formål
Formålet med Vandrefestival Sjælland 2012 er udarbejdet af styregruppen for
vandrefestivalen og godkendt af Regionalt Netværk for Rekreative Ruter i Region Sjælland.
Formålene med Vandrefestival Sjælland 2012 er :
 at få flere ud at vandre
 at forbedre sundhedstilstanden
 at gøre vandremulighederne kendte
 at fremme turisme og erhvervsudvikling

4. Materiale til brug ved evalueringen
Evalueringen af Vandrefestival Sjælland 2012 baserer sig på indberetninger fra turledere,
DVL og kontaktpersoner i kommunerne samt 117 deltageres besvarelser af et spørgeskema.
Turdeltagerne og turlederne har indberettet via www.vandrefestival.dk. Derudover er der
også hentet materiale fra de kontaktpersoneri kommunerne der har arbejdet på at få
Vandrefestival Sjælland 2012 stablet på benene.
Spørgsmålene turlederne og turdeltagerne svarer på i forbindelse med indberetningerne
ses i bilag 1. Bilag 2 er en grafisk fremstilling af de indkomne svar og bilag 3 er kommentarer
fra spørgeskemaerne. Bilag 4 giver en oversigt over antal deltagere pr. tur baseret på tal fra
turledere og kommuner.
På hjemmesiden www.vandrefestival.dk har deltagere været flittige til at uploade billeder
og skrive turbeskrivelser. Disse vil også indgå i evalueringen dels ved en mangfoldighed af
fotos og dels ved at vise uddrag af udvalgte turbeskrivelser.

Spor i landskabet
ved Gl. Forlev
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5. Indberetninger fra turledere og kontaktpersoner i
kommunerne
Kommunernes og turledernes indberetninger til vandrefestivalen
I 2012 deltog igen 16 kommuner i Region Sjælland. Der kom tilbagemeldinger på i alt 191
ture ud af de 230 afholdte ture. Heraf er der indberettet tal fra 66 turledere (se bilag 4).
Tabel 5.1 viser hvordan indberetningerne fordeler sig på de enkelte kommuner. For de
fleste kommuners vedkommende stammer indberetningerne fra såvel turledere som
kommunerne.
Med udgangspunkt i indberetningerne ved vi, at ialt 4974 personer har deltaget på i alt 191
ture. Dette giver et gennemsnit på 26 deltagere pr. tur (se tabel 5.1.). I 2011 var
gennemsnittet 21 deltagere. Langt størstedelen af deltagerne var over 18 år (se figur 5.1),
heraf var 89% over 50 år (se figur 6.2).

Figur 5.1: Deltagersammensætningen på baggrund af
indberetningerne.

Tabel 5.1 Kommunevis oversigt over antallet af indberettede ture, antallet af deltagere samt
det gennemsnitlige antal deltagere pr. tur. Der blev afholdt 230 ture i alt.

Faxe Kommune
Guldborgsund Kommune
Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Køge Kommune
Lejre Kommune
Lolland Kommune
Næstved Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Roskilde Kommune
Slagelse Kommune
Solrød Kommune
Sorø Kommune
Stevns Kommune
Vordingborg Kommune
I alt

Antal indberettede ture
5
1
9
33
1
17
8
17
25
3
4
18
6
9
20
15
191

Deltagerantal
222
37
244
1098
6
583
258
345
576
92
79
342
173
202
170
530
4957

Gns. antal
deltagere
44
37
27
33
6
34
32
20
23
31
20
19
29
22
9
35
26

.
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Det gennemsnitlige antal deltagere pr. tur i kommunerne varierer mellem 6 i Køge
Kommune til 44 i Faxe Kommune (se tabel 5.1.). Højdespringerne mht. deltagerantal var
”Naturperlen Nekselø” med 102 deltagere samt ”Sælsafari på Avnø” med 100 deltagere (se
tabel 5.2).
Med baggrund i indmeldinger fra 191 ture ses, at der generelt har været en god tilslutning
til mange af turene (se figur 5.2). Fra indmeldingerne vides også, at turene er blevet
gennemført såfremt både deltagere og turledere var til stede. Dette giver et deltagerspænd
fra 3 deltager til 102 deltagere.

Figur 5.2: Antallet af ture fordelt på 6 deltagerintervaller. Tallene er baseret på de
191 ture hvor deltagerantaller kendes.

Tabel 5.2: Højdespringerne. De 10 mest velbesøgte ture på årets vandrefestival.
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Kommune

Turnavn

Kalundborg
Vordingborg
Kalundborg
Odsherred
Lolland
Lejre
Vordingborg
Lejre
Lejre
Faxe

Naturperlen Nekselø
Sælsafari på Avnø
Kattrup Gods
Vilde urter ved Dragsholm Gods
Lollands Albue, gå ud sejl tilbage
Rundt om Egholm Slot
En købstad og dens historie
Lyndby
Aftentur ved Glim
I kalkens rige

Deltagerantal
102
100
92
84
82
78
77
70
67
65
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Fordeling af deltagere i forhold til turens længde
Der var i år en stor spredning på turenes længder. Der var helt korte ture på blot 1 km og
ture helt op til marathondistancen på 43 km. Der var dog en overvægt af ture på mellem 5
og 9 km (se figur 5.3). Det er her muligt at se, at der var noget for alle, både de garvede
vanderere, nybegynderne og de dårligt gående samt børn og voksne.

Figur 5.3: Antal ture indenfor det givne kilometerinterval.” Andet” dækker over ture
hvor længden ikke kendes og ture hvor der var mulighed for at gå flere ture af
forskellig længde fx. Tystrup Sø hvor det var muligt at gå 3, 5 eller 11 km.

Det gennemsnitlige antal deltagere på turene indenfor de givne kilometer intervaller (se
figur 5.4) viser, at tilslutningen til turene lå relativt tæt. Der var dog en mindre overvægt af
deltagere på ture mellem 1–4 km (gennemsnitligt 29 deltagere) og på ture mellem 5–9 km
(gennemsnitligt 26 deltagere). Dette vidner om, at der er interesserede deltagere til alle
længder af ture.

Figur 5.4: Det gennemsnitlige antal deltagere på ture inden for de givne kilometerintervaller, baseret på de indkomne indberetninger for 191 ture.
9
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Fordelingen af dette års deltagere på de forskellige turlængder viser, at langt størstedelen
deltog på en tur der var mellem 1 og 9 km (74%, se figur 5.5). 133 af de 191 ture hvor
deltagerantallet kendes var dog også inden for dette interval.

Figur 5.5: Deltagernes fordeling på de forskellige turlængder

Det er dog værd, at bemærke, at en af årsagerne til at kun 3% af deltagerne deltog på ture
der var over 15 km, skal findes i det lave antal ture der var arrangeret på netop 15 km +.

Hjertestien i
Hesede Skov.
En mindre
gruppe af
spejdere tog
turen sammen
med ca. 55
andre
deltagere.
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Deltagerantal og turlængde
Turene – og vejret
Mange turledere berettede om fine ture og god stemning. Årets varmeste dag faldt på en
dag med masser af ture, heldigvis var der taget højde for dette af turlederne.
”... P.g.a. det varme vejr havde vi taget ekstra drikkevarer med til vores lille pause på turen.
Vi to turleder fik begge intryk af at alle havde haft en god tur”.
”... Vejret var fint og vi havde en rigtig hyggelig tur. Vandet jeg havde medbragt blev
drukket og folk var glade for det, så jeg fik påpeget hvor vigtigt det er med væske selv på
små ture...”

Pilgrimsvandring
fra Stege Kirke til
Nyord Kirke

Der var flere turledere der
pointerede, at angivleserne af
startstederne ikke var helt
korrekte og muligvis kunne
misforståes. Der var i forbindelse
med startstederne også en der
pointerede, at man skal overveje
startstederne nøje, så der er plads
til, at deltagerne kan parkere
deres biler.
”Der var lidt problemer med
starten idet vores guide havde en
anden opfattelse af startstedet.
Dette skal der være styr på næste
gang.”
”Man skal tænke meget over Pforhold, da 56 deltagere i biler
fylder meget.”
”Startstedet skal angives lidt
bedre. Ellers gik turen fint.”
På en enkelt tur syntes deltagerne at turen var lidt hårdere end forventet, da stien ikke var
ryddet for vegetation på hele ruten.
”Turen var noget mere strabadserende end forventet, idet 2 km sti ikke var ryddet for
brændenælder og tidsler, men deltagerne gav alligevel udtryk for, at de ikke ville have
undværet denne del af turen pga. de flotte udsiger.”
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Markedsføring og hjemmeside
Festivalavisen og hjemmesiden www.vandrefestival.dk er der generelt kun positiv omtale
af, og de betegnes som gode tiltag. Der var endda en turleder som løb tør for aviser og
måtte finde flere. En enkelt turleder mente dog, at avisen ikke rammer målgruppen.
”...Avisen/hjemmesiden appelerer ikke til målgruppen med hverken layout eller lix-tal, og vi
får derfor ikke fat i de mennesker, vi gerne ville have med ud at gå, men alle dem, der gør
det i forvejen...”
Derimod er der ikke megen interesse for postkortene, der ifølge en turleder meget vel
kunne spares væk til fordel for noget andet markedsføring. Alternativt kunne postkortene
laves så de appelerer til en bestemt målgruppe fx. børn og børnefamilier.
Til gengæld er der flere der ønsker mere omtale i de lokale medier, kontakt til lokale
foreninger, mere PR/markedsføring, samarbejde med brugerråd og hjemmeplejen for evt.
at målrette nogle af tilbuddene.
Der blev efterlyst mere synliggørelse af tilmelding/ikke tilmelding til turene. Det bør så også
fremgå, såfremt der er tilmelding til en tur, om den fuldføres uanset antallet af tilmeldte.

Vemmetofte Strandskov ved Faxe
Ladeplads
Vejret var med os på denne tur i den
smukke natur omkring Faxe Ladeplads. Bodil
Holt fra Dansk Vandrelaug havde forberedt
en god rute langs stranden og gennem
skoven, og hendes assistent gik bagerst og
sørgede for at ingen blev væk undervejs.
Mussestenen fik også et par ord og klap med
på vejen.
Anne Rosell Holt
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6. Indberetninger fra deltagere
Der er kommet indberetninger fra 117 deltagere (2010: 125 deltagere; 2011: 75 deltagere).
Hvilket svarer til ca. 2 % af det samlede antal deltagere. For at få et mere realistisk billede
af en vandrefestivalsdeltager, ville det være ideelt med flere besvarelser. Vi vil derfor gerne
opfordre til, at besvarelsesmulighederne synliggøres mere fremover. Med det in mente, at
resultaterne herunder kun repræsenterer et udsnit af det store deltagerantal kan nogle
interesssante tendenser dog alligevel fremhæves.
Deltagerprofil
Den gennemsnitlige deltager i spørgeundersøgelsen er en lokalt bosiddende kvinde over 60
år. Hun deltog primært for naturoplevelsen, men også muligheden for motion spillede en
vigtig rolle for hendes deltagelse på turen, der var en positiv oplevelse. Selvom hun er vant
til at vandre, har vandrefestivalen givet hende lyst til at vandre endnu mere. Der var dog en
stor spredning af deltagere fra grupper af børnepejdere og børnefamilier, med helt små
børn over den gennemsnitlige 60-årige til gruppen af kørestolsbrugere fra et plejehjem i
Solrød.
Køn
Som det fremgår af figur 6.1 er der markant flere kvinder
end mænd, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen.
Det kan dels betyde at der var flere kvinder, der deltog på
turene, dels at de deltagende kvinder har haft større
tilbøjelighed til at svare på skemaet end de deltagende
mænd.
Billeder fra årets ture lagt op på www.vandrefestival.dk og
tidligere års spørgeskemaundersøgelser sandsynliggør, at
flere kvinder end mænd deltog på turene, men om
kønsfordelingen har været helt så markant, som
undersøgelsen viser, er usikkert.

Figur 6.1: Kønsfordeling i
spørgeskemaundersøgelsen

Til Arnolds Bjerg
på Fælleden i
Holbæk
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Alder
Langt størstedelen (89%) af de
personer, der har udfyldt
spørgeskemaet, er over 50 år,
hvilket giver en relativt høj
gennemsnitsalder (se figur 6.2).
Da mange børn ikke udfylder
spørgeskemaer, er
aldersgennemsnittet antageligt
højere i undersøgelsen, end
hvad det reelt har været
tilfældet.

Figur 6.2: Aldersfordeling i spørgeskemaundersøgelsen

Denne antagelse bekræftes af
de tilbagemeldinger der er
kommet fra turlederne og
kommunerne, hvor 132 børn
under 17 år er registreret (se
figur 5.1). Derudover har
deltagerne svaret på hvem man
deltog i turen med. Her blev der
registreret 9 børn under 18 år
(se figur 6.3).
Spørgsmålet om hvem man
deltog sammen med, kan med
Figur 6.3: Var du på tur sammen med andre?
fordel udbygges, hvis der
ønskes et mere repræsentativt billede af deltagernes køn og alder.

Bopæl
Af deltagerne i undersøgelsen kom hhv. 52% og 31% fra
den kommune hvori turen blev afholdt eller en nabokommune. 17% af deltagerne har været indstillet på at
rejse længere for at deltage i vandrefestivalen (se figur
6.4).
Mange af deltagerne, deltager i festivalen under en eller
form for ferie, højst sandsynligt ikke langt fra hvor ruten
ligger. At mange er på ferie mens de deltager vises tydeligt
i spørgsmålet om hvorvidt deltageren vandrede som en del
ef en ferie (se figur 6.5).
Figur 6.4: Hvor bor du?
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Lige under halvdelen (48 %) af deltagerne
deltog som en del af deres ferie (figur 6.5).
Lidt over halvdelen af disse (samlet for
feriecenter, B&B, hotel og vandrerhjem)
benyttede en gængs turistovernatningsform,
muligvis i lokalområdet, mens 20% benyttede
sommerhus (se figur 6.6).
Figur 6.5: Vandrede du
som del af din ferie?

For turistvirksomhederne kunne det muligvis
være interessant at vide, hvad ”Andet”
dækker over. Man kunne derfor i forbindelse
med spørgeskemaet bede de personer der
vælger ”Andet” som overnatningsform om, at
uddybe deres svar, eller give dem plads til, på
en enkelt linie at skrive hvor de har
overnattet.
For at få et mere klart billede af hvor mange
turister, der deltager i vandrefestivalen kan
disse spørgsmål kombineres og udbygges
yderligere, så fx ferie og overnatningsform
kobles med bopæl.

Vandreprofil
Langt størstedelen af deltagerne (81%) er
vant til at vandre (se figur 6.7). Hele 97%
dyrker en eller anden form for motion, og kun 3% er hverken vant til at vandre eller dyrke
anden form for motion. 43% af deltagerne (i 2011: 57%) er aktive i en vandreforening el.
lign. (se figur 6.8). At færre deltagere i 2012 er aktive i en vandreforening end det var
gældende i 2011 viser, at det er lykkedes vandrefestivalen i 2012 at tiltrække andre
deltagere end garvede vandrerer.

Figur 6.6: Hvis du var på ferie, hvor overnattede du?

Figur 6.7: Din vandreprofil?

Figur 6.8: Er du aktiv i vandreforening el.l.?
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Tallene i figur 6.7, med deltagernes motionsvaner, kan muligvis forklares ved, at det
primært er entusiastiske vandrere og motionister, der har valgt at udfylde spørgeskemaet.
Alternativt har vandrefestivalen primært henvendt sig til allerede aktive mennesker.
Hvorvidt fordelingen af motionsvante og ikke-motionsvante afspejler den faktiske
sammensætning af turdeltagere, er usikkert.
Ønskes en højere grad af deltagelse af ikke-motionsvante deltagere bør en del af
vandrefestivalens markedsføring yderligere målrettes denne gruppe.

Hjertestien langs Staunings
Ø
”En dejlig sensommertur rundt
på Staunings Ø med gode
fortællinger fra en svunden tid.
Det er ikke lige
minesprængning og
badeulykker man tænker på til
daglig, når man færdes i det
naturskønne område. Stranden
og strandengene viste sig fra
sine smukkeste sider idag, med
fugleformationer på himlen, og
græssende får på afveje i
lagunen. Snart kommer
efteråret, og fuglene forlader
området, og måske en ny
vinter med sne og is kommer til
syne.”
Esther Thomsen
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Motivation
I figur 6.9 ses hvilke faktorer, der motiverede deltagerne i undersøgelsen til at deltage i
vandrefestivalens ture. For deltagerne har motivationen for at deltage i festivalen helt klart
været naturoplevelsen. Hele 95 af de 117 (svarende til 81%) af dem, der har deltaget i
spørgeskemaundersøgelsen har sagt, at det var en medvirkende faktor til at de kom afsted.
Men også motionen har været en af hovedfaktorerne, hvor 81 ud af 117 deltagende
(svarende til 69%) har ment, at det var medirkende til deres deltagelse.

Figur 6.9: Hvad var din motivation for at deltage i turen? Det var muligt at
afkrydse flere temaer.

Hver anden deltager motiveredes af muligheden for socialt samvær. Mens hver tredje også
har prioriteret kulturoplevelsen. Omtrent hver femte har angivet helbredet som
motivationsfaktor.I 2011 var det kun hver sjette deltager der var motiveret af muligheden
for at forbedre helbredet. Da et af
Insektsafari,
formålene med festivalen er at
Faxe
forbedre sundhedstilstanden, er det
Kommune
opløftende, at deltagerne oplyser, at
de tænker på og bliver motiveret til, at
forbedre deres helbred.
I alt var 106 af deltagerne af sted
sammen med andre, hvoraf det
største deltagerantal var sammen
med familien (figur 6.3). Om de
resterende 11 var afsted alene, er
usikkert, da ikke samtlige spørgsmål
blev besvaret af alle 117 deltagere.
Ønskes det, at der sættes mere fokus
på dem der deltager alene på en tur,
bør ”alene” fremover blive en sar
mulighed i spørgeskemaet.
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Præstebjerg – en perle på
vestmøn
41 ivrige og glade vandrere,
heriblandt 2 børn havde fundet
vej til denne tur. Vejrguderne var
med os, samt det gode humør,
hvor turen gik fra bunden af
grusgraven til udsigten fra
toppen af Præstebjerget, ned
over de høstede marker til
Præstelunden, hvor vi nød
udsigten til Lovbjerg og så
stedet, hvor Blótkilden i sin tid
lå. Tiltrængt pause ved
gadekæret i Vollerup og i min
have på Vollerupgade 51.
Amatørgeologen Jan Nielsen
fortalte bl.a. om
istidsoverskridelserne på
Præstebjerg og Allan Hulstad
fortalte bl.a. om overvågningen
på Præstebjerg under krigen af
tyskerne. Undertegnede fortalte
om historier og sagn i tilknytning
til stedet. Alle klarede de smalle
trampede stier og det ujævne
terræn.

Jonna Kjær-Nielsen
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Personligt udbytte
For 97% af deltagerne var turen en positiv oplevelse (se figur
6.10). I forbindelse med svaret på spørgsmålet ”Var turen en
positiv oplevelse for dig?”, er det ikke muligt at uddybe svaret.
Ved at give mulighed for dette, ville der muligvis fremkomme
forklaringer på, hvad der gjorde oplevelsen til mindre positiv.
”Det var en fantastisk velorganiseret tur...”
”Turlederen var meget inspirerende og fortalte engageret og
spændende. Hyggeligt, at der både var børn og hunde med.”

Figur 6.10: Var turen en
positiv oplevelse for dig?

Bilag 3 indeholder et udvalg af deltagernes uddybende
kommentarer til turene – både hvad der var godt og mindre
godt.
Selvom en stor del af deltagerne er vant til at vandre (se figur
6.7), har vandrefestivalen givet 92% lyst til at vandre endnu
mere (se figur 6.11).
Af figur 6.12 fremgår, hvad de enkelte deltagere har fået ud af
turen de deltog i. Udbyttet i form af naturoplevelser, motion og
kulturoplevelser stemmer omtrent overens med de
forventninger deltagerne havde inden turen (figur 6.9).
Deltagerne har dog fået mere ud af det sociale samvær end
forventet.

Figur 6.11: Har du fået mere
lyst til at vandre?

Figur 6.12: Hvad fik du personligt mest ud af ved vandreturen? Det var
muligt at afkrydse flere temaer.
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Turen
Der var generelt stor tilfredshed med gruppens
størrelse i forhold til turlederens funktion (se figur
6.13). Der var dog enkelte ture, hvor gruppen var for
stor, og der p.g.a. tempoet blev dannet en bagtrop. Det
gjorde det svært for de langsomste at nå op og høre,
hvad der blev fortalt.
”Da jeg hørte til bagtroppen , sammen med en hel del
andre, havde vi nok at gøre med bare at følge med, og
kunne ikke høre hvad der blev fortalt undervejs.”

Figur 6.13: Vurderer du gruppens størrelse
passende i forhold til turlederens funktion?

91% mente at turens forløb svarede til det
annoncerede. Enkelte deltagere påpeger at turen blev
kortere end annonceret, da de havde svart ved at nå
det p.g.a. tempoet. Derimod var der også flere, der
fremhæver ture der blev lidt længere. Men da
indholdet var godt, var det helt fint.

Figur 6.14: Var du tilfreds
med faciliteterne på ruten?

”Turen tog længere tid end annonceret, men var ok, for
det var sjovt og lærerigt at være med. Der var ingen
entré, men vi fik tilbud om øl/vand, så det var
naturligvis bedre end annonceret.”
Transportmulighederne var passende, idet 100% af
deltagerne var tilfredse.
Faciliteterne på ruten mente 53% af deltagerne var
gode og 46% mente, at det ikke er relevant (se figur
6.14), for som en deltager siger, ”vi er jo i naturen”. Det
bemærkes i besvarelsen, at bænke kunne være rart,
særligt for de dårligere gående, der har svært ved at
sætte sig direkte på jorden.

Figur 6.15: Hvordan oplevede
du stemningen blandt
deltagerne på turen?

” Der var plads til at være snakkende og der var også
plads til at være stille.”
Således beskrev en deltager stemningen blandt
deltagerne på turen. Ingen syntes stemningen var
dårlig på turene (figur 6.15). Mens hele 90% af
deltagerne syntes, at stemningen var god og 10%
syntes at stemningen var neutral.

Figur 6.16: Er der noget der
holder dig tilbage fra at gå
mere, end det du allerede gør?
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På spørgsmålet: ”Er der noget der holder dig tilbage fra
at gå mere, end du allerede gør?” svarer 74% nej og
26% svarer ja (se figur 6.16). Mange bemærker, at tiden
mangler, men også helbredet afholder deltagerne fra at
komme mere ud end de allerede gør. Andre årsager der
afholder folk fra at vandre mere, er manglende
vandrevenner i vennekredsen eller manglende viden
om (nye) lokale ruter.
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At turen er arrangeret har stor betydning for
mange af deltagerne. Hele 53% af deltagerne
ville helt sikkert ikke have gået turen, hvis
ikke den var arrangeret. For som en af
deltagerne skriver:
”...det at der er vandrefestival er noget vi ser
frem til, da vi jo ikke kan springe arrangerede
ture over :-)”

Figur 6.17: Hvad har det betydet for dig,
at denne tur var arrangeret og havde en
turleder?

Kun 10% ville være gået turen alligevel. Så det
at turen er arrangeret og havde en turleder
får flere personer til at deltage. Samtidig
bidrager disse ture også til at gøre
vandremulighederne i regionen mere synlige
og kendte.

Til Arnolds bjerg på fælleden i Holbæk
38 mødte op til dejlig smuk og varm aften. turen gik til Arnolds bjerg med flot udsigt over byen
og fjorden . Vi forsatte ned til marinaen hvor vi fik en kop kaffe med hjemmebagte småkager
til .Turen endte ved Højen 36 i Holbæk

Kirsten Frederiksen og Helle Munk Nielsen
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Markedsføring
75% af deltagerne har set festivalavisen, og blandt andet gennem den, fået kendskab til
turen. Desuden har omtale i anden avis, hjemmeside og personlig kontakt givet deltagerne
kendskab til turene (se figur 6.17). Det er således festivalavisen der har bidraget mest til at
synliggøre turene på vandrefestivalen og ture generelt i regionen. Selv for læsere af avisen
der ikke har deltaget i dette års festival, er der inspiration at hente til flere ture på egen
hånd.

Figur 6.17: Hvordan fik du kendskab til denne tur? Det var muligt at afkrydse flere temaer.

Figur 6.18: Kender du andre,
som måske kunne have lyst
til at gå med på tur?

Figur 6.19: Vil du opfordre
andre, fx familie eller bekendte,
til at gå med på tur?

Deltagerne er gode
ambassadører for
festivalen, idet hele 94%
kender andre, som
måske kunne have lyst
til at gå en vandretur (se
figur 6.18). Alle
adspurgte deltagere på
nær én vil gerne
opfordre andre til at gå
med på en vandretur (se
figur 6.19).
Afvekslende
tur ved
Maglesø, op af
bakken blandt
bregnerne.
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Deltagelse i vandrefestivalen
Af deltagerne i undersøgelsen havde 42% deltaget i
vandrefestivalen sidste år (se figur 6.20). Det betyder,
at det igen i år er lykkedes Vandrefestival Sjælland, at
lokke en stor del nye deltagere til i forhold til de
foregående år samtidig med, at de har fastholdt en
gruppe fra tidligere år. Af deltagerne deltog 77% i
mere end én tur under vandrefestivalen (se figur
6.21).

Figur 6.20: Var du med på vandretur
under Vandre-festival Sjælland sidste år?

Samtlige besvarelser på undersøgelsens
spørgeskemaer er sammenfattet i bilag 2.
Kommentarer findes i bilag 3.
I bilag 4 ses en oversigt over antallet af deltagere pr.
tur i hele Region Sjælland.

Figur 6.21: Skal du vandre flere gange
i løbet af vandrefestivalen?

Solrød strand-området
”Nok for første gang i Vandrefestivalens historie, var der arrangeret en
vandretur for alle - også handikappede og kørestolsbrugere. Der var
omkring 20 deltagere på turen, som fik en dejlig oplevelse gennem
stisystemet i Solrød forbi de grønne områder. På turen blev der plads
til en lille pause ved den nye scene, som er en del af projektet "en
Voldsom Omvej".
Thorkild Thomsen
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Ris og ros
Der gives i spørgeskemaet til turdeltagerne mulighed for at fremhæve, hvad der var godt og
hvad der var mindre godt på den pågældende tur. Ris og ros til turleder, arrangør,
kommune, markedføringen eller lignende betyder, at arrangørerne fremover får
muligheden for at arrangere en god tur igen eller lave små justeringer, så turen bliver
endnu bedre næste gang.
På spørgsmålet ”Hvad vil du fremhæve som godt
ved turen?” var der rigtig mange der fremhævede
nogle energiske, vidende, sympatiske, entusiastiske
turledere. Det har stor betydning for deltagerne, at
turlederen er god til at guide deltagerne igennem
ruten og dens evt. historie.
”De to entusiastiske turledere, havde både lyst og
energi til at fortælle om ørne, miljø, og behovet for
politiske beslutninger om vildt livet.”
”... fortæller: Rasmus Nielsen gav en historisk og
underholdende oplevelse, fortalt med humor.”
” Den smukke Natur og en god turleder, der fortalte
meget levende om det vi så...”
”Turlederen var yderst vidende og fortællende om
oplevelserne på turen. Gav sig god tid til at vente,
så alle kunne høre, og svarede meget uddybende
på spørgsmål.”
”At Elise fortalte om både planter og dyr og talte højt klart og tydeligt. At Elise fandt nogle
velegnede steder at tale til os... At Elise talte skiftevis til alle og til enkelte som stillede
spørgsmål... At Elise smilede og var meget imødekommende.”
Men også stemningen og de andre deltagere blev fremhævet mange gange. Det viser, at
det ikke er nødvendigt at kende de mennesker man vandrer med på forhånd, for
vandringen og den fælles oplevelse giver masser at tale om.
”Blandet skare af deltagere. Man kan gå og hyggesnakke og man kan også bare gå lidt for
sig selv.”
”Naturoplevelserne og det sociale samvær.”
”...dejlige mennesker der deltog.”
”... Interesserede og hyggelige medvandrere.”
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Der var rigtig mange der ikke kunne fremhæve noget der var mindre godt. Men hos dem
der kunne, var der dog stor enighed om, hvad de synes var mindre godt ved turene. En del
har nævnt at de synes tempoet ikke var passende. Der er både nævnt at tempoet var for
langsomt, men også at tempoet var for højt.
”Tempoet var MEGET langsomt.”
”Tempoet var sat alt for højt ,til at os med korte ben kunne følge med, de langbenede
bestemte farten, stoppede nogle få gange for at få de sidste med op, og fortsatte
så i samme tempo...”
”Svært for nogen af følge med på tilbageturen.”
”Det gik for stærkt!!! Der var flere der havde svært ved at følge med.”
Det er muligt, der kan tænkes i deling af deltagerne ved start eller ved første pausested
derefter, hvis det ser ud til at nogle af deltagerne har svært ved at følge med.
Derudover var der flere der nævnte, at de havde svært ved at finde festival avisen.
”Svært at få fat i Festivalavisen. Biblioteket vidste ikke hvor, vi kunne få den, så det var
besværligt at finde oplysninger om turene.”
”Svært at finde Festivalavisen. Biblioteket viste ikke hvor den kunne findes, så det var tæt på
at glippe, hvis jeg ikke havde kendt til det fra sidste år.”

Sukkerkanalen og
Halleby Å
Deltagerne begyndte at
ankomme ½ time før og
mange fik snakket med
bekendte før turens start. 56
voksne vandrere, der var fra
lokalområdet og hele
Kalundborg Kommune, men
også fra Holbæk Kommune.
Vejret var perfekt til en
aftentur, derimod må
solnedgangen ses en anden
gang, da der var for mange
skyer. Jørgen Arnam-Olsen
fortalte før turens start om
Sukkerkanalen, ved Halleby
åen og til sidst ved
Dronningestenen.
Maj Seneka
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7. Mediedækning
Som et led i markedsføringen af Vandrefestival Sjælland, udarbejdes der hvert år en
festivalavis med årets program og kortere artikler. Avisen er et vigtigt led i
markedsføringen, og blev i 2012 set af op mod 75% af deltagerne (figur 6.17). Derudover
laves der et postkort, som har til formål at øge opmærksomheden om festivalen.
Region Sjælland udsender hvert år, ca. 3 uger før festivalstart, en pressemeddelelse til den
landsdækkende og den regionale presse (se årets pressemedelelse i bilag 5).
Der har alle årene været lokal og regional pressedækning af vandrefestivalens
arrangementer. Men det er op til den enkelte kommune eller arrangør, at afgøre hvor
meget de vil gøre ud af markedsføringen lokalt. I følge en medarbejder i Region Sjælland
var ca. 25% af de artikler hvori Region Sjælland blev nævnt under festivalen, en eller form
for omtale af vandrefestivalen.
Nedenstående eksempler fra en række forskellige lokalaviser og hjemmesider viser, at
kommunerne har været kreative og sørget for mediedækning af festivalen på mange
forskellige måder. Dels gennem artikler, hvor hele festivalen formidles og/eller udvalgte
ture beskrives og dels lister med samtlige ture i hele kommunen.
Mediedækning – eksempler: Solrød Kommune
Solrød Avis bragte forud for vandrefstivalens start en mindre appetitvækker til turen
”Moserne i Solrød og kalkgraven”. I alt 16 personer valgte at gå turen.
Artikel i
Solrød Avis
17. aug. 2012
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Mediedækning – eksempler: Ringsted Kommune

Forsideteaser til
artikel i
Ringsted
Weekend
23. aug.
2012

Artikel i
Ringsted
weekend
23. aug.
2012

I Ringsted Kommune blev der bl.a. annonceret forud for vandrefestivalen i Ringsted
Weekend (nederst til højre) med en kort gennemgang af de tre ture der blev afholdt i
kommunen i artiklen ”Oplev naturen til Vandrefestival” (ukendt dato). Derudover bragte
Ringsted Weekend en forside historie i om Dansk Vandrelaugs tur ”Ringsted øst og
centrum” (øverst til venstre) med en længere og mere detaljeret beskrivelse af turen inde i
avisen (nederst til
venstre).
Derudover var der også
bragt en artikel på
Nytfrakommuen.dk d. 19
juli 2012
(http://nytfrakommunen.d
k/sjalland/ringsted/tamed-paavandrefestival.html - link
funktionelt d. 30 okt.
2012) (ikke vist).

Artikel i
Ringsted
Weekend
Dato
ukendt
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Mediedækning – eksempler: Faxe Kommune
I Faxe Kommune skrev Sjællandske en længere artikel om byvandringen i Haslev (se
nedenfor). Turen havde en af avisens journalister selv deltaget på.
Artikel i
Sjællandske
3. sep. 2012
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Ud over den store artikel bragt i Sjællandske blev der bl.a. bragt en artikel på
netavisenfaxe.nu (http://faxe.netavis.nu/danmarks-storste-vandrefestival - link funktionelt
d. 30. okt. 2012), med en programoversigt over Faxe Kommunes ture med links til
www.vandrefestival.dk for yderligere information om de enkelte ture (nedenfor).
Artikel bragt i
netavisen
faxe.nu
5. juli 2012
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Mediedækning – eksempler: Kalundborg Kommune
I Kalundborg Kommune blev
Vandrefestival Sjælland 2012 omtalt i en
avisartikel i Sjællandske (nedenfor) forud
for festivalens start. På den mådekunne
potentielle deltagere blive mindet om at
det atter var tid til, at finde
vandrestøvlerne frem. Derudover blev
hele programmet for turene i kommunen
bragt i en annonce ugen inden
festivalstart – lige til at klippe ud og
sætte på køleskabet (til højre).
Artikel i
Sjællandske
8. aug. 2012
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Mediedækning – eksempel: Odsherred Kommune
Odsherred Kysten bragte, som Nordvestnyt i Kalundborg Kommune, en oversigt over alle
kommunens ture – lige til at klippe ud og hænge op. Vandrefestival Osherred var atter en
del af Vandrefestival Sjælland. Her er der deltagerbetaling på langt de fleste ture, så for at
gøre opmærksom på dette, var det naturligvis også angivet på oversigten, hvad prisen på
den enkelte tur er (nedenfor).
Derudover bragte dinby.dk – det ny Odsherred også artikel d. 27 juli 2012 med en kort
gennemgang af de muligheder vandrefestivalen tilbyder (næste side).

Annonce i
Odsherreds
Kysten
Uge 32
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Artikel i
dinby.dk – det
ny odsherred
27. juli 2012
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8. Evaluering af Vandrefestival Sjælland i perioden 2009-2012
Ved at sammenligne de svar, turdeltagere har givet på spørgeskemaer på hjemmesiden
www.vandrefestival.dk i perioden 2009-2012, er det muligt at give et billede af, hvordan
vandrefestivalen har udviklet sig. Bemærk, at det kun er et udsnit af deltagerne hvert år,
der har svaret på skemaerne, noget der skal tages højde for i konklusionen af resultaterne.
I dette afsnit er vist et udvalg af besvarelser, der kan medvirke til at svare på, hvorvidt
formålet med Vandrefestival Sjælland 2012 er opfyldt.
Formålet med Vandrefestival Sjælland 2012 er:
 at få flere ud at vandre
 at forbedre sundhedstilstanden
 at gøre vandremulighederne kendte
 at fremme turisme og erhvervsudvikling
Deltagelse i Vandrefestival Sjælland
Det kan ud fra besvarelserne
slås fast, at det er lykkedes for
Vandrefestival Sjælland, at lokke
nye folk med ud og vandre hvert
år. Figur 8.1 viser, at der
kommer mange nye vandrere
med på vandretur fra år til år,
men også at flere og flere
deltager igen. Der skal gerne
opstå en ligevægt mellem, at få
nye deltagere med men også
bibeholde de”gamle” deltagere,
da det ofte er dem der får gjort
flere opmærksomme på
festivalen.
Der er en stor andel af
deltagerne, der skal vandre på
flere ture i løbet af festivalen og
det har der været alle årene (se
figur 8.2). I 2012, var det 77% af
deltagerne der skulle med på
mere end én tur, hvilket er det
højeste tal i de 4 år
vandrefestivalen har eksisteret.

Figur 8.1: Var du med på vandretur under Vandrefestival
Sjælland sidste år?

Figur 8.2: Skal du vandre flere gange i løbet af festivalen?
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Deltagerprofil
For bedre at kunne målrette markedføringen af festivalen, er det nødvendigt at se på dem
der har deltaget. I 2009 er der en nogenlunde jævn fordeling i alderskategorierne 41-50 år,
51-60 år og over 61 år. Herefter er tendensen de efterfølgende år, at størstedelen af af
deltagerne er over 51 år, og højst sandsynligt også over 60 år (se figur 8.3). Spørgeskemaerne har en tendens til, at skævvride det reelle billede af alderssammensætningen.
Det vides at flere børn har deltaget end besvarelserne på spørgekemaet viser, ud fra de
indberetninger turlederne har bidraget med, samt ud fra fotos taget på turene. Der er
endvidere blevet arrangeret ture, med børn og børnefamilier som målgrupper der har
været godt besøgt. Det er vigtigt med en mere målrettet markedsføringsindsats for at få de
lave aldersgrupper med ud og vandre samt evt. særlige typer af tilbud.

Figur 8.3: Din alder?

De fleste deltagere bor i den kommune, som ruten ligger i eller nabokommunen. Der har i
2012 været knap så mange deltagere som kom fra et andet sted i Danmark, end det var
tilfældet i 2011 (se figur 8.4).

Figur 8.4: Hvor bor du?
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Askø –
dæmningen til
Lilleø

Deltagerantallet
Der er i løbet af vandrefestivalens 4-årige
historie sket en udvikling i antallet af
deltagere. Der er nemlig kommet flere ud
at vandre. Vi ved at der i 2012 ialt har
deltaget 4974 personer på 191 ture. I
2011 deltog 2235 på 107 ture. Figur 8.5
viser at der også generelt er kommet flere
deltagere pr. tur. Der var gennemsnitligt
21 deltager pr. tur i 2011 mod 26 i 2012
(figur 8.5).

Figur 8.5: Gennemsnitlige antal deltager pr. tur.

Der var i år meget få ture med under 6 deltagere og en væsentlig stigning i antallet af ture
med mere end 36 deltagere i forhold til de seneste 3 år (figur 8.6).

Figur 8.6: Antal deltagere pr. tur.
Det er meget positivt at flere ture har tiltrukket rigtig mange deltagere. Der kan dog være
nogle ture, hvor det høje deltagerantal påvirker resulatet/oplevelsen for den enkelte
deltager. Det gør sig f.eks. gældende, hvis man ikke kan høre, hvad turlederen fortæller.
Dette har da også været bemærket af nogle enkelte af deltagerne der besvarede
spørgeskemaet.
”måske for mange deltagere.”
”For mange deltagere.”
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Kystvandring i Solrød
En interessant fortælletur langs med stranden
forbi det gamle Tryllevælde badehotel og
gennem Trylleskovem hvor lyngen blomstrede.
Ib Søgaard fortalte om alt lige fra strandens
planter til Absalon og om sørøveren Skurfa fra
Gorm den Gamles tid. Poul Kudsk fortalte om
gamle bygninger, bl.a. det gamle Tryllevælde
badehotel. En rigtig god tur for de ca. 30
personer, der deltog.
Jytte Petersen

Karlstrup Kalkgrav
Gennem urgammel skov - nutidens
eng med græssende køer - gik turen
forbi Korporalskroen og hen til den
over 60 mio gamle kalkgrav, som i
dagens anledning var fyldt med den
moderne ungdoms badegæster transistorradioer incl.! Det blev en
varm dag med mange forskellige
indtryk krydret med de mange gode
historier fra området!
Esther Thomsen

36

Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2012
Vandring og sundhed
I forhold til at koble vandring og sundhed angiver mange deltagere, at ”naturoplevelser” og
”motion, fysisk velvære” er de vigtigste motivationsfaktorer, og det er en tendens der gør
sig gældende i alle fire år. ”Kulturoplevelser” og ”socialt samvær” er omtrent lige vigtige
motivationsfaktorer (se figur 8.7). ”Helbredet” får derimod ikke høj tilslutning. Det er altså
de færreste der motiveres af, at få et bedre helbred, men oplevelserne og motionen turene
giver, forbedrer jo som bekendt helbredet. Så uden at vide det påvirker deltagerne alligevel
helbredet. Det er bare sjældent den primære årsag til at gå turen.

Figur 8.7: Hvad var din motivation for at deltage?

Deltagernes vandrerprofil, det vil sige vandre- og motionsvaner, er belyst i figur 8.8. I 2012
er de fleste af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen ”vant til at vandre og motionere få
gange om ugen”. Deltagerne der ”ikke er vant til at vandre, men dyrker anden for motion”
er også bedre repræsenteret i 2012 end i 2011. Vandrefestival Sjælland får stadigvæk fat i
flest folk der er vandrevante eller dyrker anden form for motion, og andelen af ikke
vandrere er lille, som de foregående år.

Figur 8.8: Din vandreprofil?
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Turisme og erhverv
Vandring koblet med ønsket om en sund livsstil er et godt tilbud for turister i regionen.
Mange turister tager på vandreture i deres ferie, men mangler ofte tilstrækkeligt kendskab
til, hvor de kan færdes og få gode oplevelser. Ved at tiltrække flere turister gennem f.eks.
vandrefestivalen, kan den lokale omsætning i turisme-erhvervet øges. Det gælder bl.a. på
overnatnings-, spise- og besøgssteder. Vandring kan bidrage til, at landdistrikter kan få øget
attraktionsværdi, så de kan fastholde et aktivt og levende lokalsamfund. Det er derfor
interessant at vide, hvor mange af deltagerne der var ude at vandre i forbindelse med deres
ferie. Der har alle år været turister med på vandrefestivalens ture. Det generelle antal ligger
omkring de 50%, dog med hele 62% i 2011 (se figur 8.9).

Figur 8.9: Er du ude at vandre som en del af din ferie?

De turister, der er med på vandrefestivalen benytter overnatningsformer som sommerhus,
vandrehjem, hotel, B&B og feriecenter (se figur 8.10). Svaret ”Andet” har dog den største
andel af svar. Der har siden 2009 været en stigning i antallet af deltagere der benytter sig af
B&B og hoteller. På denne baggrund kan det konkluderes, at vandrestestivalen er med til at
fremme lokal turisme- og erhvervsudvikling.

Figur 8.10: Hvilken overnatningsform benytter du? (B&B – Bed and Breakfast)
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Synliggørelse af vandremuligheder
Vandrefestival Sjælland skaber tydeligt opmærksomhed om de gode vandremuligheder, der
findes på Sjælland, Møn og Lolland-Falster. Viden om ruterne er endda noget af det der
efterspørges af deltagerne. Flere mener også, at et initiativ som en vandrefestival er vejen
til få flere op af sofaen og ud at vandre.
”Kendskab til turene.”
”Bedre og flere vandrekort over turene evt. på hjemmesiderne.”
”Afmærking af ruterne.”
På spørgsmålet: ”Hvad har det betydet for dig, at denne tur var arrangeret og havde en
turleder?” svarer størstedelen af deltagerne, at de måske eller helt sikkert ikke ville have
gået turen (se figur 8.11). så det at en tur er arrangeretgiver et større kendskab til turen og
får mange ud at gå den. Og for dem der ikke kunne deltage kan beskrivelsen i
vandrefestivalavisen eller på hjemmesiden inspirere til at gå turen en anden gang.

Figur 8.11: Hvad har det betydet for dig, at denne tur var arrangeret og havde en
turleder?

Udsigt til
Højrup Kirke,
ved Stevns
Klint
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Det vandrefestivalen gør, er at sætte fokus på og oplyse om de muligheder der er i
lokalsamfundet for vandring. Der er flere af deltagerne der skriver, at det var rart at få vist
muligheder for vandring i lokalområdet, dem som de ofte ikke selv finder.
”At jeg fik udvidet mit kendskab til vandremuligheder i nærheden af mit hjem...”
”...det var en fin tur hvor jeg lærte nye steder jeg kan gå selv , omkring hvor jeg bor.”

Køng og Sværborg Mose:
Himlen var høj med drivende
skyer, luften var lun og en snes
mennesker samt to hunde var klar
til en vandretur på 10 km i Køng
og Sværdborg Mose. Foreningen
Fjord til Fjord Naturstien havde
arrangeret turen og hyret SvendErik Christensen som guide.
Svend-Erik har drevet landbrug i
Sværdborg i mange år og har i lige
så mange år været med i
pumpelaget for Køng og
Sværdborg Mose, så det var en
erfaren og vidende mand, som
guidede os og kunne fortælle om
afvandingen af moserne og
fundene fra Maglemosekulturen.

At Svend-Erik også har
tilknytning til Sværdborg Kirke
gjorde et besøg i kirken ekstra
interessant, da han også her
var fuld af gode historier. Der
var så meget at se og høre, at
turen næsten sneg sig op på 4
timer, men så var vi også
dækket ind - både med historie,
kultur og natur. Tak til SvendErik og Jes Jelsmark fra Fjord til
Fjord Naturstien for en godt
tilrettelagt og velgennemført tur
- og tak til alle deltagerne for
rigtig godt selskab.
Else Lützhøft
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9. Konklusion
Samlet på Vandrefestival Sjælland 2012 blevet afholdt 230 ture. Af disse blev 228 omtalt i
festivalavisen, mens 2 kun blev annonceret lokalt. Af de 230 ture er der kendskab til, 4 ture
der ikke blev gennemført: to blev aflyst på forhånd, mens 2 andre måtte aflyses pga.
manglende deltagere.
Der er kendskab til at i alt 4974 deltagere vandrede med på 191 ture, hvoraf 132 af dem
med sikkerhed er børn i alderen 0-17 år. Tallet på deltagende børn kan dog have været
højere, i det der ofte med indberetninger er afgivet et samlet antal deltagere uanset
deltagernes alder. Der har været en god tilslutning af deltagere på en stor del af turene.
Højdespringerne, dvs de ture med flest deltagere, var ”Naturperlen Nekselø” med 102
deltagere og ”Sælsafari på Avnø” med 100 deltagere, men ture med helt ned på 3 deltagere
blev gennemført som planlagt.
I 2012 er det gennemsnitlige antal deltagere pr. tur 26 personer. Går vi ud fra at samtlige
230 ture er gennemført, bliver det samlede antal deltagere på Vandrefestival Sjælland 2012
ca. 6000. Så vandrefestivalen får folk ud at gå.
Mange turledere på vandrefestivalen berettede om fine ture med god stemning blandt
deltagerne. Der var dog flere turledere der pointerede, at angivelserne af startstederne ikke
var helt korrekte og muligvis kunne misforståes. Det blev også nævnt, at man skal overveje
startstederne nøje, så der er plads til, at eventuelle deltagere i bil kan parkere deres biler
ordentligt.
De arrangerede ture var en bred vifte af forskellige tilbud af variende længde. Der blev
arrangeret ture fra 1 km og helt op til 43 km, for dem der ville prøve kræfter med en
marathon. Størstedelen af turene (42%) lå dog på mellem 5 og 9 km. Der var god opbakning
til alle ture uanset længde, og det gennemsnitlige antal deltagere pr. tur varierer fra 29
personer på ture mellem 1 og 4 km til 19 personer på ture mellem 16 og 20 km.
Hele 75% af de deltagere der har svaret på spørgeskemaet har set festivalavisen, og blandt
andet gennem den, fået kendskab til turen. Derudover er det omtale i regionens forskellige
lokalaviser, hjemmesider og personlig kontakt der har givet deltagerne kendskab til turene.
Det er således festivalavisen der har bidraget mest til at synliggøre turene på
vandrefestivalen.
Deltagernes svar på spørgeundersøgelsen viser, at den gennemsnitlige deltager igen i år var
en lokalt bosiddende kvinde over 60 år. Hun deltog primært for naturoplevelsen, men også
muligheden for motion spillede en vigtig rolle for hendes deltagelse på turen, det var en
positiv oplevelse. Selvom hun er vant til at vandre, har vandrefestivalen givet hende lyst til
at vandre endnu mere.
Ca 2% af årets deltagere har svaret på spørgsmål via spørgeskemaet vedr. deres vandretur.
Det formodes derfor ikke, at resultaterne giver et reelt billede af samtlige deltageres profil,
men det viser dog en trend.
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Langt størstedelen af deltagerne der svarede i spørgeskemaundersøgelsen er vant til at
vandre og hele 97% dyrker en eller anden form for motion. Det ser dermed ikke
umiddelbart ud til at det lykkes at få de ikke-motionsvante med ud og vandre.
Deltagerne er gode ambassadører for festivalen, idet hele 94% kender andre, som måske
kunne have lyst til at gå en vandretur og 99% vil gerne opfordre andre til at gå med på en
vandretur. De vigtigste motivationsfaktorer har alle årene været ”naturoplevelser” og
”motion, fysisk velvære”
Når vi ser på deltagernes oplevelser og udbytte af Vandrefestival Sjælland over årene 20092012 kan vi fastslå, at det er lykkes for vandrefestivalen at trække nye folk til, men også at
erfarne vandrere vender tilbage hvert år. Langt de fleste har fået mere lyst til at vandre - og
gerne flere ture. Størstedelen af deltagerne er over 50 år og denne tendens er forstærket
siden 2009.
Vandrefestivalen skaber tydeligt opmærksomhed om de gode vandremuligheder der findes
på Sjælland, Møn og Lolland -Falster og langt de fleste ville ikke have gået turen, hvis ikke
den var arrangeret. Lidt over halvdelen af deltagerne er ude at vandre som en del af en
ferie.
Det kan konstateres, at formålet med Vandrefestival Sjælland 2012 er opfyldt med stor
overbevisning:
 Det er lykkedes at få rekord mange deltagere ud og vandre
 Rigtig mange deltagere er motiveret af motion og naturoplevelser
 Deltagerne er blevet bekendt med vandreruter i deres nærområde og vil gerne vide
mere
 Lidt over halvdelen af deltagerne er ude at vandre som en del af deres ferie. Mange
af de vandrende turister benytter hoteller til overnatning.
Langs Holbæk Fjord
På årets nok varmeste dag mødtes 23 veloplagte vandrere op ved Havnekiosken i Holbæk for at følges ad ud ad Fjorstien langs Holbæk Fjord. Alle deltagere gik i deres eget tempo, det var en vigtig del af dette arrangement.
Hvor den asfalterede Fjordsti sluttede, var der nyligt blevet anlagt en grussti,
som gik helt til Mårsø, hvor vi fik et tiltrængt hvil og spiste vores medbragte
mad. Derefter gik turen tilbage til Holbæk Havn. Turen endte med at blive 12
km, og det var ihvertfald min personlige rekord. Så ud over naturoplevelserne
og det fantastiske vejr, fik jeg en ordentlig portion motion og fik lyst til også
fremover at vandre både korte og længere ture i vores smukke omegn.
Kirsten Solberg
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10. Oversigt over bilag
Bilag i rapporten
1.
2.
3.
4.
5.

Spørgeskema til hhv. turledere og deltagere - skabelon
Oversigt over indkomne besvarelser i tal og grafer
Citater fra deltagernes spørgeskemaer
Oversigt over ture og deltagerantal
Pressemeddelelse fra Region Sjælland
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Bilag 1: Spørgeskema til hhv. turledere og deltagere - skabelon
Spørgeskema til turledere
Antal deltagere
Børn 0-6 år
Børn 7-17 år
Voksne
Ris, ros og idéer til udvikling af Vandrefestivalen

Spørgeskema til deltagere
Hvilken tur deltog du i?
Køn
Mand
Kvinde
1. Din alder?
2. Hvor Bor du?
I den kommune, ruten ligger i
I en nabokommune til ruten
Andet sted i Danmark
3. Din vandrer-profil?
Jeg er meget vant til at vandre og motionerer mindst 30 min. om dagen
Jeg er vant til at vandre og motionerer få gange om ugen
Jeg er ikke vant til at vandre, men dyrker anden form for motion
Jeg er ikke vant til at vandre og dyrker ingen anden form for motion
4. Har du fået lyst til at vandre mere end du har gjort?
Ja
Nej
5. Hvordan fik du kendskab til denne tur? (sæt gerne flere krydser)
Vandrefestivalavisen
Anden avis
Personlig kontakt
Hjemmesiden
Kommunen
Andet
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6. Hvad var din motivation for at deltage i turen? (sæt gerne flere krydser)
Naturoplevelse
Kulturoplevelse
Socialt samvær
Motion, fysisk velvære
Helbredet
Andet
7. Var turen en positiv oplevelse for dig?
Ja
Nej
8. Hvad fik du personligt mest ud af ved vandreturen (sæt gerne flere krydser)?
Naturoplevelsen
Kulturoplevelse
Socialt samvær
Motion, fysisk velvære
Helbredet
Andet
9. Hvad vil du fremhæve som godt ved turen?
10. Hvad vil du fremhæve som mindre godt ved turen?
11. Vurderer du gruppens størrelse passende i forhold til turlederens funktion (kan alle
se, høre, følge med, er der mulighed for at stille spørgsmål osv.)?
Ja
Nej
11.2
Hvis nej uddyb:
12. Svarede turens forløb til det annoncerede (i festivalavisen)?
Ja
Nej
12.2
Hvis nej uddyb:
13. Var transportmulighederne til og fra ruten tilfredsstillende?
Ja
Nej
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13.2
Hvis nej uddyb:
14. Var vandrerutens beskaffenhed tilfredsstillende?
Ja
Nej
14.2
Hvis nej uddyb:
15 Hvordan oplevede du stemningen blandt deltagerne på turen?
God
Neutral
Dårlig
15.1
Uddyb evt.
16. Var du tilfreds med faciliteterne på ruten?
Gode
Dårlige
Ikke relevant
17. Skal du vandre flere gange i løbet af vandrefestivalen?
Ja, flere ture
Nej, kun denne ene tur
18. Har du fået mere lyst til at vandre?
Ja
Nej
19. Er der noget der holder dig tilbage fra at gå mere, end du allerede gør?
Nej
Ja
19.1
Hvis ja: Beskriv hvad?
20. Hvad har det betydet for dig, at denne tur var arrangeret og havde en turleder?
Jeg ville være gået turen alligevel
Jeg ville måske ikke have gået turen
Jeg ville helt sikkert ikke have gået turen
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21. Kender du andre, som måske kunne have lyst til at gå med på tur?
Ja
Nej
22. Vil du opfordre andre, fx familie eller bekendte, til at gå med på tur?
Ja
Nej
22.1
Hvis nej, uddyb
23. Er du aktiv i vandreforening, e. lign.?
Ja, jeg deltager i vandreture
Nej, jeg går ikke med på ture
24. Hvad tror du, der skal til for at få flere til at benytte vandreruterne?
(beskriv)
25. Er du ude og vandre som en del af din ferie?
Nej
Ja
25.2 Hvis ja, hvilken overnatningsform benytter du?
Sommerhus
B&B
Hotel
Vandrerhjem
Feriecenter
Andet
26. Var du på tur sammen med andre?
Familie
Venner
Børn 0-6 år
Børn 7-17 år
27. Var du med på vandretur under Vandrefestival Sjælland sidste år?
Ja
Nej
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Bilag 2: Oversigt over indkomne besvarelser i tal og grafer
Turlederes og kommuners besvarelser
Deltagernes aldersmæssige sammensætning
Voksne
Børn

4842
132

Antallet af ture fordelt på 6 deltagerkategorier
0-5
6-15
16-25
26-35
36-45
46-55
56I alt
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10
50
55
30
25
8
13
191
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Deltagernes besvarelser
Køn
Mand
Kvinde
I alt

Antal
30
87
117

1. Din alder (i år)
Alder
Antal
0-15 år
2
16-30 år
2
31-40 år
6
41-50 år
14
51-60 år
27
Over 60 år 66
I alt
117

2.

Bopæl

I den kommune, ruten ligger i
I en nabokommune til ruten
Andet sted i Danmark
I alt

Antal
60
35
19
114

3. Vandrer-profil
Antal
Er meget vant til at
vandre (min. 30 min./dag)
Er vant til at vandre
motionerer (få gange om ugen)
Er ikke vant til at vandre,
men dyrker anden motion
Er ikke vant til at vandre
og dyrker ingen anden motion
I alt

39
54
18
3
114
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4. Har du fået lyst til at vandre mere
End du har gjort?
Antal
Ja
97
Nej
16
I alt
113

5. Hvordan fik du kendskab til denne tur? (sæt gerne flere krydser)
Antal
Festivalavisen
88
Anden avis
15
Personlig kontakt 11
Hjemmesiden
15
Kommunen
3
Andet
16

6. Hvad var din motivation for at deltage i turen? (sæt gerne flere krydser)

Naturoplevelse
Kulturoplevelse
Socialt samvær
Motion. Fysisk velvære
Helbredet
Andet

Antal
95
40
57
81
23
4

7. Var turen en positiv oplevelse for dig?
Antal
Ja
107
Nej
3
I alt
110
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8. Hvad fik du personligt mest ud af?
(sæt gerne flere krydser)
Antal
Naturoplevelse
95
Kulturoplevelse
41
Socialt samvær
63
Motion, fysisk velvære
78
Helbredet
14
Andet
3

11. Vurderer du gruppens størrelse passende
i forhold til turlederens funktion?
Antal
Ja
108
Nej
6
I alt
114

12. Svarede turens forløb til det annoncerede
(i festivalavisen)?
Antal
Ja
102
Nej
10
I alt
112

13. Var transportmulighederne til og fra
ruten tilfredsstillende?
Antal
Ja
105
Nej
0
I alt
105

14. Var vandrerutens beskaffenhed tilfredsstillende?
Antal
Ja
109
Nej
3
I alt
112
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15. Hvordan oplevede du stemningen
blandt deltagerne på turen?
Antal
God
103
Neutral
11
Dårlig
0
I alt
114

16. Var du tilfreds med faciliteterne på ruten?
Antal
Gode
59
Dårlige
1
Ikke relevant 52
I alt
112

17. Skal du vandre flere gange i løbet af
vandrefestivalen?
Antal
Ja, flere ture
87
Nej, kun denne ene tur
26
I alt
113

18. Har du fået mere lyst til at vandre?
Antal
Ja
106
Nej
9
I alt
111

19. Er der noget der holder dig tilbage fra at gå mere,
end du allerede gør?
Antal
Nej
84
Ja
29
I alt
113
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20. Hvad har det betydet for dig, at denne tur var
arrangeret og havde en turleder?
Antal
Jeg ville være gået turen alligevel
12
Jeg ville måske ikke have gået turen
42
Jeg ville helt sikkert ikke have gået turen 60
I alt
114

21. Kender du andre, som måske kunne have lyst til at gå
med på tur?
Antal
Ja
107
Nej
7
I alt
114

22. Vil du opfordre andre, fx familie eller bekendte,
til at gå med på tur?
Antal
Ja
112
Nej
1
I alt
113

23. Er du aktiv i vandreforening, e. lign.?
Antal
Ja, jeg deltager i vandreture 49
Nej, jeg går ikke med på ture 65
I alt
114
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25. Er du ude og vandre som en del af din ferie?
Antal
Nej
59
Ja
54
I alt
113

25.2 Hvis ja, hvilken overnatningsform benytter du?
Antal
Sommerhus
14
B&B
10
Hotel
19
Vandrerhjem
4
Feriecenter
4
Andet
20
I alt
71

26. Var du på tur sammen med andre?
Antal
Familie
55
Venner
42
Børn 0-6 år 2
Børn 7-17 år 7
I alt
106

27. Var du med på vandretur under
Vandrefestival Sjælland sidste år?
Antal
Ja
46
Nej
64
I alt
110
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Oversigt over turlængder og antal deltagere
Antal deltagere i alt på ture inden for følgende intervaller
Turlængde
1-4km
5-9 km
10-15 km
16-20 km
21km +
Andet
I alt

Antal
1640
2025
954
58
107
190
4974

Gennemsnitligt antal deltagere på ture inden for det givne interval
Turlængde
1-4km
5-9 km
10-15 km
16-20 km
21km +
Andet

Antal
29
26
24
19
21
19

Antal ture indenfor de givne intervaller
Turlængde
1-4km
5-9 km
10-15 km
16-20 km
21km +
Andet
I alt

Antal
56
77
40
3
5
10
230
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Procentvis fordeling af ture indenfor de givne intervaller
1-4km
5-9 km
10-15 km
16-20 km
21km +
Andet

28
42
22
1
2
4

Et tiltrængt
hvil på turen
”Flotte
udsigter i
kuperet
terræn”

Naturperlen
Nekselø
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Bilag 3: Citater fra deltagernes spørgeskemaer
9. Hvad vil du fremhæve som godt
ved turen?



















Flot natur og god ledelse
De to entusiastiske turledere,
havde både lyst og energi til at
fortælle om ørne, miljø, og
behovet for politiske
beslutninger om vildt livet.
Den tilpas lange tur. den smukke
rute, som både var i skov og ved
vandet.
Vejret var bare med os - og
fortælleren havde passet
fortællingerne ind i nogen
tiltrængte pauser - og at vi kun
var 14 på denne tur
at jeg fik udvidet mit kendskab til
vandremuligheder i nærheden af
mit hjem - søde deltagere
En hyggelig aftentur med
fortælling af området. God
stemning blandt deltagerne. Vil
lige sige turen var nr. 33 den
21.8 står ikke fortrykt.
det var en sanse tur den 17 aug.
smagen af friske vilde hindbær
min tur er ikke med på listen
!!men jeg har fået diplom. dato21-8. ringsted øst og centrum.
på 9 km.det var en fin tur hvor
jeg lærte nye stede jeg kan gå
selv , omkring hvor jeg bor.
Fik set og oplevet steder, hvor
jeg ikke tidligere havde været.
Det var en oplevelse, at høre om
de kulturelle fakts i et område,
jeg ellers kender godt
Både motion og fortælle tur, var
rigtig godt. fortæller: Rasmus
Nielsen gav en historisk og
underholdende oplevelse, fortalt
med humor.
Rigtig rare mennesker for førte
os igennem turen
gode guider, spændede rute





















god planlægning af turen ,
mange forskellige oplevelser
Den smukke Natur og en god
turleder, der fortalte meget
levende om det vi så. Tempoet
var fint og vejret var godt.
Meget smuk natur og god
turleder
Smuk naturoplevelse samt dejlig
musikandagt i Rye kirke
motionen
gode fortællere om kultur- og
naturlandskabet
Det var turen langs Landkanalen
jeg deltog i . Vejret var
fantastisk. Gode informative
oplysninger både mundtligt og
skriftligt. Dejligt med friske
gulerødder og æblesaft på
halvvejen.
Vejret. Gode informationer,
både skriftlig og mundtligt.
Naturoplevelsen
veltilrettelagt gode turledere fin
rute passende mængde pauser
med information godt med
kaffepause :-)
Flot natur Området jeg ikke
havde været der før Rart at være
i fælleskab med andre (første
gang jeg har prøvet at vandre
med dvl)
En lokalkendt fortalte historier
fra sin barndom på Glænø
fint tempo, mange gode
oplysninger og lidt sjorve
historier.
Turen var godt tilrettelagt.Vi
kom på nogle stier som man
normalt ikke kommer på.
Turlederen var yderst vidende og
fortællende om oplevelserne på
turen. Gav sig god tid til at
vente, så alle kunne høre, og
svarede meget uddybende på
spørgsmål.
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God varieret rute, med en tilpas
længde for børn.
En ganske god rute & flot natur.
Godt terræn.
Længden på ruten.
At gå turen sammen med gode
venner.
Venlig og kompetent guide.
Interesserede og hyggelige
medvandrere.
indblik i et område hvor jeg ikke
før havde været
En god stemning
Blandet skare af deltagere. Man
kan gå og hyggesnakke og man
kan også bare gå lidt for sig selv.
Godt tempo.
En god fortæller, dejlige
mennesker der deltog
God fortælling om tilblivelsen af
skoven og kommunens planer.
alt var godt
veltilrettelagt, positive turguider.
Man kommer ud på nye steder i
nærmiljøet. Man trækkes med
og går længere end man
forestiller sig.
Det var en dejlig oplevelse at
vandre og opleve naturen på
Sejrø
Den flotte natur og det gode vejr
meget spændende område
tur på Arnoldsbejrg 29-8
Passende distance, vejret, kagen
og kaffen
god fortæller godt vejr
fortælletur / travetur
fortælletur / travetur
Hyggen og det gode vjer- havde
det været regnvejr vard et nok
ikke blevet til noget
samvær med andre
ved ikke
det var hyggeligt og have hunde
med og de flotte stedder og
spændene historier
Dejlig natur
Yderst smuk tur og godt
tilrettelagt med turleder fra




Ringsted Kommune og
skovfoged fra Skjoldnæsholm yderst kvalificerede
Veltilrettelagt tur
At Elise fortalte om både planter
og dyr og talte højt klart og
tydeligt. At Elise fandt nogle
velegned steder at tale til os. Fx
samledes vi ved et meget
højtliggen vandhul, hvor
udsigten var helt formidabel
pragtfuld, og her tilbragte vi lang
tid med at kigge på haletudser
og snakke om dyrene i vandet.
Det er nelig svært at forstå hvad
en turleder siger, hvis der er
bilstøj i baggrunden. Alle steder
på denne tur var stille og det var
nemt at høre hvad der blev
sagt.Elise talte skiftevis til alle og
til enkelte som stillede
spørgsmål. At Elise havde lavet
små poster til børn! At Elise
opfordrede os til at stille
spørgsmål og svarede på alt eller
slog op i medbragte bøger på
stedet for at finde svarene. Det
var virkelig en meget energisk og
flot præstation. At Elise
personlig hilste på alle da vi kom
og kunne huske mig og flere
andre og vore interesser. Jeg
følte mig rigtig godt tilpas! At
Elise viste ca 5 blomster frem på
et sort klæde fra start.Det var
godt at se blomsterne inden vi
skulle ud på tur, for så vidste vi
havd vi kunne vente at finde. Det
er jo også super pædagogisk at
præsentere blomsterne på en
ensfarvet sort baggrund, for så
er de nemmere at se. At Elise
medbragte insektketsjer til at
fange insekter og viste hvordan
det bruges og opfordrede os til
at prøve. At Elise fortalte i små
passende enheder på nogle
minuter, mens vi så på fx
harekløver eller hvis stenkløver.
Det var lige tilpas med
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informationer og så kunne man
jo spørge, hvis man ville vide
mere. At Elise har stor
paratviden, men alligevel straks
sagde til, da hun forvekslede
markfirbenets adfærd med et
andet firbens adfærd. At Elise
smilede og var meget
imødekommende.
Super godt guidet af begge
turlederne
Naturoplevelserne og det sociale
samvær. Hjælpeturlederen (en
mand) gjorde det godt.
Det var en fantastisk
velorganiseret tur. Guiden
meget vidende og omsorgsfuld
for alle deltagere. Fin servering
på Nyord
Turleder som måtte springe til
på grund af sygdom gjorde det
rigtig godt, Han gik i forvejen i
sumpet område og var selv den
eneste der fik våde fødder
At vi så den flotte jættestue
Veltilrettelagt tur. med indlagte
pauser. Genialt med andagt i
Ågerup kirke ved starten, og stop
undervejs med sang og et ord
med på vejen. Madpakke
+drikkevarer
og kaffe og kage ved afslutning
hørte også med til turen. Stor
ros til de ansvarlige.
Rigtig gode fortællere og
imødekommende turleder.
Ornitologen fortalte meget om
både fugle og blomster/planter.
Det var spændende. der var flere
fortællere og det
gjorde turen meget afvekslende.
Fortællerne forstod at vente til
alle var samlede på et sted, før
de med høj røst fortalte om
stedet.
Dygtige turledere
En god og flot tur i godt selskab
Flot vandringstur, fine stier, flot
natur, virkelig sød, kompetent og
dygtig naturvejleder Elise som
























stod for turens forløb. Fantastisk
flot med start i kirken og
afslutning med arrangement ved
Nyord kirke , var en virkelig
oplevelsesrig dag.
En inspirerende turleder
Turlederen var meget
inspirerende og fortalte
engageret og spændende.
Hyggeligt, at der både var børn
og hunde med.
Godt at høre ældre beboere
fortælle om tider der har været.
Bryggeriet var også en god
oplevelse.
Kominationen af kultur, motion
og socialt samvær. Spændende
at høre fortællinger for omegnen
og spændende rundvisning på
bryggeriet.
At ejeren af Birkendegård
fortalte om gården
God start med godsejeren +
toilet. Fin tur i flot solskinsvejr.
Dejlig natur, fantastisk vejr og så
det at vandre - jeg opdagede, at
det ikke var det fysiske, som var
slemt for mig - det gjorde kun
godt - nej det var varmen!
En fantastisk sød og engageret
turleder.
En meget dygtig og levende
guide fra geomuseumet
Tilpas hastighed og fortælling
Historien i området.
At der har tilmeldt sig mange
(23), som vil vandre sammen
med os 7 medlemmer fra
Grønlandsforeningen på årets
varmeste dag. Naturen omkring
fjorden.
styrketræning i naturen, helt
perfekt.
Jeg fik set noget i lokalområdet,
som jeg ikke havde set før.
Folt område
Vi var mange så turvejleder fik
fat en turleder mere så vi blev
delt i to grupper
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passende tempo god vejleder
Lærte meget om træer og
Kattinge værk var intressant
Der var en tur leder med
Godt tilrettelagt, god stemning
Kommer steder man ikke kan
komme som privatperson
lumsås mølle
Fantastisk smukt område som
jeg ikke kendte til på forhånd. Og
vejret var jo meget strålende
med sol. Slemt hvis det havde
været gråt og regnfuldt, da jeg
kom fraRoskilde. Men ialt
supertur.
KaJ C. var en fantastisk fortæller.
Der var en kæmpe opbakning.
Over 80 delt.
Vores meget inspirerende guide,
formanden for Askø og Lille
beboerforening, Peter Larsen
Den var godt tilrettelagt. Dygtige
turledere.
Erik Olsen vidste meget om
turen og omgiverlserne, vi
hyggede os og vejret var dejligt.
Det hele.
At det var et sted man ikke må
færdes i, så det var en oplevelse.
Jeg har været med på andre af
jeres turer, hvorfor har I ikke en
rubrik, hvor man kan nævne
disse
turer, som alle var gode.
den gode stemning, gode
fortællinger, fantastisk natur
Historien om stedet, guiden var
en fortæller
Fortællinger om slottet
Det er et smukt område
En flot tur.
Guiden var god til at fortælle
undervejs.
Tilpas tempo, nyttige
oplysninger og godt vejr
Forklaringen undervejs

10. Hvad vil du fremhæve som mindre
godt ved turen?
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Ændringen af dagsforløbet, det
var mere hyggeligt at spisningen
forgik ca 10 km. fra målet - og
gav nok for nogen mere energi
til det sidste stykke
intet
At der blev talt inden alle var
samlet. De sidste hørte ikke hvad
der blev sagt.
At vi kun gik på asfaldt
der var ikke noget negativt ved
turen
Intet
at turen blev kortere end
beskrevet
tempoet var sat alt for højt ,til at
os med korte ben kunne følge
med, de langbenede bestemte
farten, stoppede nogle få gange
for at få de sidste med op, og
fortsatteså i samme tempo, det
endte så med at vi var ferdige
med hele turen , ca 3 kvater før
beregnet.
Turen varede så længe, at det
var blevet for mørkt til at kunne
se til sidst.
Tempoet var MEGET langsomt
intet
intet
intet
Intet
måske lidt for kort
vejret:-) det var MEGET varmt
Svært at få fat i Festivalavisen.
Biblioteket vidste ikke hvor, vi
kunne få den, så det var
besværligt at finde oplysninger
om turene.
Svært at finde Festivalavisen.
Biblioteket viste ikke hvor den
kunne findes, så det var tæt på
at glippe, hvis jeg ikke havde
kendt til det fra sidste år.
Socialt samvær
ikke noget
Når man går i sand med mange
store sten kan man kun nyde
udsigten, når man står stille
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uenighed om i hvilken side af
vejen ,uden fortov, vi skulle gå i,
kun turlederen ville gå i højre
side, altså med trafikken, vi
gjorde det , men følte os meget
ytrykke.
ingenting
Intet.
måske for mange deltagere
At de højere magter havde
bestemt, at det akulle være årets
varmeste dag! PUHA! Men vi
havde adgang til masser af koldt
vand.
Den tur jeg reelt deltog i var på
Skjoldungestien 25-8-12, men
den kan jeg ikke vælge i boksen.
Det mindre gode ved denne tur
var motorvejsstøjen ved
Kornerup.
Der var intet mindre godt
Intet.
intet
Ingen bemærkninger
Birgit som var turleder og ved
meget om øen havde en meget
negativ tilgang til deltagerne.
Hvis ikke alle stod pænt og
lyttede skældte hun os ud som
små børn. Valge til slut efter 3
skideballe at forlade selskabet.
En del af turen gik på offenlig
asfalteret vej
Fortælleren var ikke god.
brændenælder
ikke noget
ved ikke
ik noget
Intet
Svært for nogen af følge med på
tilbageturen
alt fungerede upåklageligt
At adressen "Digevej 30" var
uklar/ikke eksisterede?, men der
stod heldigvis 2 personer på
hjørnet af Digevej og Kalvøvej,
som straks spurgte om jeg skulle
på vandreturen, for så skulle jeg
denne vej. At de 2 personer stod

















dér, var sikkert noget Elise havde
arrangeret inden jeg kom, men
det ved jeg ikke. Jg kom tre
minutterfør vi skulle mødes kl.
16.30 og fordi de to personer
stod der fandt jeg det straks.
Intet, alt fungerede fint.
En stor del af "guidningen"
handlede om turledernens
personlige ting og meget brok
over Kalundborg kommune. Hvis
vi ikke orkede at høre mere blev
vi skældt ud, ALLE skulle høre på
hende . Meget dårlig
repræsentant for Sejerø/Kalb.
kommune. Et par forlod hurtigt
gruppen, hvilket hun blev meget
vred over. De spurgte
bagefterom den opførsel var
standard for vandreturene!
intet
At der ikke var flere
børnefamilier med
Ømme fødder
Den gik vist over tid, men det var
ok, for det var sjovt og lærerigt
at være med.
turen var en halv time længere
end annonceret, men det var ok.
Ingenting. Men der vil nok altid
være deltagere, som klæber til
turlederen og dominerer.
Ingenting.
Ikke noget.
Formålet med turen var
tilsyneladen at gå og ikke andet.
Første halvdel af turen gik vi på
landevej. Der blev ikke fortalt
om området.
Turlederen fortalte lidt om
Saltbæk Vig, men ikke om
Smakkerup eller skoven Snevris.
Jeg var selv turleder for første
gang, og jeg kunne ikke gå
forrest hele vejen. Jeg skulle nu
heller ikke fortælle noget
specielt, men alligevel. Ellers
ikke noget mindre godt ved
turen.
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der var lidt misforståelse mht til
hvor starten af turen gik. Det var
åbenbart ikkke koordineret
mellem guide og arrangører
Slet ingen bænke på ruten, især
ældre må da virkelig have behov
for et hvil på en bænk. Forslag:
Kommunen kan udbyde et
forslag om, at foreninger kan
sponsorere en bænke langs
fjorden og få sat et mærke på
bænken, hvilken forening der er
sponsor for en bænk. Samtidig
god reklame. (Vedligeholdelsen
klarer kommunen). Foreninger
kan da også gå sammen.
Stierne var ikke så godt
vedligeholdt
mangler et sted at sætte sig i
pausen
ingen minus, selv vejret var fint
:-)
Der var noget grusvej med
mange sten
det var ca 30 grader varmt :-)
Der var ikke noget.
Intet.
intet
Der er for mange med som ikke
er dårlig gåedende, der bliver
formange pauser.
Da jeg er dårlig gående, kunne
jeg godt have tænkt mig at
kunne cykle denne tur.
jeg har ikke noget mindre godt
at sige
Der er intet mindre godt at sige
For mange deltagere. Tilmelding
kunne have været en god ide
Det gik for stærkt!!! Der var flere
der havde svært ved at følge
med.
Ingenting
Turen ville have været mere
udbytterig,hvis man havde
fortalt noget om plantelivet
Socialt samvær manglede

11. Vurderer du gruppens størrelse
passende i forhold til turlederens
funktion (kan alle se, høre, følge med,
er der mulighed for at stille spørgsmål
osv.) Hvis nej uddyb:










da jeg hørte til bagtroppen
,sammen med en hel del andre
,havde vi nok at gøre med bare
at følge med, og kunne ikke høre
hvad der blev fortalt undervejs.
spårgsmål ja men for mange
Kunne godt have været lidt flere
deltagere. Vi var vist 9 alt i alt
inkl. de to guides
Var ikke relevant, da der ikke
blev givet information undervejs
Alle kunne ikke følge med, nogle
gik stærkt, andre mindre stærkt.
Men det var en del af vores
forenings oplæg - det stod bare
ikke annonceret nogen steder.
Det må
vi gøre anderledes en anden
gang - dette var første gang for
os!
For mange deltagere

12. Svarede turens forløb til det
annoncerede (i festivalavisen)? Hvis nej
uddyb:








fin tur, men de 2 støvler i
sværhedsgrad kunne måske godt
have været en enkelt støvle
En del deltagere gik for
langsomt, så den annoncerede
tur kunne ikke nåes.
Turen blev desværre forkortet
med 1 km.
skovfogeden manglede.
Birgit havde meget svært ved at
få tid nok. Tur slut kl 17.00 men
hun blev ved med at holde på
deltagerne.
Ja, turen svarede næsten helt til
det annoncerede, dog var turen
lidt længere end 1 km, som der
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stod. Den var vist på 1-2 km,
ssagde Elise.
Alt for meget personlig
fortælling/fremhævning af
turlederen selv. For mig
overskyggede det helt de
relevante ting hun "forsøgte" at
fortælle om. Rodede meget
rundt ihendes skrevne notater.
Turen tog længere tid end
annonceret, men var ok, for det
var sjovt og lærerigt at være
med. Der var ingen entré, men vi
fik tilbud om øl/vand, så det var
naturligvis bedre end
annonceret.
Godsejeren kom ikke og fortalte
om Kattrup gods

15 Hvordan oplevede du stemningen
blandt deltagerne på turen?













er var nogle der kendte
hinanden ,og snakkede så
sammen, vi var for opdelt og
fortravlede til at kunne blive
rystet sammen.
Meget positiv.folk lyttede
interesseret.
tid og lyst , til småsnak , frade
fleste
Man talte med hinanden, og der
var en del, der havde været med
på andre ture og snakkede om
dem
Der var plads til at være
snakkende og der var også plads
til at være stille.
smalltalk blandt mennesker der
blot er mødt op på en tilfældig
tur, god stemning og har da
mødt mennesker jeg kendte fra
tidligere.
Der var god stemning og der blev
spurgt om meget. Elise var sød til
at svare på samme plante flere
gange.
Stemningen var både og, pga
turlederen







Rigtig god stemning, hvor vi også
fik lejlighed til at fortælle om
vores forening.
Der var en god snak på turen
Det var sjovt, for nogle af
deltagerne havde boet i området
som børn og deres
bedsteforældre havde gået i
skole derude, så der var andre
end turvejlederen der kunne
fortælle om stedet.
god spørgelyst

19. Er der noget der holder dig tilbage
fra at gå mere, end du allerede gør?














Tid, så det at der er
vandrefestival et noget vi ser
frem til da vi jo ikke kan springe
arrangerede ture over :-)
Gerne hele dage og gerne steder
der normalt ikke er vandringer
ved
tid- job-familie
har ikke bil, der er meget langt,
og til tider svært med det
offentlige, men jeg går selv
stavgang i mit nærområde.
Mangler nogle man kender som
har lyst til at deltage og måske
det meste anvendte tiden
Dårlige hofter.
Det kniber med at få tid
Det er svært at få tid
Dårligt knæ
Jeg kan ikke nå mere, jeg
løbetræner også flere gange om
ugen
Min mand er dårligt gående og
kan kun gå kortere ture men
lysten til at opleve naturen
mangler han ikke. En del af
oplevelsen ved vandreture er, at
man kan tale om den bagefter
derfor er det af stor betydning at
mand og kone får oplevelsen
sammen.
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Vores børn gider det ikke lige så
meget som vi, og vi kan jo ikke
tage væk fra dem hele tiden:-)
Jeg er stadig arbejdsramt
tiden..
andre fritidsktiviteter
Job
arbejdstider
Dårlige knæ.
Dårlige føder
Jeg har en meget aktiv fritid, så
der er ikke altid tid til at vandre.
tid
tid
tid
tid
arbejdet tager for meget af
fritiden
mangler ruter det er svært at
finde nye
Da min kone ikke kan går så
lange turer som vi gerne ville,
cykler vi i stedet.
Jeg kan ikke gå så lange turer, så
jeg kunne godt tænke mig, at der
på nogle af turerne var mulighed
for at cykle.
en dårlig ryg
Helbredet
















24. Hvad tror du, der skal til for at få
flere til at benytte vandreruterne?
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Fortælle om glæden ved naturen
Fortsæt vandrefestival med avis.
Vi har selv gået flere af de ruter
vi ikke kunne presse ind i
kalenderen ved sidste
vandrefestival og har i år fået
både venner og famile med
Måske i tv. øst nogle gange.
det jeg ikke lige klar over - jeg
fortæller alle og en hver at der
er vandrefestival
det ved jeg ikke
Det er svært at vurdere da jeg
syntes der reklameres fint for
tingene der sker









moske skulle der deles op , så
man kunne se hvor krævende en
tur man vælger, som begyndere
øvede og garvede.her mener jeg
ikke så meget km. men er man til
natur , erdet ikke sådan en tur
jeg var med på,da der ikke var
tid , til at se det man hastede
forbi.
De skal både kunne benyttes af
gående, løbere og cyklister.
Det er svært at vide
god ide med gratis start-tur.
Flere lokale ture som bliver
offentliggjort hele året
mere omtale i medierne
Pjecer på biblioteker
Reklamen synes jeg er ok - man
må jo også selv tage initiativ for
at opnå en god oplevelse.
Endnu mere information om
vandreruterne
ved ikke
Bedre annoncering.
Festivalavisen skal ligge på
bibliotek, rådhus,lægehuse, og
andre steder, hvor folk færdes.
Evt oplysning i By og Land om
hvor avisen kan findes.
Bedre oplysning om hvor avisen
findes. Evt annoncering i By og
Land om hvor avisen kan findes.
Kunne være på bibliotek, rådhus,
i lægehuse og andre steder hvor
folk færdes.
Annoncering og omtale i
lokalpressen
gode kort introture
en hånd til at trække dem op af
sofaen
ture som denne, og moske
abetitvækkere, på biblioteker,
borgercervice mm.med små
histioerir,fra nogle der har
deltaget.
Mere omtale.
Det ved jeg ikke, jeg undrede
mig over, at der ikke var flere
med på denne tur.
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At folk overvinder sig selv til den
første tur - så er man nemlig
solgt.
lidt mere oplysnind
Et skub fra venner og bekendte,
som allerede har taget
vandrestøvlerne på.Skrive mere i
lokalaviser som alle læser. Godt
med dette års tiltag om mange
kortere ture med guide. Det kan
måske få nogen i gang. Der bør
dog også stadig være længere
ture, da andre ikke "gider" tage
afsted for 5 km.
Avisartikler om turene evt. i
samarbejde med TV2-øst. Ture
for skoler så eleverne fortæller
forældre og bedsteforældre om
turene og tager dem med derud.
at man ved de er der
Jeg tro at mund til mund
metoden er rigtig god og
virksom. god.Nettet jo en god
kilde til information og
vandreavisen, der har været
tilgængelig mange steder, er
også et godt bud. Jeg synes at
have bemærket at vandreturene
appelerer til den mere voksne
del af befolkningerne, mange
senioere, mon skoler og
uddannelsesinstitutioner kunne
involveres.
De skal afmærkes. Turen rundt
om Skarresø kræver, at man er
lokalkendt
Vandrefestival er et godt
initiativ. Avisen har ligget mange
steder
ved ikke
ved det ikke
jeg ved det ikke
jeg ville forklare dem det
spænende ved turen og flotte og
hyggelige
Kendskab til turene
Yderligere reklame og lettere
adgang til festivalavisen
oplysning om festivalen



















Vandrefestivallen er god. Den
skal bare kære videre nogle år,
så flere opdager den. Jeg synes
vandrefestivallen kunne spredes
ud over længere tid, for jeg ville
gerne gå med på flere ture, som
af og til ligger samtidig! Jeg kan
jo kun gå med på én tur ad
gangen.
? mere annoncering i ugeaviser
? måske mere annoncering i
ugeaviser.
De skal blot se at komme igang
bare kom igang det er stærkt
vanedannende
Flere arrangerede ture annonceret i bestemte relevante
sammenhæng; f.eks. i
skoleklasser o.l.
oplysning og måske temaer
udover vandringen.
Vandrefestivallen skal blive mere
kendt og blive ved, og helst
strækkes ud over en længere
periode, så det er muligt at gå
med på flere ture. Mange ture
ligger jo oveni hinanden, og så
kan jeg ikke deltage i alle de
ture, jeg gerne ville.
vandrefestivallen må gerne være
hele året, for det er en rigtig sjov
måde at få motion på og lære
om naturen og nye steder og
dejligt at møde nye mennesker,
som også kan lide at gå i
naturen. Gode fortællere som i
dag - altså 3 forskellige dygtige
fortællere - er rigtig godt og
afvekslende.
jeg tror, der gøres en god indsats
mere obs på dette, fx skoler,
arbejdspladser etc
Oplys om turene i de gratis
ugeaviser
Fortsætte med at lave disse
Vandrefestivals og udgive
Festivalavisen som hidtil.
Desuden annoncere i
Gratisaviserne.
Annoncere mere.
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Det skal være mere offentligt
kendt at der er så mange ruter
og folk skal ud at prøve at det
ikke er farligt at gå et nyt sted på
egen hånd.
Jeg tror man er mere motiveret
for at vandre, hvis det er en
arrangeret tur - og så skal der
nok noget mere markedsføring
til på en eller anden måde (altså
udoverVandrefestivalen).
Sådanne arrangementer som
dette. Kunne sagtens forestille
mig at gå turen med nogle
venner.
arrangerede ture i weekends
Bedre og flere vandrekort over
turene evt. på hjemmesiderne.
Bedre og flere rutekort.
Der har da været god
mediedækning. Det er "mund til
mund" metoden der skal styrkes.
netop det at man kombinerer
styrketræning, balancetræning
og kordinationstræning med
gang, det er især det vi trænger
til, når vi kommer op i årene
Mere oveskud/tid i hverdagen.
Det er godt når der også er
kultur/seværdigheder med i
forløbet.
At der skal mere omtale om
turene i avisen
oplysning og gode afmærkninger
afmærking af ruterne
motivation
Flere vandrefestivaler.













Mere info i aviser og skoler mm
Det ved jeg ikke, for jeg syntes at
de er godt annonceret. Fra pkt.
25 har jeg skrevet ja, men vi går
ikke, vi cykler, da min kone ikke
kan gå med på de lange ture.
Der er mange ture i hverdagen
og det er jo kun folk der ikke
arbejder som kan går med og det
vil sig at den alders gruppe der
kan deltager måske ikke er så
godt gående som de ønsker sig,
så det vil måske være en god ide
at turene var arrangeret sådan
at de kunne cykles. Jeg cykler på
ferie, derfor svarer jeg fra pkt. 25
udfra cykleturerne min mand og
jeg har cyklet, for jeg har ikke set
noget fra nogle cykelforeninger,
hvor oplevelsen er så god som
jeres turer.
de skal lokkes med, når de har
prøvet det en gang kommer
lysten nok
de skal tage sig sammen, der er
oplysninger nok omkring turene
Bedre information/skiltning på
lokaliteterne
Dagspressen kunne tage fokus
på de mange forskellige stier der
er rundt om. Lige som da TVøst
gik på Sjællands Leden bl.a. - så
får man lyst til at være der selv.
Ved ikke - der gøres jo en del i
forvejen

Klarskov Bonderup
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Bilag 4: Oversigt over ture og deltagerantal
Km

1. Faxe Kommune
Tur nr. 1
Vemmetofte Strandskov ved Faxe Ladeplads
Tur nr. 2
Hjertestien i Hesede Skov
Tur nr. 3
Insektsafari
Tur nr. 4
I kalkens rige
Tur nr. 5
Haslev: arkitektur, historie og byplan

15
6
3
3
3

2. Guldborgsund Kommune
Tur nr. 6
Fugle, dyr og sten på Gedser Odde
Tur nr. 7
Marielyst og Sydfalsters Dige
Tur nr. 8
Bavnehøj Fritidsområde
Tur nr. 9
Falsters dige
Tur nr. 10
Hamborgskoven

9
5
6
6
5

3. Holbæk Kommune
Tur nr. 11
Langs Holbæk Fjord
Tur nr. 12
Tag børnene med på skovtur
Tur nr. 13
Enestående tur langs Landkanalen
Tur nr. 14
Tornved Svinninge
Tur nr. 15
Holbæk Mårsø ad Fjordstien
Tur nr. 16
Flotte udsigter i kuperet terræn
Tur nr. 17
Orø Isefjordens perle
Tur nr. 18
Til Arnolds Bjerg på Fælleden i Holbæk
Tur nr. 19
Tornved Svinninge
Tur nr. 20
Motion i marklandskab
Tur nr. 21
Naturpark Åmosen
Tur nr. 22
Vipperød Sogn
Tur nr. 23
Tuse Næs med papegøjer
Tur nr. 24
Strandparken og Fjordstien
Tur nr. 25
Tornved Svinninge
Tur nr. 26
Afvekslende tur ved Maglesø

10
4
6
10
6
10
15
10
10
8
3
10
17
10
10
10

4. Kalundborg Kommune
Tur nr. 27
Asnæs Forskov
Tur nr. 28
Vollerup Skov
Tur nr. 29
Saltbæk Vig
Tur nr. 30
Smuk hjertesti i Vollerup Skov
Tur nr. 31
Svenstrup og Vollerup
Tur nr. 32
Stier ved Høng
Tur nr. 33
Sukkerkanalen og Halleby Å
Tur nr. 34
Sejerø
Tur nr. 35
Kalundborg, Munkesøen, Klosterskoven
Tur nr. 36
Skarresø rundt
Tur nr. 37
Kongstrup Klinter
Tur nr. 38
Rundt i Reersø by
Tur nr. 39
Kongemosens kulturarv

6
10
8
3
11
9
5
14
8
12
5
6
10

1

Deltagerantal
indberettet
af turledere

70

37

Deltagerantal
indberettet af
kommunen/
1
DVL

Deltagerantal ialt

15
65
32
65
45

15
65
32
65
45

37

37

23

23

22

22

35
20

35
20
22
38

22
38

20

27

27
20

37

37

10
16
19
13
56

35

27
10
40
17
19
17
56
23
27
37
35
25

27
10
40
17
19
17
56
23
27
37
35
25
20

20

Dansk Vandrelaug
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Km

Tur nr. 40
Tur nr. 41
Tur nr. 42
Tur nr. 43
Tur nr. 44
Tur nr. 45
Tur nr. 46
Tur nr. 47
Tur nr. 48
Tur nr. 49
Tur nr. 50
Tur nr. 51
Tur nr. 52
Tur nr. 53
Tur nr. 54
Tur nr. 55
Tur nr. 56
Tur nr. 57
Tur nr. 58
Tur nr. 59
Tur nr. 60
Tur nr. 229

Fugledegård i ro og mag
Snevris Skov
Løve Mose og Maglemose
Sæbygård og Frihedslund
Sejerø
Røsnæs spidsen
Store Åmose
Saltbæk Vig
Fugledegård i ro og mag
Naturen på det skønne Røsnæs
Oplev Kalundborg fra Hjertestien
Birkendegård
Kattrup Gods
Omkring Urhøj Camping
Kalundborg Nord
Jyderupstien
Omkring Røsnæs Fyr
Værslevstien
Solnedgangstur
Naturperlen Nekselø
Solopgangstur
Tur rundt på Lykkebjerg

5. Køge Kommune
Tur nr. 225
Geocaching
6. Lejre Kommune
Tur nr. 61
Rorup Kirke
Tur nr. 62
Oldtidshøjene omkring Gl Lejre
Tur nr. 63
To ture ved Tadre Mølle
Tur nr. 64
Ørnene på Bognæs
Tur nr. 65
Motionstur i Storskoven
Tur nr. 66
Landsbyidyl
Tur nr. 67
Skumringsvandring
Tur nr. 68
Aftentur i Ramsødalen
Tur nr. 69
Skjoldungestien
Tur nr. 70
Lyndby
Tur nr. 71
Fra Lavringe Mose til Allerslev
Tur nr. 72
Sansetur i Herslev
Tur nr. 73
To ture ved Tadre Mølle
Tur nr. 74
Aftentur i Allerslev
Tur nr. 75
Midtbanen i Hornsherred
Tur nr. 76
Kirke Såby landsby
Tur nr. 77
Ramsødalen
Tur nr. 78
Øm jættestue
Tur nr. 79
Bondeskoven
Tur nr. 80
Rundt om Egholm Slot
Tur nr. 81
Historiens vingesus i Oren Skov
Tur nr. 82
Aftentur ved Glim
Tur nr. 83
Det ukendte Gershøj
Tur nr. 84
Avnstrup og Avnsø

68

3
7
6
8
14
7
10
8
3
14
4
9
9
5
4
10
12
9
3
9
3
?

Deltagerantal
indberettet
af turledere

Deltagerantal i alt

59
44
52

Deltagerantal
indberettet af
kommune/
DVL
26
59
44
52

35

35

35

40
23
25

40
23
25
16
44
92
21
14
15
30
22
25
100
25
37

25
16
44
92
21
14

100
37

3 og 5

2
3
2
10
5
4
5
4
14
4
6
3
2
8
6
4
3
5
7
3
5
2
4
5

44
92
21
14
15
30
22
25
100
25

6

6

17

17

48

18

48
20

20

32
18
70

32
18
70
7

20
48

20
50
48
17
9

78
35
67
40
7

78
35
67
40
7

7

50
17
9

67
40

26
59
44
52
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Km

7. Lolland Kommune
Tur nr. 85
Maribo Søndersø rundt
Tur nr. 86
Kløversti ved Søllested
Tur nr. 87
Økosporet på Knuthenlund
Tur nr. 88
Askø
Tur nr. 89
Lollands Albue, gå ud og sejl tilbage
Tur nr. 90
Rundt om Maribo Nørresø
Tur nr. 91
Naturen på Albuen
Tur nr. 92
Hyllekrog
8. Næstved Kommune
Tur nr. 93
I Fladsåtroldens fodspor
Tur nr. 94
frika starter i Mogenstrup
Tur nr. 95
Saltø Skov
Tur nr. 96
Se hvad skoven gemmer...
Tur nr. 97
Omkring Kongskilde Friluftsgård
Tur nr. 98
Kyse/Vallensved traveture
Tur nr. 99
Rønnebæksholm Park
Tur nr. 100
GHR’s øvelsesområde natur og kultur
Tur nr. 101
Tystrup Sø
Tur nr. 102
Trampesti ved Haldagermagle
Tur nr. 103
Lagunestien og Hjertesti
Tur nr. 104
Kyse/Vallensved traveture
Tur nr. 105
Fyraftensvandring i Rådmandshaven
Tur nr. 106
Lær Even Statsskov at kende
Tur nr. 107
4H hunde og børnetur
Tur nr. 108
Kyse/Vallensved traveture
Tur nr. 109
Vandring ad det gamle jernbanespor
Tur nr. 110
Myternes Land
Tur nr. 111
Find din bys historie
Tur nr. 112
Kyse/Vallensved traveture
Tur nr. 113
Gavnø Dybsø Basnæs
Tur nr. 114
Tybjerg og Tybjergstenen
9. Odsherred Kommune
Tur nr. 115
Stavgang ved Ordrup
Tur nr. 116
Sansestur i Sonnerup Skov og Klint Bakker
Tur nr. 117
26 km ved Rørvig og Nakke
Tur nr. 118
Militærets naturlige hemmeligheder
Tur nr. 119
Odsherred Vandremaraton
Tur nr. 120
Halvmaraton rundt om Lumsås
Tur nr. 121
Rundt om Dybesø
Tur nr. 122
Kirkerne og Kløverstien
Tur nr. 123
Med EULife på tur i Bjergene
Tur nr. 124
Aftentur Rørvig
Tur nr. 125
Overnatning og vandring med Knold og Tot
Tur nr. 126
Brydebjerg og Vejrhøj
Tur nr. 127
Slettemose, gammelt kulturlandskab
Tur nr. 128
Stokkebjerg Skov og økolandsby
Tur nr. 129
Hundetur på Kløverstien i Hørve

23
7
8
5
11
5
4
13

4
10
2
3
7
5 og 10
2
6
3, 5, 11
5
7 og 12
5 og 10
3
5
5
5 og 10
6
7
5
5 og 10
12
5 og 10

6
6
26
3
43
21
5
4
4
8
29
3
6
12
5

Deltagerantal
indberettet
af turledere

21

Deltagerantal
indberettet af
kommune/
DVL

Deltagerantal i alt

21
22
7
43
82
21
20
42

21
22
7
43
82
21
20
42

23

23

11
17

11
17

14

14

27
17
9
33
2
30
40

27
17
9
33
2
30
40

24
7
25
12
9

24
7
25
12
9

45

45

8
18
18
23
30
24

8
18
18
23
30
24

45

45

30
14
0

30
14
0

46
23

46
23
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Km

Tur nr. 130
Tur nr. 131
Tur nr. 132
Tur nr. 133
Tur nr. 134
Tur nr. 135
Tur nr. 136
Tur nr. 137
Tur nr. 138
Tur nr. 139
Tur nr. 140
Tur nr. 141
Tur nr. 142
Tur nr. 143

GeoPark Odsherred slip smeltevandet løs
Vandring, vin og viden
Urter omkring Højby Sø
Familietur til Næsholm borgruin
Fra kyst til kyst - lang tur
Fra kyst til kyst - kort tur
Fra kyst til kyst - mellemlang tur
Ulkerup sjæle
Korshages geologi og natur
Anderledes tur med puls på
Hjertestien i Grønnehave Skov
Skansehage søfarten på Isefjord
Historien om Nygård Sø
Vilde urter ved Dragsholm Slot

4
16
4
1
12
3
6
3
6
5
4
2
2
4

10. Ringsted Kommune
Tur nr. 144
Ringsted Øst og Centrum
Tur nr. 145
Rosengårdstien
Tur nr. 146
Omkring Skjoldenæsholm

9
7
10

11. Roskilde Kommune
Tur nr. 147
Vindinge Landsby og lidt Hedeland
Tur nr. 148
Boserup Skov
Tur nr. 149
En bid af Roskilde vest
Tur nr. 69
Skjoldungestien
Tur nr. 151
Familietur til minijernbane
Tur nr. 152
Trekroner rundt
Tur nr. 153
Midgårdsormen i Boserup Skov
Tur nr. 154
Svogerslev
Tur nr. 155
Kilderne i Roskilde
Tur nr. 156
Ny hjertesti ved Hyrdehøj
Tur nr. 157
Nattergalestien og Boserup Skov

7
5
5
14
5
7
3
5
5
2
5

12. Slagelse Kommune
Tur nr. 158
Kunst i Korsør
Tur nr. 159
Oplev Omø fra toppen
Tur nr. 160
Glænø
Tur nr. 161
Agersø fra nord til syd
Tur nr. 162
Fugle og fossiler, gul rute
Tur nr. 163
Skulpturtur i Slagelse
Tur nr. 164
Kender du Vemmelev?
Tur nr. 165
Bildsø Drøsselbjerg
Tur nr. 166
Kunst og bygningshistorie i Skælskør
Tur nr. 167
Slagelse Vemmelev
Tur nr. 168
Geocaching i Korsør Lystskov
Tur nr. 169
Hjertevenlig tur
Tur nr. 170
Omø rundt langs kysten
Tur nr. 171
Dalmose Flakkebjerg og retur
Tur nr. 172
Nyt ”spor i landskabet” ved Gl. Forlev
Tur nr. 173
Klarskov Bonderup
Tur nr. 174
Antvorskov Øvelsesterræn
Tur nr. 175
Halsskov Odde

3
5
7
15
5
4
3
8
2
18
10
6
12
11
7
8
11
4

70

Deltagerantal
indberettet
af turledere

Deltagerantal
indberettet af
kommunen/
DVL
29
17
32
0
19
3
8
20

Deltage
r-antal i
alt

30
42
5
8
84

30
42
5
8
84

27
22
43

27
22
43

18
14

18
14

34

34

13

27

50
31

14

29
17
32
0
19
3
8
20

13

8
12
27
40
19
12
31
33
14
6
10
18
6
19
14
23
17

8
12
27
40
19
12
50
31
33
14
6
10
18
6
19
14
23
17

Bilag 4
Km

Deltagerantal
indberettet
af turledere

Deltagerantal
indberettet af
kommunen/
DVL

Deltager
-antal i
alt

13. Solrød Kommune
Tur nr. 176
Moserne i Solrød og Kalkgraven
Tur nr. 177
Skov og strand
Tur nr. 178
Kystvandring i Solrød
Tur nr. 179
Solrød Strandområdet
Tur nr. 180
Hjertestien langs Staunings Ø
Tur nr. 181
Gudernes Stræde

8
5
5
3
4
9

16
42

16
42
30
20
22
43

16
42
30
20
22
43

14. Sorø Kommune
Tur nr. 182
Stavgang ved Åmosen
Tur nr. 183
I Hvideslægtens fodspor
Tur nr. 184
Vase Skoven
Tur nr. 39
Kongemosens kulturarv
Tur nr. 185
Hørhavegaard til Kongskilde Friluftsgård
Tur nr. 186
Rundt om Sorø Sø
Tur nr. 187
Hørhavegaard til Kongskilde Friluftsgård
Tur nr. 46
Store Åmose
Tur nr. 188
Fra Kongskilde til Kongsgaarden
Tur nr. 189
Stenalderkost i det fri

3
15
10
10
14
9
14
10
7
3

14
15
30

14
15
30

0
53
3
38
16
33

0
53
3
38
16
33

7
10
15
9

10
8
15
8

10
8
15
8

10
6

10
8

10
8

10

10
8

8
10
2
2
7
12
5
5
6

8
10
3
7
7

8
10
3
7
7

10

10

7

7

10
5
5
4
4

10
7
10
14
0

10
7
10
14
0

15. Stevns Kommune
Tur nr. 190
Vandring til verdensarv på tysk
Tur nr. 191
Fra Køge Bugt til Vallø Slot
Tur nr. 226
Stavgang & løb i Bøgeskoven 1
Tur nr. 192
Stevns Klint del 1 - Fra Vejs Ende til
Bøgeskoven
Tur nr. 193
Aktiv gang fra Strøby Egede 1
Tur nr. 194
Stevns Klint del 2 - Bøgeskoven til
Naturcenteret
Tur nr. 195
Stavgang & løb i Bøgeskoven 2
Tur nr. 196
Stevns Klint del 3 - Stevns Naturcenter til
Stevns Fyr
Tur nr. 224
Åbne Atelierdøre
Tur nr. 197
Aktiv gang fra Strøby Egede 2
Tur nr. 198
Ny sti på Bovang i Hårlev
Tur nr. 199
Hårlev Byskov
Tur nr. 200
Stevns Klint del 4 - Stevns Fyr til Rødvig
Tur nr. 201
Pilgrimsvandring på Stevns Klint
Tur nr. 202
Stavgang & løb i Bøgeskoven 3
Tur nr. 203
Motionsbingo i Gjorslev Bøgeskov
Tur nr. 204
Stevns Klint del 5 - Rødvig Havn til havnen i
Lund
Tur nr. 205
Aktiv gang fra Strøby Egede 3
Tur nr. 206
Tryggevælde Ådal
Tur nr. 227
Stavgang & løb i Bøgeskoven 4
Tur nr. 207
Stevns Klint - Afslutning 1
Tur nr. 208
Stevns Klint - Afslutning 2

5
5

20
22

30

53

8
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Km

Deltagerantal
indberettet
af turledere

Deltagerantal
indberettet af
kommunen/
DVL

Indberette
t samlet

16. Vordingborg Kommune
Tur nr. 209
Langs Bakkebøllestien
Tur nr. 210
Rekkende Skov
Tur nr. 211
Historiens vingesus på Svinø

10
6
5

20
18
30

20
18
30

Tur nr. 212
Tur nr. 213
Tur nr. 214
Tur nr. 215
Tur nr. 216
Tur nr. 217

2
3
5
1
10
15

45
100
37
19
20
30

45
100
37
19
20
30

6
6
3
2
6
?

41
10
50
77
30
3

41
10
50
77
30
3

4159
156

4974
191

Tur nr. 218
Tur nr. 220
Tur nr. 221
Tur nr. 222
Tur nr. 223
Tur nr. 228

På jagt efter flagermus i Liselund Park
Sælsafari på Avnø
Hovskov og Lekkende Dyrehave
Ny natur ved Trellemarken
Køng og Sværdborg Mose
Pilgrimsvandring fra Stege Kirke til Nyord
Kirke
Præstebjerg en perle på Vestmøn
Bogø
På opdagelse ved Roneklint
En købstad og dens historie
Jordbassinerne og Stege Vold
Skovens sjove steder

Antal deltagere indberettet i alt
Antal ture indberettet i alt

1958
66

Antal ture annonceret i avisen

228

72

Bilag 5

Bilag 5: Pressemeddelelse fra Region Sjælland
Pressemeddelelse udsendt af Region Sjælland til den landsdækkende og den regionale
presse samt flere udvalgte magasiner. Pressemeddelelsen blev udsendt ultimo juli 2012 af
Jan Woollhead.
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Danmarks største Vandrefestival - Ta’ med ud og gå…. igen
For fjerde år i træk afholdes der Vandrefestival på Sjælland. Fra fredag den 17. august og frem til søndag
den 9. september er der mulighed for, at deltage i over 225 vandringer - hvilket er er 50% flere end sidste år.
Turene er spredt ud over hele Region Sjælland - fra Odsherred i nord til Lolland-Falster i syd, og fra Kalundborg
i vest til Stevns og Møn i øst.
De fleste vandringer vil være rundture af 2 til 4 timers varighed, men der er også ture på 10-12 timer. Alle
kan være med, for der bliver taget særligt hensyn til dem, der ikke er vant til at vandre. Vandring er en
enkel og lettilgængelig motionsform og festivalen giver mulighed for, at kombinere dette med gode naturog kulturoplevelser. De mange vandringer tilbyder stor variation. Det er en god grund til at komme ud i den
smukke danske sensommer og tilbringe gode timer, i hyggeligt selskab med andre mennesker.
Vandrefestival Sjælland er et samarbejde mellem kommunerne i Region Sjælland, Dansk Vandrelaug, Østdansk
Turisme og Region Sjælland. Turene er udover af kommunerne arrangeret af mange forskellige, f.eks. museer,
bylaug, hjerteforeningen, vandrelauget, grønne foreninger, turistbureauer m.fl. De mange ture skyldes også
lodsejeres velvillige indstilling til færdsel på deres ejendomme.
Intentionerne med festivalen er, at skabe en tilbagevendende begivenhed, der kan få flere ud at gå og skabe
grobund for en sundere livsstil. Ønsket er, at få flere mennesker til at opleve den velvære og glæde som opstår
ved fysisk aktivitet i naturen. Samtidigt ønskes mere fokus på vandring som en ferieaktivitet, der kan støtte
turismeerhvervet. Vi har rigtigt meget at byde på i regionen.
I anledning af festivalen er der udgivet et postkort og en festivalavis, der er tilgængelig via borgerservice,
biblioteker, turistbureauer mm i de enkelte kommuner i Region Sjælland. Desuden er der etableret en fælles
hjemmeside, hvor det ligeledes er muligt at få et overblik: www.vandrefestival.dk

Der er som omtalt over 225 vandringer i de tre uger, her følger tre udvalgte eksempler:
Kalundborg kommune, vandring nr.: 48 lørdag den 1. september – Fugledegård i ro og mag
En god begynder tur. Vi går ad stier og grusveje i roligt tempo og med god tid til små pauser, hvor vi kan nyde
udsigten over Tissø og høre lidt om området. Samlet distance 3 km
Kontaktperson: Formidlingscenter Fugledegård, Bettina Christensen mobil: 50996690
Stevns kommune, vandringer nr.: 224 søndag den 26. august – Åbne Atelierdøre
For 16. gang afholdes der Åbne Atelierdøre på Stevns den sidste weekend i august. Det er kunstnerne selv,
som arranger Åbne Atelierdøre. Besøgende får mulighed for, at opleve kunstnerne i deres eget miljø og få
en god dialog med dem. I forbindelse med afholdelsen af Vandrefestival Sjælland bliver det nu muligt, at
kombinere kunsten med en vandring i det smukke og inspirerende Stevns landskab som huser et blomstrende
kunstliv. Der er tre stop hos kunstnere undervejs og vandringen er på sammenlagt 8 km.
Kontaktperson: Birgitte Nielsen, projekt koordinator Stevns kommune mobil: 28117238
Odsherred kommune, vandring nr.: 119 lørdag den 18. august – Odsherred vandremaraton
Fra Asnæs vandrer vi langs Lammefjordens Nordkanal, mens vi til højre kan kigge op til Vejrhøj 123 m.o.h.,
og som vi senere bestiger. Og til venstre nyder vi udsigten over dette flade inddæmmede areal, som jo
kan kaldes Odsherreds spisekammer. Her dyrkes der masser af blandt andet gulerødder og asparges, og
området er leverandør til gourmetrestauranten på Dragsholm, hvis park vi passerer på vej til Vejrhøj. Ved
Vindekilde starter Vejrhøjbuen, som strækker sig herfra over Veddinge Bakker og videre nord om Asnæs mod
Isefjordskysten. Vejrhøj er med sine 121 m.o.h. Sjællands 3. højeste punkt. Herfra er der 360 graders udsigt,
og man ser i klart vejr både ned over den inddæmmede del af Lammefjorden og ud over Sejerø Bugten med
halvøerne Røsnæs og Odden, øerne Nekselø og Sejerø. Desuden Samsø og Djursland, samt mod nord Høve og
Esterhøj. Mæt af synsindtrykkene eller godt blæst igennem af vinden, fortsætter vi videre gennem Bjergene
og Kårup Skov til Sejerø Bugten og rundt om Ordrup Næs. Derefter til Skamlebæk med alle radiomasterne
gennem sommerhusområderne til Høve Skov. Herfra til Høve By og ad Maglehøjstien, igen med en flot udsigt
over Lammefjorden mod sydøst og resten af Odsherred mod nord. Videre over Maglehøj, 86 m.o.h. tilbage til
Asnæs. Maraton vandringen har en varighed på 10 - 11 timer.
Kontaktperson: Dansk Vandrelaug, Vestsjælland, Vagn Johansen mobil: 21394138
Faktuelle oplysninger
•

Festivalen finder sted i perioden 17. august og frem til 9. september

•

Der er over 225 vandringer spredt ud over hele Region Sjælland

•

Vandrefestival Sjælland er et samarbejde mellem kommunerne i Region Sjælland, Dansk Vandrelaug,
Østdansk Turisme og Region Sjælland

Kontaktoplysninger:
Kontakt person for Dansk Vandrelaug: Vagn Johansen, Tlf: 2139 4138
Kontakt person for Kommunerne: Birgitte Nielsen, Projekt koordinator Stevns Kommune Tlf.: 28117238
Kontakt person for Region Sjælland: Jan Woollhead, naturvejleder, Tlf.: 57875840

