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BaggrundBaggrund
• I ”Oversigt over statslige interesser i 

kommuneplanlægningen – 2009” fremgår det, at 
det er :det er :

• “...en national interesse, at de værdier og 
kvaliteter som naturen og landskabet kankvaliteter, som naturen og landskabet kan 
tilbyde, bliver bevaret og fortsat kan udgøre 
grundlaget for gode oplevelser for befolkningengrundlaget for gode oplevelser for befolkningen 
og turister" (Miljøministeriet 2009b, s. 67).

Forslag til landsplanredegørelse – 2009 her åbnes op for en mere lempelig 
indstilling i forhold til udnyttelsen af de kystnære værdier for en række yder-
kommunerkommuner



FormålFormål

• kortlægge den rekreative arealanvendelse gg

• analysere de rekreative potentialer• - analysere de rekreative potentialer 

• - illustrere de aktuelle forhold 

• - belyse eventuelle fremtidige udviklingspotentialer 



Et eksempel fra odsherred 
kommune

• Kysten kortlagt I 1980erne I  A og B zone hvor nærmest er en forbuds 
zone. 

• - I dag er mange af defintionerne og  
begrundelserne ukendte 

• Selv små ændringer I A zonen kræver en omstændelig planproces

• Målet med oplevelsesværdi kortlægningen var at illustrere de aktuelle 
forhold og skabe et klarere plangrundlag I kystzonen



Naturens attraktionNaturens attraktion
D t f i k D t i lD t k l i k  kt   Det fysiske Det socialeDet psykologiske aspekt   
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Oplevelsesværdierp
1. Urørt og eventyrligt miljø

2. Skovfølelse

3. Udblik og åbent landskabg

4. Variationsrigdom og naturpædagogik

5. Kulturhistorie og levende landskab

6. Aktivitet og udfordringni
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7. Service og samvær
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Afgrænsning
1. Urørt og eventyrligt miljø

2 Skovfølelse/ kystfølelse2. Skovfølelse/ kystfølelse

3. Udblik og åbent landskab
4. Variationsrigdom og naturpædagogikg g p g g
5. kulturhistorie og levende landskab
6. Aktivitet og udfordring
7 S i7. Service og samvær

• Støj

• Forstyrrelser
• visuelle/auditive• visuelle/auditive

• Tilgængelighedg g g



1. Urørt og eventyrligt miljø
Urskov, Uplanlagt mangfoldighed, Oppløjet mark, Stilhed, 
Oprindelighed Dyreliv Ensomhed Eventyrlig stemningOprindelighed, Dyreliv, Ensomhed, Eventyrlig stemning, 
Spænding.

Hindsholm på NordfynLangs kysten ved Svaneke



Anvendelse af indikatorerAnvendelse af indikatorer
Klasse 1:

Urørte og eventyrlige miljøer

Løv min 200 år nål min 100 år §3 omrLøv min. 200 år,  nål min. 100 år, §3 omr.
• Skovmose, naturskov, Kyster
• Krav: Trafikstøj max 45 db(A)

Afstand til bebyggelse min 250 m– Afstand til bebyggelse min. 250 m
– Afstand til højspændingsledning min 75 m
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2. Skovfølelse/ kystfølelse

Opleve årstider, Fuglesang, Skovdufte som giver minder, 
F d M k E f l l f k ikk hFred og ro, Mørke, En følelse af skov som ikke hører op,
/ Udsyn, havet, At træde ind i en anden verden. 

Bæk i bøgeskov                                       Vesterhavet





3. Udsigt og åbent landskab

Følelse af frihed, Kontraster mellem forskellige områder ø , g
f.eks. skov-ager og sø-skov, Stå ved en kant og se noget 
andet, Se horisonten, Stilhed og ro, Smukt og roligt.

Trehøje i Molsbjerge                                 Fra Lemvig kommune





4.Variationsrigdom og naturpædagogik
Mangfoldighed, naturhistorie, Følelse af oprindelighed 
(kredsløbet) , naturen som opslagsbog, Finde små tegn,
k d l t O d l l dkomme nær dyr og planter, Opdagelsesglæde og 
nysgerrighed.



5. Kulturhistorie og levende landskab

Åbent landskab, Dyrkede marker, Kør og får på græs, 
Historisk opslagsbog. Mindre erhverv, et levende 
kulturlandskab. Eksempler på noget der er gået tabt i dag,
dvs en tidsdybde og oprindelighed Hjemlængseldvs en tidsdybde og oprindelighed. Hjemlængsel.
Fred og ro. 

Poskær Stenhus                                          Fyrtårnet i Lemvig



6. Aktivitet og udfordring

Svømning og sport ved vandet, løb,skiløb, ridning, cykling, 
f i k l ft dh d i d t d l l dfrisk luft og sundhed, overvinde naturen, opdagelsesglæde, 
nysgerrighed, spænding, udfordring, at klatre op, 
utilgængelighed at overvindeutilgængelighed, at overvinde.

I kajak i kbh havn                                       SNS sti i Mols Bjerge



7. Service og samvær

Være sammen med familien og venner legeplads forVære sammen med familien og venner, legeplads for 
børn, toiletter, omklædningsrum, servering, afmærkede 
stier og spor, info skilte, stisystemerstier og spor, info skilte, stisystemer

Fugletårn                                                  Ishus ved Tempelkrogen



ResultaterResultater

• Kan oplevelsesværdierne i det hele taget kortlægges  ?

Arealklasser som understøtter oplevelser
Faciliteter som understøtter oplevelser 
Forstyrrelser som degraderer oplevelser 

• Metoden medfører en væsentlig forbedring af plangrund-
l t båd f d f lt i f tidi d iklilaget både for nuværende forvaltning og fremtidig udvikling

• Veldokumenteret indspil til miljøcenterne• Veldokumenteret indspil til miljøcenterne
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