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Abstract 
In Denmark, there is an increased focus on disabled people having the same possibilities as the rest 

of the population. In the public debate the focus are primary at the accessibility and slowly the focus 

has change from urban-accessibility towards access to nature and the outdoor recreation. There is 

still no regards on the disabled people’s preferences even though they, through their disability, are 

limited in their possibilities, and therefore cannot choose freely. The consequence is that they can 

only experiences what are made accessible, no matter what they prefer. 

 

The project is focusing on four groups of disabled; hearing-impaired, deaf, sight-impaired and 

wheelchair users. We want to, develop a method to classify their nature experiences, to record the 

preferences of their nature experience and to construct a model, which calculates the most valuable 

path under the preferences. 

 

The preferences of the focus groups are recorded from a survey. In the questionnaires the 

respondents have to prioritise their five senses and for each sense prioritise a list of impressions. 

The model is constructed in a geographical information system and tested in a specific case area. 

There has been made an analysis of the existing paths, which examined the biological- and 

experience based values. The model calculates the best path between to waypoints according to the 

experience value of each segment. The experience value is a combination of the preferences and the 

content of the segments.  

 

The model showed that the preferences have an influence on the groups’ choice of path. The model 

was tested through three different scenarios and it was found useful.  There were no significant 

difference between the preferred paths of the focus groups in each scenario, but there are notable 

differences in-between the scenarios. There are only returned 18 questionnaires which are too few 

to make firm conclusions, but the study indicates some tendencies which should be researched in a 

more thoroughgoing survey. The four focus groups do agree much in their priorities. The most 

valued sense are the sight and for each senses is it the impressions found in the nature types, 

“forest” and “water”. By comparing the results of the project with the demands required by the 

disabled on accessibility, is it possible to classify nature experience in relation to accessibilities and 

experience value.  
 

Keywords: Disabled, Preference, Outdoor-recreation, GIS modelling, Cost-weighted-distance, Survey 
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Resume 
I Danmark er der øget fokus på, at handicappede skal have samme muligheder som resten af 

befolkningen. I den offentlige debat er fokus primært på tilgængeligheden og efterhånden er fokus 

vendt fra urban-tilgængelighed til tilgængelighed i naturen og friluftslivet. Der tages fortsat ikke 

hensyn til hvilke præferencer handicappede har, selvom de gennem deres handicap har begrænsede 

udfoldelsesmuligheder. Konsekvensen er at de kun kan opleve det der er gjort tilgængeligt, uanset 

om det er det de foretrækker.  

 

Projektet fokuserer på fire handicapgrupper; hørehæmmede, døve, synshæmmede og 

kørestolsbrugere. For disse grupper ønsker vi at finde en metode til at klassificere naturoplevelser, 

at kortlægge deres præference for naturoplevelser og at opstille en model der beregner den 

oplevelsesrigeste rute i forhold til præferencerne. 

 

Fokusgruppernes præferencer er kortlagt ud fra en spørgeskemaundersøgelse. I spørgeskemaet skal 

respondenten prioritere de fem sanser og for hver sans prioritere en række sanseindtryk. Modellen 

er opbygget i et geografisk informationssystem og afprøvet for et specifikt caseområde. Der er lavet 

en analyse af de eksisterende stier, som undersøgte de biologiske- og oplevelsesmæssige værdier. 

Modellen beregner den bedste rute mellem to punkter i forhold til oplevelsesværdien af 

stisegmenterne. Oplevelsesværdien er en kombination af præferencerne og segmentanalysen.  

 

Den opstillede model viste at præferencerne har betydning for fokusgruppernes rutevalg. Gennem 

tre forskellige scenarier blev modellen testet og viste sig anvendelig. I det enkelte scenarium kan 

der ikke ses forskelle mellem fokusgruppernes rutevalg, men mellem scenarierne er der forskelle. 

Der er kun modtaget 18 spørgeskemaer, hvilket er et for lille grundlag til at drage nogle holdbare 

konklusioner, men undersøgelsen indikerer nogle tendenser som bør undersøges nærmere i en større 

og grundigere undersøgelse. De fire fokusgrupper er meget enig i deres prioriteringer. Den mest 

værdsatte sans er synet og for de enkelte sanser er det sanseindtryk indenfor naturtyperne ”skov” og 

”vand”. Ved at sammenholde projektets resultater med de krav som handicapgrupperne stiller for 

tilgængelighed, er det muligt at klassificere naturoplevelser i forhold til tilgængelighed og 

oplevelsesværdi. 

 
Nøgleord: Handicap, Præferencer, Naturoplevelser, GIS modellering, Cost-weighted-distance, 

Spørgeskemaundersøgelser 
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Forord  

Forhåndenværende rapport er udarbejdet i forbindelse med afslutningen af bacheloruddannelsen 

Naturressourcer med fagpakken Natur og Samfund, ved det Biovidenskabelige Fakultet, 

Københavns Universitet. 

Rapporten henvender sig til alle med interesse for handicappede, naturoplevelser og praktisk 

anvendelse af geografiske informationssystemer. Det kan være en fordel, at have et hvis kendskab 

til programmet ArcGIS for at forstå modellen bag evalueringen af stierne, men det er ikke en 

nødvendighed. 

I starten arbejdede vi i tæt samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland, men under 

processen ændrede projektet fokus og derved arbejdede vi os uden for deres interessefelt. 

Caseområdet der benyttes stammer fra et af deres projekter, men et hvilket som helst område kunne 

være valgt til dette projekt.    

 

Vi vil gerne takke vores vejleder Hans Skov-Petersen, Seniorforsker ved By- og landskabsstudier, 

Skov og Landskab. Hans har gennem hele forløbet ydet en god og præcis vejledning, ikke mindst i 

forbindelse med brugen af ArcGIS. Hans muntre humør og gode inputs har ligeledes været en 

opløftende hjælp. 

Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland, især vores kontakt Ida Dahl-Nielsen, Biolog ved Skov- og 

Naturstyrelsen Nordsjælland, skylder vi en stor tak for deres hjælpsomhed i starten af projektet. 

Laura Emilie Beck og Mads Birk Andersen takkes for deres bidrag til den sproglige og formelle del 

af rapporten. 

 

Frederiksberg 20-06-2008 

 

 

____________________   ________________ 
Andreas Radich Scheffel   Jonas Erik Johansen 
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1 Indledning 

I forbindelse med Pilotprojekt Nationalpark Kongernes Nordsjælland har Skov- og Naturstyrelsen 

Nordsjælland i 2007 ansøgt Arbejdsmarkedet Feriefond om støtte til en række projektideer som 

omfatter faciliteter der forbedrer friluftslivets og feriegæsternes muligheder (Christensen 2007). 

Ansøgningen er blevet godkendt og der er blevet bevilliget penge til alle de ansøgte projekter.  

En af ideerne gik på at anlægge en handicapvenlig sti i området omkring Esrum Kloster og 

Møllegård. I ansøgningen er der lavet en kort skitsering af projektet, der omhandler hvordan stien 

kan gøres tilgængelig for handicappede.  

1.1 Baggrund 
I 1993 vedtog folketinget et beslutningsforslag om ligebehandling og ligestilling af handicappede 

med andre borgere (Beslutningsforslag nr. 43 af 2. april 1993), kaldet Ligebehandlingsprincippet. 

Dette princip lever op til FN's Standardregler om Lige Muligheder for Handicappede fra samme år 

(UN Resolution 48/96 af 20. december 1993). I løbet af 1990erne blev der lagt mest vægt på 

tilgængelighed til bygninger og til samfundets faciliteter, men i de senere år er der kommet et 

stigende fokus på tilgængeligheden til udendørsarealer og handicappedes tilgængelighed til naturen. 

 

De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), som i dag hedder Danske Handicaporganisationer, 

har i samarbejde med VisitDenmark og HORESTA lavet en mærkeordning, hvor museer, hoteller 

og offentlige bygninger kan registreres mht. handicapvenlighed. Mærkeordningen inddeler 

handicappede i syv grupper; kørestolsbrugere, gang-, arm- og håndhandicappede, 

synshandicappede, hørehandicappde, udviklingshandicappede, personer med astma og allergi og 

personer med læsevanskeligheder. Det blev startet op i 2001 og i 2004 blev mærkeordningen lagt op 

som en database på hjemmesiden http://godadgang.dk/. 

 

Her kan man søge på steder og se om de er tilgængelige for et specifikt handicap. Siden 2003 er 

mærkeordningen, og sidenhen hjemmesiden, drevet af ”Foreningen for Tilgængelighed for Alle”. I 

2006 lavede Friluftsrådet og De Samvirkende Invalideorganisationer en stor undersøgelse af 

handicappedes tilgængelighed til naturoplevelser (Friluftsrådet & DSI 2006). Projektet undersøgte 

en stor mængde naturområder i Danmark og registrerede hældninger, stibelægninger, toiletter og 

parkeringsforhold mm. Det er en af de første rapporter der fokuserer på handicappedes adgang til 

naturen i Danmark. Registreringerne er lagt ind i databasen på http://godadgang.dk/, men 
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Friluftsrådet har ikke anvendt den inddeling i syv handicapgrupper, som mærkeordningen kræver, 

men i stedet defineret handicappede som en samlet gruppe. 

  

Status er nu at der stadigvæk ikke er nogen naturoplevelser i Danmark, hvis tilgængelighed er 

godkendt i mærkeordningen. Der arbejdes på at få det integreret i mærkeordningen, der er 

udarbejdet lister med minimumskrav, som venter på at blive lagt ud på hjemmesiden (Röhe 2008, 

personlig kommunikation). 

 

Den generelle tendens i Danmark er, ligesom i mærkeordningen, at der kun fokuseres på 

tilgængeligheden for de handicappede og ikke på at de, afhængigt af handicap, har forskellige 

oplevelsespræferencer. Mennesker uden handicap kan selv vælge hvad de vil opleve, handicappede 

har ikke samme frihed og kan kun opleve de ting der er gjort tilgængelige, men det er ikke sikkert 

de tilgængelige oplevelser er de højst præfererede.  

1.2 Målsætning 
Formålet med dette projekt er at finde en metode til klassificering af naturområder, som både 

fokuserer på tilgængeligheden og oplevelsesværdien for den enkelte handicapgruppe. Desuden 

ønskes de udvalgte fokusgruppers (hørehæmmede, døve, svagtseende, blinde og kørestolsbrugere) 

præferencer kortlagt, og der ønskes dertil udarbejdet en model, som evaluerer hvordan deres 

præferencer influerer på de handicappedes valg af rute i et allerede eksisterende stisystem. 

1.3 Problemformulering 

På baggrund af målsætningen er der udarbejdet tre arbejdsspørgsmål, som ønskes besvaret gemmen 

projektet. 

• Hvordan kan klassificeringen af naturoplevelser for forskellige grupper af handicappede 

foregå? 

• Hvilke præferencer har de udvalgte fokusgrupper inden for naturoplevelser? 

• Hvordan influerer disse præferencer på deres valg af stier i caseområdet? 

1.4 Metode 

Projektet udføres som et casestudy, der undersøger handicappedes præferencer for naturoplevelser 

og evaluerer dem i et konkret caseområde. Projektet består af to dele, en del med dataindsamling 

samt dataanalyse hvor vi indsamler og analyserer data fra vores fokusgrupper, og en anden del hvor 

vi anvender resultaterne i et Geografisk Informations System (GIS) til at analysere stierne i et 
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caseområde. På baggrund af litteraturstudier udarbejdes et spørgeskema, hvor respondenten skal 

prioritere en række sanseindtryk, som kan opleves i naturen.  

 

Først prioriteres vigtigheden af de fem sanser og herefter prioriteres nogle indtryk baseret på hver 

sans. Til at evaluere anvendeligheden af de indsamlede data bruger vi et caseområde omkring 

Esrum Kloster og Møllegård. På baggrund af en generel områdebeskrivelse og feltekskursioner er 

de eksisterende stier i caseområdet inddelt i segmenter og registreret mht. biologisk indhold og 

naturoplevelser. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen og registreringerne af stierne 

sammenkobles i et GIS, hvorved vi beregner værdien af et enkelt stisegment i forhold til hver 

fokusgruppe. Dernæst undersøger vi om der er forskel på hvilken rute fokusgrupperne vælger for at 

komme fra punkt A til punkt B. Det viser om deres præferencer har betydning for deres rutevalg.  

Projektet bygger ligeligt på litteraturstudier og empirisk data i form af en spørgeskemaundersøgelse 

og registreringer i caseområdet. Desuden har vi haft kontakt til relevante handicaporganisationer i 

forbindelse med information om handicap og hjælp til spørgeskemaet, samt til Skov- og 

Naturstyrelsen Nordsjælland for udvælgelse af og information om caseområdet.  

1.5 Afgrænsning 
I projektet fokuserer vi på de fem tidligere nævnte handicapgrupper, som vælges på baggrund af en 

redegørelse i afsnit 2.3. Der er to årsager til vi ikke fokuserer på alle handicapgrupper, dels har 

projektperioden været for kort til at undersøge alle grupper grundigt og dels har det været 

nødvendigt at vælge nogle grupper, hvor vi har fået kontakt til personer, der har indvilliget i at 

besvare spørgeskemaet. 

  

I caseområdet har vi kun beskæftiget os med det allerede eksisterende stisystem frem for at 

undersøge hele området. Det har taget meget tid at foretage segmentanalysen og den efterfølgende 

digitalisering. Det har derfor ikke været muligt at udføre en fuldstændig registrering af det 

biologiske indhold og naturoplevelser, for alle lokaliteter inden for området. Vi vil derfor ikke 

gennemføre en registrering indenfor hele caseområdet, selvom det ville give det bedste resultat og 

mest mulig variation i rutevalget. Registreringen af naturoplevelserne og vegetationen er foregået 

på tre dage, fra midt i april til midt i maj. Segmentanalysen afspejler i nogen grad årstiden, og kan 

ikke gøres generel for hele året, da vores registrering indeholder en del årstidsbestemt vegetation. 

 

Vi vil ikke beskæftige os med selve anlæggelsen af stier og hvilke praktiske hensyn og krav der er i 

forbindelse hermed. Der henviser vi til Dansk Standards håndbog om tilgængelighed for alle, som 
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giver en grundig vejledning i hvilke hensyn der skal tages. Hensynet til økonomien både i 

anlægsfasen og fremtidig vedligeholdelse vil vi ikke beskæftige os med.  

1.6 Introduktion til kapitlerne 

Figur 1-1 viser projektet procesforløb, og giver et indblik i vores fremgangsmåde gennem projektet. 

Rapporten er opbygget så kapitlerne afspejler procesforløbet. Kapitel 2 starter med at præsentere de 

forskellige handicapgrupper, så læseren får nogle generelle informationer om hver grupper og 

derigennem kan danne sig et overblik over  deres krav og begrænsninger. Vi udvælger derefter 

nogle fokusgrupper, som vi vil beskæftige os med i resten af projektet. 

 

 Figur 1-1.  Overblik over projektprocessen 

 

Kapitel 3 er en generel områdebeskrivelse, som introducerer læseren til caseområdet. 

Områdebeskrivelsen har to funktioner for projektet; dels at give et overblik og trække nogle 

generelle karakteristika frem og dels at danne et grundlag for en grundigere analyse af stisystemet 

som anvendes i GIS modellen. Nogle af de informationer som beskrivelsen giver er bl.a. dets 

geografiske placering, hvordan det er afgrænset samt hvilke oplevelser det byder på, fx indenfor 

kulturhistorie, vegetation og dyreliv. 

 

Kapitlet 4 giver en uddybende beskrivelse af metoden, der kort er skitseret i afsnit 1.4, omkring 

hvordan vi vil komme frem til vores resultater. Her beskrives hvordan vi har registreret de 

biologiske og oplevelsesmæssige indikatorer i caseområdet, hvordan vi har udarbejdet vores 

spørgeskema og hvordan vi vil behandle vores resultater i GIS. 

Kapitel 5 introducerer Bilag 3 hvor segmentanalysen er gengivet. Segmentanalysen danner 

grundlaget for GIS modellen. Kapitel 6 præsenterer de opnåede resultater og i kapitel 7 diskuteres 

disse samt de anvendte metoder. I kapitel 8, konklusionen, besvares de tre spørgsmål, som er givet i 

afsnit 1.3.. Besvarelsen af spørgsmål 2 og 3 følger direkte af spørgeskemaundersøgelsen og GIS 

modellen, mens spørgsmål 1 besvares på baggrund af diskussion af de to andre spørgsmål. 
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Rapporten sluttes af med en perspektivering i kapitel 9. Den giver et bud på hvilke interessante ting 

der kunne arbejdes videre med.  

2 Introduktion til handicapgrupper 

2.1 Definition 
Et handicap er defineret som ”noget som nedsætter en persons evne til at fungere normalt, fysisk 

eller mentalt, eller som forringer ens muligheder” (Becker-Christensen 1999).  Definitionen 

dækker over mange forskellige typer af lidelser med vidt forskellige konsekvenser, de kan både 

være permanente eller kortvarige. Mange mennesker lever med deres handicap uden at det påvirker 

deres dagligdag væsentligt, der er dog også en stor del som får begrænset deres muligheder, oftest 

på grund af manglende tilgængelighed til især offentlige faciliteter. Der er stor forskel på hvad 

personer med forskellige handicap har behov for førend et sted er tilgængeligt. Dansk Standard (DS 

1995) lavede i 1995 en vejledning i tilgængelighed der hedder ”Udearealer for alle”, som opstiller 

retningslinjer for opbygning af en række udendørs og indendørs faciliteter, bl.a. kørestolsvenligt 

toilet, ledelinjer for blinde o.l. (DS 1995). Vejledningen er opfulgt med en eksempelsamling fra 

1999 (DS 1999). Som nævnt tidligere har der længe været fokuseret på tilgængelighed i form af 

praktiske krav og hensyn til inden- og udendørs faciliteter. Der findes meget få undersøgelser af 

hvad der skal til for at give forskellige grupper af handicappede gode oplevelser i naturen. 

 

For nemmere at kunne overskue og adskille den brede vifte af handicap bruger vi samme 

gruppering, som anvendes i den føromtalte mærkeordning. Her inddeles handicap i syv grupper: 

Kørestolsbrugere, gang-, arm- og håndhandicappede, synshandicappede, hørehandicappede, 

udviklingshandicappede, personer med astma og allergi og personer med læsevanskeligheder. I det 

følgende er hver af de syv grupper kort beskrevet, hvorefter vi vil udvælger de fem fokusgrupper 

som er gennemgående for hele projektet. 

2.2 Handicapgrupper 

2.2.1 Kørestolsbrugere 
Kørestolsbrugere er fuldt ud afhængige af deres kørestol. Årsagerne til dette kan være mange, fx en 

trafikulykke, muskelsvind eller alderdom, men ofte er kørestolsbrugen en følge af et 

udviklingshandicap, hvilket vil sige at personen er både psykisk og fysisk handicappet. Der findes 

ingen opgørelse over, hvor mange personer i Danmark der bruger kørestol i større eller mindre grad 

og det er derfor uvist hvor stor gruppen er (FTA 2008). Kørestole forefindes i forskellige versioner, 
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der er firhjulede og trehjulede og der er elektriske og manuelle. For at bevæge sig rundt i kørestol 

stilles mange specifikke krav til køreunderlag, plads og hældning. En kørestol fylder mere end et 

stående menneske og kræver mere plads til at komme omkring og til at vende på. I forbindelse med 

parkering kræves også ekstra plads til at få kørestolen ind og ud af bilen. Belægningen på stiforløbet 

skal være fast og skridsikkert og hældningen må maksimalt være fem procent over korte distancer. 

Desuden skal niveauspring udjævnes ved hjælp af ramper (DS 1995). Positionen i kørestolen gør 

brugerens rækkevidde væsentlig kortere og dennes øjenhøjden lavere, dette gør at det kan være 

problematisk at nå genstande eller se fx skilte (FTA 2008).  

2.2.2 Gang-, arm- og håndhandicappede 
Denne gruppe kaldes mange steder også for bevægelseshandicappede og kan inddeles i to 

undergrupper, dem som er svækket i krop og ben og dem som er svækket i arme og hænder. Disse 

lidelser skyldes ofte en sygdom, fx gigt, sklerose eller muskelsvind og hos især ældre mennesker er 

denne svækkelse ofte set i kombination med reduktion af høre- og synssansen (DS 1995). Det er 

vurderet at der på landsplan er op til 311.000 personer som er bevægelseshandicappede. Dette antal 

indbefatter også kørestolsbrugere (Clausen et al. 2004).  

 

Den første undergruppe, de gangbesværede, gør ofte brug af hjælpemidler som stok, rollator eller 

kørestol. De gangbesværede har brug for et jævnt underlag og få terrænhindringer, der er desuden 

specifikke krav til trin og ramper. Derudover skal alle genstande, tavler osv. placeres i en højde 

således at det er tilgængeligt fra en kørestol. Gangbesværede har brug for hvilepladser indenfor små 

intervaller, men kan ellers gør brug af en sti, hvis den er farbar for kørestolsbrugere (DS 1995). De 

arm- og håndhandicappede udgør en undergruppe, der ikke har samme begrænsninger som de andre 

i forbindelse med anlæggelsen af en sti, i det de fint bevæger sig rundt.  Der skal dog stadig tages 

hensyn til dem, således at der ikke er små uhåndterlige knapper, tunge døre eller små stramme 

håndtag (DS 1995).  

2.2.3 Synshandicappede 
Gruppen med synshandicap dækker over blinde og svagtseende. Undersøgelser fra udlandet peger 

på, at omkring én procent af et lands befolkning har en reduceret synsstyrke, svarende til 33 procent 

af det normale syn. Det betyder, at der er omkring 50.000 synshandicappede i Danmark, af disse har 

omkring 25.000 en synsstyrke på under 10 procent af det normale syn, hvilket svarer til at være 

blind (Dansk Blindesamfund 2008).  
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Problematikken ved at være synshandicappet ligger i ens færden og muligheden for at tilegne sig 

information. Pludselige ændringer i terrænet og lavt hængende genstande kan have alvorlige 

konsekvenser og særligt ukendte omgivelser kan give problemer (FTA 2008). Mange 

synshandicappede har hjælpemidler enten i form af en blindestok eller en førerhund, hvilket gør 

dem i stand til at bevæge sig rundt så ubesværet som muligt. Alligevel stilles der krav til de 

omgivelser som de blinde færdes i. Der skal være ledelinjer langs stien som den blinde kan følge 

enten med hånden eller sin blindestok. Hvor der sker ændringer i stiforløbet, fx ved forgreninger 

eller udsigtspunkter, skal dette markeres på ledelinjen eller ved at ændre belægningen. I forbindelse 

med skiltning og informationstavler er særlige tavler og skilte med både blindskrift og store tydelige 

bogstaver nødvendige (DS 1995). Svagtseende er meget afhængige af deres tilbageværende syn og 

det er derfor vigtigt at der er kraftige kontrastfarver, som adskiller de forskellige zoner, hvor de 

færdes. Blinde færdes bedst hvis der er markante ændringer i typen af underlagsmateriale mellem 

de forskellige zoner, da man som blind bevæger sig frem efter følesansen (FTA 2008). 

2.2.4 Hørehandicappede 
Hørehandicappede kan inddeles i tre undergrupper: døve, døvblevne og hørehæmmede. Døve er 

født døve og har aldrig kendt talesprog. De udvikler sjældent tale- eller skriftsprog, da de ikke har 

nogen lydreferencer at bygge indlæringen på. Deres modersmål er tegnsprog og dansk er deres 

første fremmedsprog. Døvblevne er født med hørelse og er først senere i livet blevet døve. Derved 

har de som regel et veludviklet tale- og skriftsprog som de fortsætter med, om end det kan være 

svært at forstå, da de ikke har nogle lydrefrencer, og derfor ikke kan videreudvikle deres sprog. De 

kan oftest i nogen grad mundaflæse og derved føre en relativ almindelig samtale. Hørehæmmede er 

folk med nedsat hørelse, der som regel anvender høreapparat og derved kan have acceptabel hørelse 

(FTA 2008).  

 

Der findes ca. 800.000 danskere med en eller anden grad af hørehandicap (Høreforeningen 2008). 

Et stort problemer ved dette handicap er at det er usynligt. Modsat de fleste andre slags handicap er 

der ingen synlig dysfunktion. I forhold til belægning og specielle hjælpemidler har 

hørehandicappede ikke specielle krav, men en vigtig overvejelse omkring hørehandicappede er, at 

informationer skal være meget visuelle og uden meget læsetunge tavler, dertil skal faresignaler 

suppleres med billeder eller andre visuelle signaler. Det forbedrer også sikkerheden markant hvis 

trafikanter, så vidt muligt holdes adskilt fra de steder hvor de hørehandicappede færdes (DS 1995).  
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2.2.5 Udviklingshandicappede 
Denne gruppe er meget omfattende og har rigtig mange undergrupper. Det der binder dem sammen 

er at der, modsat de fire andre grupper, her er tale om psykiske handicap. Handicappet kan skyldes 

flere forskellige grunde, bl.a. kromosomfejl og skader på hjernen eller centralnervesystemet, enten 

før, under eller efter fødsel. Det medfører som regel en nedsat indlæringsevne samt en generelt 

tilbagestående kognitiv udvikling. Ofte lider udviklingshandicappede også af fysiske handicap så de 

fx også er gangbesværede. Der er ingen officiel registrering, men der findes i Danmark ca. 36.000 

med udviklingshandicap (LEV 2008). Vi vil ikke her komme nærmere ind på de forskellige typer af 

udviklingshandicap. Dog er der nogle generelle hensyn som er væsentlige for dem alle, det skal 

blandt andet være let at orientere sig, tekst og tal skal suppleres med billeder og symboler samt 

belægningen skal være jævn (DS 1995). 

2.2.6 Personer med astma og allergi 
Astma og allergi regnes ikke i almen tale for et handicap, men det er et handicap hvor personen 

reagerer kraftigt på et bestemt stof, et allergen, der giver en immun reaktion. Allergener kan fx være 

pollen, støvmider eller dyreallergener. Den allergiske reaktion kan komme til udtryk som eksem, 

høfeber, astma eller nældefeber, reaktionen sker ved enten kontakt, indånding eller indtagelse af 

allergenet. Astma og allergi kan hindrer tilgængeligheden til en del steder, men der kan godt tages 

forskellige hensyn således at stedet bliver mere astma og allergi venligt.  

I Kjøller et al. (2007) opgøres antallet af danskere med astma til ca. 25 procent af befolkningen 

(2005-tal) og i samme rapport opgøres antallet af allergikere til ca. 20 procent, baseret på 

forskellige undersøgelser i løbet 1990erne.  

2.2.7 Personer med læsevanskeligheder 
Ligesom astma og allergi gruppen, regnes denne gruppe ikke normalt som handicappede. Grunden 

til at de medregnes, er at mærkeordningen i ligeså høj grad henvender sig til museer, teatre o.l. hvor 

der gives mange skriftlige informationer og her udgør læsevanskeligheder et betydeligt handicap.  

Det er antaget, at der er omkring 500.000 danskere, som har vanskeligt ved at læse. Den hårdest 

ramte gruppe er de ordblinde, som udgør omkring 10.000 danskere (FTA 2008). 

Læsevanskeligheder kan være forårsaget af vanskeligheder ved at omsætte bogstaver til sproglyde. 

Det er muligt at gøre information lettere tilgængeligt ved at bruge lyd, fx audioguides, eller ved 

mere simple tekststykker underbygget med fyldestgørende illustrationer (Ibid.). 
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2.3 Valg af fokusgrupper 
Det er hensigten at stierne i caseområdet, skal gøres attraktiv for så stor en brugerflade som muligt, 

men som nævnt i vores afgrænsning, vil vi kun tage udgangspunkt i fem fokusgrupper. Da vi 

samtidig vil undersøge disses præferencer for naturoplevelser, baseret på prioritering af 

sanseindtryk, kræver det nogle forholdsvis homogene grupper. Grupperne: astma og allergi og 

læsevanskeligheder præferencer for naturoplevelser antager vi umiddelbart ikke er påvirket af deres 

handicap, yderligere stiller de, i forhold til stiplanlægning, ikke essentielle krav, de er derfor ikke 

interessante i dette projekt. Gruppen af udviklingshandicappede bliver nemt en uoverskuelig gruppe 

af personer med forskellige sygdomme og mentaltilstande. Det er være næsten umuligt at foretage 

en generalisering af gruppen og alternativt skulle vi fokusere på en bestemt sygdom, men det vil 

kræve en dybere forståelse for psykiske forhold end vi har. Yderligere er der i øjeblikket en masse 

forskning i gang om terapihaver i naturlige omgivelser, og disse positive stimulering af 

udviklingshandicappedes psyke, (Skärbäck 2005; S&L 2008; Sejr 2007). 

 

Vores fokus er på personer med fysiske handicap, dvs. kørestolsbrugere, bevægelses-, høre- og 

synshandicappede, og, trods usikre optællinger, tyder meget på at fysisk handicappede på landsplan 

udgør en meget stor gruppe. I forhold til praktisk anlæggelse af stiforløb er disse gruppers hensyn 

indbyrdes homogene. Derfor er det også relevant at undersøge om deres præferencer ligeledes er de 

samme eller om det er unødvendigt at anlægge en sti der er tilgængelig for dem alle. I forhold til 

spørgeskemaundersøgelsen har det kun været muligt at få kontakt til kørestolsbrugere og ikke 

bevægelseshandicappede i øvrigt. Hørehandicappede og synshandicappede opdeles som nævnt 

ovenfor i undergrupper, hvor deres forudsætninger er forskellige fordi graden af handicap varierer. 

De fem fokusgrupper vi fokuserer på i dette projekt er derved kørestolsbrugere, døve (døve og 

døvblevne), hørehæmmede, blinde og svagtseende. 

3 Områdebeskrivelse 

I dette afsnit følger en beskrivelse af områdets geografiske placering, områdeafgrænsning, historisk 

udvikling, terrænforhold, klima, arealanvendelse samt vegetation og dyreliv. 

3.1 Område afgrænsning 
Caseområdet, se Kort 3-2, tager udgangspunkt i Esrum Kloster og Møllegård og dets størrelse er 

bestemt efter det eksisterende stisystem . Afgrænsningen følger så vidt muligt markante skillelinjer i 

landskabet. Mod øst afgrænses området af vejen Esrum Hovedgade, der løber parallelt med Esrum 
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Kanal til højre på kortet. Fra hovedvej 205 og ned til Esrum Sø fortsætter afgrænsningen i 

forlængelse af Esrum Hovedgade ned til Sølyst. Mod syd ligger Esrum Sø som en naturlig grænse. 

Gennem Gribskov følger afgrænsningen de faste skovveje i en afstand på ca. 50 meter, herved kan 

skovvejene inddrages som potentielle stier. Området afgrænses i nord ligeledes af Esrum 

Hovedgade.  

 

 
Kort 3-1 Oversigtskort,    Kort 3-2 Caseområdet,  
Topografisk kort 1:100.000, 2004.   Topografisk kort 1:25.000, 2004.  
Copyright Kort og Matrikelstyrelsen G 15-99  Copyright Kort og Matrikelstyrelsen G 15-99 
 

3.2 Geografisk placering 
Esrum Kloster og Møllegård ligger i Gribskov Kommune, Nordsjælland, se Kort 3-1. Området 

ligger i forbindelse med landsbyen Esrum. Omtrent en kilometer længere syd på ligger Esrum sø og 

mod sydvest breder Gribskov sig. Et stykke nord for Esrum ligger Snævret Skov og mod vest ligger 

Esbønderup og et par kilometre længere væk den større by Græsted. 
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3.3 Områdets historie  

3.3.1 Historisk udvikling via kortstudier  

 
Kort 3-3 Videnskabernes Selskabs kort, 1768.  
Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 
 

På Videnskabernes Selskabs kort fra ca. 1768, se Kort 3-3, er caseområdet præget af skov, idet 

Gribskov omslutter Esrum by på hele vestsiden og fortsætter op til nuværende Snævret Skov. Det 

ses også at Esrum Å (den ubrudte linje gennem caseområdet) har stort set samme forløb nu, som 

dengang. Vandmøllens (hjulet midt på vandløbslinjen) placering er også identisk  med den 

nuværende placering af vandmøllen. 

 

Esrum Kanal eksisterede ikke på det tidspunkt hvor kortet er opmålt. Udgravningen blev først 

iværksat på foranledning af Kong Christian d. VII i årene 1802 til 1804. Formålet var at transportere 

især brænde fra skovene omkring Esrum Sø ud til Kattegat, hvor det med både blev transporteret til 

København. Allerede i 1873 ophører anvendelsen af kanalen da jernbanen overtager 

transportopgaverne (FA u.å.). I dag er kanalen mange steder rørlagt og udtørret. Den ses på visse 

steder som en fordybning ca. to meter dyb og ni meter bred. På den første strækning fra søen og 

indtil hovedvej 205 henligger kanalen som en langstrakt mose.  
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Kort 3-4 Høje målebordsblade 1842-1899,                  Kort 3-5 Lave målebordsblade 1900 – 1960 
Copyright Kort og Matrikelstyrelsen G 15-99.                Copyright Kort og Matrikelstyrelsen G 15-99 
 

På de høje målebordsblade, der blev lavet i 1842 – 1899, se Kort 3-4, ses en omfattende dræning af 

området mellem Esrum Å og Kanal. Der er et ekstra vandløb der samler dræningskanalerne og leder 

vandet ud i Esrum Å. Gribskov er mindsket og har allerede på dette tidspunkt sin nuværende 

udstrækning. Vejenes forløb har ikke ændret sig væsentligt, undtaget at hovedvej 205 er bygget 

midt gennem landskabet. De lave målebordsblade, lavet 1900 – 1960, se Kort 3-5,  viser hvordan 

kanalen er reduceret og visse steder sløjfet eller rørlagt. Dræningskanalerne på engen er også rørlagt 

og kun Esrum Å leder vand bort fra Esrum Sø (Anonym 2005). På de høje målebordsblade er 

vandmøllen angivet som en vandmølle, mens der på de lave målebordsblade er angivet et 

elektricitetsværk. Det skyldes at møllegården en kort overgang fungerede som vandkraftværk og 

forsynede dele af Esrum med strøm, samtidig med dens funktion som mølle. 

 

På de nyeste kort fra 2004, se Kort 3-1 Oversigtskort,    , er der sket en 

kraftig reduktion af skovvejene og hovedvej 205 er anlagt. På forskellige luftfoto fra 1990erne ses 

en gradvis ændring af engarealerne syd for  

klosteret. På luftfotos fra 1995 er en stor del af arealerne umiddelbart i omdrift med afgrøder, mens 

arealerne i dag anvendes til græs. 
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3.3.2 Kulturhistorien 
Esrum Ådal, hvor Esrum Å løber, har oprindeligt været en fjord der forbandt Esrum Sø med 

Kattegat. I ådalen er der fundet adskillige bopladser fra omkring stenalderen, hvilket tyder på at 

området har været beboet gennem de sidste 2000 år (FA u.å.). 

 

De første rigtige spor af egentlig bebyggelse er Esrum Kloster, som blev grundlagt i 1151 af 

ærkebiskop Eskild, som datterkloster til Clairvaux klosteret i Frankrig, der hørte til 

Cistercienserordenen. Cisterciensermunkene levede meget ydmygt og beskedent af det de 

frembragte med hånden. De var meget dygtige til de fleste håndværk, specielt vandkraft (EKM 

2008a). På Esrum Kloster har munkene fra begyndelsen af drevet en vandmølle på klosteret. 

Gennem flere århundreder, indtil reformationen i 1536, var Esrum Kloster stort og prægtigt, grundet  

støtte fra områdets herremænd. I forbindelse med reformationen forsvandt befolkningens støtte til 

klostrene og i 1559 overgik klosteret til kronen, og de sidste munke flyttede til klosteret i Korsør. I 

årene efter blev store dele af bygningerne revet ned så materialerne kunne genanvendes, bl.a. til 

opførelsen af Kronborg Slot, mens de tilbageblevne bygninger blev anvendt til kongeligt stutteri 

(EKM 2008a). Kong Christian d. IV  var konge på daværende tidspunkt og var en fremsynet mand 

der så mange muligheder i området. De kongelige stutterier avlede på frederiksborghesten som blev 

Europas førende hesterace. I 1605 befalede kongen at en ny og moderne vandmølle blev bygget 

hvor den også er placeret i dag. I den forbindelse blev der foretaget et omfattende kanalarbejde på 

Esrum Å, således at vandløbet nu gik igennem møllegården i det løb som også findes i dag (Berndt 

et al. 2006).  

 

I 1931 kom Esrum Kloster under Indenrigsministeriet, som blandt andet har lejet bygningen ud til 

Nationalmuseet. Efterfølgende overgår klosteret til Slots- og Ejendomsstyrelsen, mens møllegården 

og jorderne omkring administreres af Skov- og Naturstyrelsen. I 1992 starter daværende 

Frederiksborg Amt et naturcenter i de gamle møllegårdsbygninger og i 1996 lejer amtet hele 

klosteret og møllegården. Ejendommene underlægges en omfattende restaurering og i 1997 åbner 

klosteret som museum med skiftende udstillinger. Udover museum og naturskole findes også en par 

mindre lejemål i ejendommene. Til at varetage administrationen af de forskellige aktiviteter på 

klosteret og møllegården, oprettes der i 1999 en fond ”Fonden Esrum Kloster og Møllegård” (EKM 

2008a). 
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3.4 Seværdigheder 
Området rummer mange kulturelle seværdigheder og både Møllegården og Esrum Kloster er et stort 

trækplaster, som årligt er vurderet til at have omkring 50.000 besøgende, som er fordelt jævnt  

mellem Møllegården og Klosteret (Poulsen 2008, personlig kommunikation). 

 
Kort 3-6  Caseområdets seværdigheder og deres geografiske placering.  
Baggrundskort; Topografisk kort, 1:25.000, 2004, Copyright Kort og Matrikelstyrelsen G 15-99 

Af Kort 3-6 fremgår placeringen af caseområdets seværdigheder. Møllegården rummer både en 

økologisk butik, et naturformidlingscenter og en restaurant. Det er samtidig muligt at komme ind og 

se hvor den gamle vandmølle lå og se hvordan den fungerede da den var i drift. Ved siden af 

klosteret ligger klosterhaven. Da man gik i gang med at restaurere klosteret blev der foretaget en del 

jordarbejde og frem fra den blottede jord spirede mange lægeplanter, som har ligget i dvale i 

århundrede. Man genskabte efterfølgende haven, som nu rummer mange af datidens lægeurter og 

krydderurter (EKM 2008b). 

 

Vest for klosteret ligger Daniels kilde, se Billede 3-1, som også har stor publikumsinteresse. Sagnet 

fortæller at Daniel, som var Klosterbroder ved Esrum Kloster, blev syg og sendte bud til Æbelholt 

Klosters abbed, Wilhelm, der blev anset for at være helgen. Abbed Vilhelm helbredte ham ved 
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håndspålæggelse og bød ham at drikke af kildens vand, der efterfølgende fik en helbredende kraft. 

Folk fra Esrum og omegn hentede vand ved Daniels Kilde for forskellige sygdomme, særlig udslæt, 

hovedpine og gigt (Meister & Jeppesen 1989). Kilden er i dag næsten udtørret, og kun et skilt og et 

dryppende jernrør markerer kildens tilstedeværelse (selvsyn 2008). En anden attraktion er Lord 

Nelsons Eg. Egen, med en diameter på 3,84 meter, er en af de gamle flåde-ege, som blev plantet da 

Lord Nelson i 1807 erobrede den danske flåde. Årsagen til plantningen var at kongen ville sikre sig 

rigeligt med flådetømmer i fremtiden (DDF 2008). 

 

 
Billede 3-1 Fremspringet ved Daniels Kilde, maj 2008. Fotograf: Andreas Radich Scheffel 2008 
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Øst for klosteret løber Esrum Kanal. Kanalen skulle bruges til at transportere tømmer og brænde 

inde fra Gribskov og ud til kysten på hestetrukne pramme for at forsyne København. Udgravningen 

af kanalen blev påbegyndt i starten af 1800-tallet fra Esrum Søs nordende til Dronningmølle, men 

allerede i 1880 stoppede fragten på grund af opførelsen af Gribskovbanen (FA u.å.). Langs Esrum 

Sø krydses Esrum Å af den gamle og flotte Fiskebro. Broen er et stemmeværk som blev brugt til at 

regulere vandstanden i søen, således at vandmøllen altid havde vand nok. Fra broen er der udsigt op 

ad vandløbet og ud over Esrum sø.  

 

3.5 Terrænforhold 
Området er er et morænelandskab som geologisk set er præget af et af Nordøstisens genfremstød for 

ca. 15.000 år siden. Gribskov er derfor stærk kuperede område og Esrum Sø ligger i lavning, som er 

skabt af isens fremstød. Denne lavning har, som tidligere nævnt, haft forbindelse til Kattegat via 

Esrum Ådal (Granat 2000). Søen er på 17 km2 og er Danmarks næststørste og vandrigeste sø. 

Kanterne er forholdsvis stejle og søen har et stort jævnt bundareal på ca. 20 meters dybde. Esrum 

Sø afvandes kun via Esrum Å, der løber nordpå omkring Esrum, Snævret og videre ud i Kattegat 

ved Dronningmølle (Anonym 2005). Esrum Å og Kanal gennemskærer de forholdsvis flade arealer 

med høje læhegn i nord-syd gående retning og på engene findes moser og vandhuller (Jensen 2005). 

Indenfor caseområdet løber vandløbet i en gennemsnitlig tre meter bred og ikke særlig dyb profil, 

der flere steder er holdt af stendiger, men åen har en god vandføring og stærk strøm (selvsyn 2008). 

Vandføringen kan justeres både ved indløbet fra Esrum Sø og ved Møllegården. Der findes ingen 

bundvegetation indenfor caseområdet, pga. skygge fra omkring stående træer (NIRAS 2006). Esrum 

Kanal er flere steder rørlagt og de fleste andre steder må kanalen betragtes som stillestående. Esrum 

Ådal indeholder et rigt netværk af vandløb, hvor Esrum Å er mest markant med sit nord- og 

sydgående forløb (Jakobsen et al. 2005). På hver side af ådalen løber en mere eller mindre markant 

højderyg. Især mod øst er højdeforskellen tydelig, men først udenfor caseområdet  Vest for ådalen 

er der mere kuperet og ingen tydelig højderyg. 

3.6 Arealanvendelse og infrastruktur 
Caseområdet kan inddeles i tre anvendelsestyper, skovbrug, landbrug og by, se Figur 3-1. Gribskov 

udgør ca. en femtedel af området. Det åbne land udgør tre femtedele, mens byen udgør den sidste 

femtedel.  
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Figur 3-1 Arealindhold indenfor caseområdet. Figuren er lavet på baggrund af kortdata fra: 
SNS driftsplan for Gribskov, uden årstal, Copyright SNS, og, 
Areal Informations Systemets arealanvendelsesklasser, data indsamlet fra 1996 til 2000, Copyright AIS 
Baggrundskort; Topografisk kort, 1:25.000, 2004, Copyright Kort og Matrikelstyrelsen G 15-99  
 
Størstedelen af landbrugsarealet anvendes til afgræsning med kreaturer eller til høslet. Ved større 

arrangementer på klosteret bruges nogle af arealerne også til ekstra parkeringsmuligheder (Poulsen 

2008, personlig kommunikation). På ekskursionerne var arealerne øst for caseområdet i intensiv 

landbrugsdrift og arealerne ned til søen blev afgræsset af kreaturer. Arealerne lige omkring 

bygningerne anvendes dels som frugthave, klosterhave og græsningseng med får, geder og heste, 

som en del af helhedsoplevelsen omkring klosteret.   

 

Caseområdet ligger i et forholdsvis tæt befolket område når hele Nordsjælland medregnes. Der er 

nem adgang fra København og Øresundskysten både for bilister og med offentlig transport. S-

togsnettet kører til Hillerød hvorfra der er timedrift til Esrum Kloster med bus. Ifølge Krak’s 

rutebeskrivelse tager det 40 minutter fra rådhuspladsen til Esrum Kloster. (Krak 2008), det er dog et 

problem med parkeringsforholdene ved klosteret, her er normalt kun en mindre parkeringsplads 

med plads til ca. 30 biler og ingen specielle handicapfaciliteter i forbindelse med parkering. 
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Figur 3-2 Eksisterende stier i caseområdet, inddelt i de 31 stisegmenter vi opererer med.  
Data er fremstilet på baggrund af vandretursfoldere og selv indtegnet.  
Baggrundskort; Topografisk kort, 1:25.000, 2004, Copyright Kort og Matrikelstyrelsen G 15-99 
 
I området har både Skov- og Naturstyrelsen og Esrum Kloster og Møllegård udarbejdet foldere med 

forslag til vandreture på områdets eksisterende stisystem. Der findes således allerede etablerede 

stisystemer som vi har gengivet på Figur 3-2. De følger fortrinsvis skovvejene og læhegnene. 

Stierne kan kombineres på forskellig vis alt efter hvad hensigten er med gåturen. Stierne vil danne 

grundlag for vores nærmere analyse af området. 
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3.7 Vegetation og dyreliv 

3.7.1 Vegetation 
Dette afsnit om vegetationen i caseområdet bygger fortrinsvis på egne undersøgelser af området. Vi 

har ikke gået i dybden med grundige vegetationsanalyser, men taget en overordnet tilgang til det og 

fremhævet vegetationstyper frem for enkelt arter. Området har en meget varieret vegetation rent 

oplevelsesmæssigt, som skyldes menneskelig påvirkning samt abiotiske og biotiske faktorer i 

området (Petersen & Vestergaard 2006). Med menneskelig påvirkning menes arealanvendelsen, 

som er afgørende. De tre anvendelsestyper, som området kan inddeles i, indeholder også tre vidt 

forskellige vegetationstyper.  

 

Abiotiske omverdensfaktorer er klimafaktorer og jordbundsfaktorer, hvorimod de biotiske faktorer 

er hvordan individer indenfor samme vegetationstype påvirker hinanden. Der hvor de forskellige 

faktorer varierer i landskabet, og derved ændre vegetationssammensætningen, kaldes det en 

økologisk gradient (ibid.). I området er der især tre økologiske gradienter som er vigtige, det er 

vegetationshøjde, fugtighed og forstyrrelse. Vegetationshøjdegradienten omfatter overgangen fra de 

tætgræssede enge, til skovbrynene, læhegnene og skoven. Fugtighedsgradienten går fra vandløb og 

vandhuller over moser til tør jord. Forstyrrelsesgradienten er hvor meget mekanisk forstyrrelse, fx 

høslet eller afgræsning, vegetationen er udsat for (Petersen & Vestergaard 2006). Den mest 

dominerende vegetationstype er markarealerne. De er påvirket af både fugtighed og forstyrrelse. . 

Flere steder på markerne og i hele Esrum Kanal er der vandhuller og moser. I og omkring disse 

vandhuller domineres vegetationen af meget fugttålende planter, fx eng-kabbeleje (Caltha palustris 

L.), se Billede 3-2. og siv (Juncus ssp.).  

 

De mere tørre dele af markerne domineres af forskellige urter af græsfamilien (Poaceae ssp.). På 

markerne er der en høj grad af forstyrrelse enten pga. græsning eller høslæt, som gør at det kun er 

lave urter der kan etablere sig, heriblandt en del halvsjældne arter (Pedersen 2005) I takt med at 

driften af markerne det seneste årti, er blevet mindre intensiv så vi flere steder hvor rød-el (Alnus 

glutinosa (L.) Gaertner) med succes indvandrede. På vores ekskursioner var arealerne helt gule af 

mælkebøtter (Taraxacum ssp.).  
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Billede 3-2 Eng-kabbeleje (Caltha palustris L.). Voksested: Esrum Kanal.  
Fotograf: Andreas Radich Scheffel 2008 

Den næste anvendelsestype er skovbrug, indenfor caseområdet består skovområdet hovedsageligt af 

løvtræer; primært almindelig bøg (Fagus sylvatica L.) og herefter stilk-eg (Quercus robur L.) og ær 

(Acer pseudoplatanus L.). Der findes nogle enkelte afdelinger med rødgran (Picea abies (L.) P. 

Karstens). De fleste steder er skoven meget lysåben og har karakter af en typisk søjlehal, hvor 

gamle bøge- eller egetræer står som søjler og hvor der kun er sparsom undervegetation.  

 

Mellem marker og skoven er skovbrynene. Her findes en højere vegetation af både urter og træer, 

men de fleste steder består brynene af bærbuske og frugttræer, fx brombær krat (Rubus ssp.) og 

almindelig hyld (Sambucus nigra L.). En anden vegetationstype, der minder om skovbrynene er 

læhegnene. Både mellem markafdelingerne og langs Esrum Å, Sø og Kanal brydes udsynet af 

læhegn. Læhegnet langs Esrum Å består udelukkende af rød-el (Alnus glutinosa (L.) Gaertner). De 

øvrige læhegn har en mere varieret sammensætning og ser yngre ud end rød-el hegnene. I dem er 

der bl.a. hvidtjørn (Crataegus oxcyacantha L.), hyld (Sambucus ssp.) og hassel (Corylus avellana 
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L.) og også en del højere urter af forskellig slags, fx stor nælde (Urtica dioica L.) og løgkarse 

(Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara & Grande).  

3.7.2 Dyreliv  
Kombinationen af skov, græssede enge og sø danner godt grundlag for et rigt dyreliv i området. 

Skoven giver mulighed for at søge læ, mens engene er gode fourageringsområder. Man vil dermed 

kunne opleve nogle af de større pattedyr i området, fx kronhjort (Cervus Elaphus) og rådyr 

(Capreolus capreolus) vandre mellem skoven og engene. Gribskov er også kendt for at rumme en 

større bestand af grævling (Meles meles), hvorvidt de findes i caseområdet er usikkert. De græssede 

enge giver optimale forhold for en lang række af smådyr, fx insekter og krybdyr. De mange fugtige 

områder giver også et rigt liv af padder, bl.a. findes en bestand af stor vandsalamander (Triturus 

cristatus) (Poulsen 2008, personlig kommunikation).I skoven høres konstant fuglekvidren og vi så 

en del mindre og større fugle. Isfuglen (Alcedo atthis) og rød glente (Milvus milvus) er begyndt at 

yngle i området indenfor de seneste år og af og til opleves havørn (Halaieetus albicilla). Søen er 

levested for flere andefugle og vandfugle. Samlet set rummer området mange forskellige arter. Især 

det rige fugleliv giver publikum mulighed for nogle gode oplevelser (Pedersen 2005). 

4 Metode  

Tilbage i indledningen blev metoden til hvordan problemstillingen skal løses, kort præsenteret. I 

dette afsnit følger en uddybende gennemgang af de metodiske og teoretiske værktøjer som 

anvendes i projektet. De gennemgås i den rækkefølge de anvendes i i projektet, således at metoden 

til hvordan registreringen af stisegmenterne er gennemført beskrives først, herefter hvordan 

spørgeskemaet er opbygget, udsendt og behandlet og til sidst en gennemgang af hvordan GIS 

analysen er udført. 

4.1 Segmentanalyse 
Til at begynde med har vi lavet en generel undersøgelse af caseområdet for at danne os et overblik, 

beskrivelsen findes i kapitel 3. På den baggrund fandt vi ud af, som det også fremgår af vores 

afgrænsning, at vi kun vil koncentrere os om det eksisterende stisystem. En anden overvejelse vi har 

gjort er at registreringen skal kunne anvendes sammen med resultaterne fra spørgeskema 

undersøgelsen, derfor har fokus været på den oplevelsesmæssige værdi og ikke en grundig 

biologisk analyse. De eksisterende stier har vi registreret i forhold til to indikatorer, de biologiske 
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og de oplevelsesmæssige, forstået på den måde at biologiske indikatorer er vegetation og dyreliv 

mens oplevelsesmæssige indikatorer er det vi ”sansede”, dvs. hørte, så, lugtede og smagte.  

 

Stisystemet har vi inddelt i segmenter ud fra homogeniteten i den biologiske sammensætning og 

segmenterne er registreret ud fra den naturtype, som har domineret henholdsvis højre og venstre 

side af stien, samlet set blev stisystemet inddelt i 31 segmenter, et eksempel på et homogent 

stisegment kan ses på Billede 4-1. Vegetationen er registreret ud fra helhedsindtrykket langs hvert 

segment, og vil derfor ikke give et fyldestgørende overblik over vegetationen, men kun et generelt 

indblik i vegetationen for hvert segment. Vegetationen er registreret i tre etagerede lag; lav 

vegetation, mellem vegetation og høj vegetation. 

     

De oplevelsesmæssige værdier er vurderet indenfor de samme segmenter, da det simplificerer det 

efterfølgende arbejde i GIS. Registreringen af oplevelsesmæssige værdier er baseret på en objektiv 

vurdering, hvor ruterne er gennemgået og hvor stimuleringer af syns-, høre-, lugte- og smagssansen 

er registreret, lige som i Rune & Hels (2004). Følesansen har vi bevidst udeladt at registrere, da det 

blev for omfattende på baggrund af de kategorier vi havde udvalgt. 

 

Vi har valgt at begrænse vores analyseområde så vi kun har fokus på det, som kan opleves fra de 

valgte ruter, det gælder både det biologiske og det oplevelsesmæssige, årsagen hertil er at vores 

fokusgrupper sandsynligvis ikke vil bevæge væk fra stierne. Vi har tildelt de forskellige naturtyper 

en specifik oplevelsessfære, som indikerer sigtbarheden og identifikationsgrænsen for genkendelse 

af de forskellige oplevelsesindtryk. Tildelingen er foretaget så tæt skov og krat har fået en sfære på 

20 meter, lysåben skov en på 50 meter og lysåben natur har fået en på 100 meter. Definitionen af 

åben og tæt skov er gjort ud fra en subjektiv vurdering i det pågældende segment, afhængigt af hvor 

tæt mellem vegetationen er. Samtidig med at vi har registreret vegetation og sanseindtryk, har vi 

også noteret segmenternes kulturelle oplevelser der hvor det er aktuelt. Disse kulturelle punkter 

anvendes senere i vores GIS analyse, således at vi kan analysere ruter fra en kulturel oplevelse til en 

anden.  
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Billede 4-1 Stisegment 1 set mod syd. Eksempel på homogent stisegment.  
Fotograf: Andreas Radich Scheffel 2008 

4.2 Spørgeskema 

Spørgeskemaet, der beskrives nedenfor, er udsendt til fokusgrupperne. Et udfyldt eksemplar kan ses 

på Bilag 1. 

4.2.1 Type  
I dataindsamling via spørgeskema findes to hovedmetoder, den kvalitative og den kvantitative, som 

hver i sær har nogle fordele og ulemper. I Andersen (1998) der handler om samfundsvidenskabelig 

metode beskrives forskellen mellem disse to metoder ved at kvalitative beskæftiger sig med 

individet og personlige forhold og giver en forståelse om emnet, mens kvantitative indsamler data 

med mange variable som vha. matematik og statistik kan forklare fænomener. I Webster (1967, cf. 
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Kvale 1994) gives en mere naturvidenskabelig beskrivelse af forskellen, nemlig at kvalitativ 

analyse beskriver den kemiske sammensætning af et stof, mens kvantitativ analyse bestemmer 

mængderne af et stofs bestanddele. Hansen & Andersen (2000) handler kun om den kvantitative 

metode som sociologisk redskab, de når frem til at forskellen er at den kvantitative metode giver 

mulighed for at sammenholde et mindre antal kendetegn mellem mange respondenter, mens den 

kvalitative metode fokuserer på et større antal kendetegn hos få individer. Andersens (1989) og 

Hansen & Andersens (2000) forklaringer er meget ens mens den naturvidenskabelige baggrund er 

meget tydelig i Webster (1967, cf Kvale 1994). I dette projekt er det en samfundsvidenskabelig 

undersøgelse vi foretager. Vores egen sammenstykkede forståelse af begreberne er at kvalitativ 

metode forklarer noget om et enkelt individ, mens kvantitativ metode forklarer et til mange 

karakterer for en gruppe af individer. 

 

Formålet med spørgeskemaundersøgelse er at kortlægge præferencerne for naturoplevelser hos 

vores fem fokusgrupper. Vi er kun meget lidt interesseret i hvad det enkelte individ mener, derfor er 

den mest anvendelige metode den kvantitative. Ved at anvende denne metode giver det også bedre 

mulighed for at efterbehandle data matematisk så det kan anvendes i et GIS. Vi har valgt at opstille 

et simpelt spørgeskema hvor respondenten prioriterer et antal indtryk for hver af de fem sanser. Til 

dette bruges en ordinalskala, hvilket betyder at indtrykkene rangeres i variabler, i en entydig 

rækkefølge (Hansen & Andersen 2000). Normalt i anvendes svarmuligheder som fx ”Meget”, 

”Mere”, ”Mest”, men vi har i stedet valgt at anvende en talrække igen for at det kan anvendes i GIS. 

På en ordinalskala er det det samme om skalatrinene der anvendes er [1,2,3,4,5] eller 

[37,42,56,89,100], idet den relative forskel ikke har betydning. I en intervalskala har den relative 

afstand mellem skalatrinene derimod betydning, fx er en temperaturskala, hvor kogepunktet for 

vand er 100 grader varmere end frysepunktet for vand, en intervalskala. Hvis temperatur blev målt 

på en ordinalskala ville det ikke fortælle noget om afstanden mellem skalatrinene, kun at vand 

omkring kogepunktet er varmere end vand omkring frysepunktet (Andersen 1998).  

 

Den spørgsmålstype vi benytter i spørgeskemaet er holdningsspørgsmål. De benyttes når man vil 

måle respondentens holdning til et bestemt emne. Til hvert spørgsmål har vi opstillet et 

semantiskfelt, hvilket vil sige at et sæt begreber indbyrdes relaterer til det samme overordnede 

begreb (Hansen & Andersen 2000). Derved burde respondenten have samme forståelse af ordet 

eller udsagnet som vi har. 
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4.2.2 Spørgsmål 
Efter at vi fastlagde metoden har vi undersøgt hvordan naturoplevelser oftest fremstilles i lignende 

undersøgelser. Det fremgik at oplevelser udtrykkes oftest gennem sanseindtryk og at der især er to 

metoder som anvendes ofte. Den ene er kvalitative interviews, hvor personer interviewes om et 

emne, fx som Oustrup (2006) om folks skovopfattelse. Den anden meget anvendte metode er 

holdningsskemaer, som det vi anvender, men hvor respondenten vurderer en række fotografier eller 

udsagn med et givent tema, fx i Brown (1994) om folks holdning til fotografier af skov og åbent 

land med forskellig tæthed og jævnhed og i Jensen & Koch (1997) hvor både fotografier og udsagn 

er blevet anvendt (flere eksempler i Brown et al. 1999; Kaplan & Kaplan 1989). I begge metoder 

handler det grundlæggende om folks holdning og dermed deres følelse ift. naturen. 

 

Rune & Hels (2004), der umiddelbart har givet idéen til vores udformning af spørgsmål, arbejder 

med en tredje metode. Formålet med deres rapport er at udvikle indeks for kvaliteten af bynaturen, 

både med et biologisk indeks og et oplevelsesmæssigt indeks. Til oplevelsesindekset har de valgt 

syv indikatorer som tilfredsstiller menneskets sanser. Det er fire for syn, ”udsigt og udsyn”, ”farver 

og farvemosaikker”, ”vand” og ”store træer”, to for lyde, ”lydniveau” og ”lydkarakter” og hhv. en 

for lugt og en for smag. Der anvendes ikke spørgeskemaer, men en objektiv registrant i hvert 

område. Vi anvender en kombination hvor vi har udarbejdet et spørgeskema, der indeholder en 

række kategorier, som udtrykker et sanseindtryk, for de forskellige sanser. Til at bestemme 

kategorierne har vi dels brugt de føromtalte undersøgelser og dels vores egen vurdering. 

Undersøgelserne der bygger på fotografier har vi ikke direkte kunne overføre til vores spørgeskema. 

I stedet har vi vurderet en række af fotografierne og sammenholdt vores vurdering af hvilke indtryk 

de rummer, med hvad forfatterne har tænkt de rummer.  

 

På baggrund af segmentanalysen af caseområdet, hvor vi registrerede biologiske og 

oplevelsesmæssige indtryk, har vi opstillet en områdespecifik liste. Herved havde vi to lister af 

sanseindtryk, en på baggrund af litteraturstudiet og den specifikt for caseområdet. Den liste som er 

dannet på baggrund af litteraturstudie indeholder fortrinsvis overordnede sanseindtryk fx skov, 

vand, dyr, planter o.l., mens vores egen liste var mere detaljeret, fx løvskov, nåleskov, tæt skov, 

åben skov o.l.. Til sidst har vi sorteret i listerne og samlet dem til en liste for hver sans. Oftest har vi 

sorteret overordnede indtryk fra og erstattet dem med mere specifikke kategorier. På Tabel 4-1 ses 

et eksempel på en liste over kategorier der stimulerer synssansen. Der er 14 kategorier for 
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synssansen, 12 kategorier for høresansen, 10 kategorier for lugtesansen og 12 kategorier for 

følesansen og 5 kategorier for smagssansen.  
  
Tabel 4-1 Prioriteringsliste taget fra spørgeskemaet. Eksemplet viser de 14 kategorier indenfor synssansen 
 Synssansen Tildel fra 1 til 14 

Afveksling af naturtyper   

Andre mennesker   

Bebyggelse (flotte bygninger)   

Bevoksningshøjde   

Grusvej   

Høj bevoksning på eng   

Lav bevoksning på eng   

Løvskov   

Mose   

Nåleskov   

Tæt/lukket skov   

Vandløb   

Åben skov   

Åbent vand   

 

Listerne indeholder ikke nogen negative indtryk, dvs. at de tildeles en negativ værdi hvis man 

værdisatte efter en intervalskala (Hansen & Andersen 2000). Efter vores vurdering findes der kun 

en bidragsyder, i caseområdet, af negative indtryk og det er hovedvejen der går midt gennem 

området. Vejen bidrager med negative indtryk for både syn, hørelse og lugtesansen (biler, motorstøj 

og udstødningsgasser). Vi vurderer at ingen mennesker værdsætter disse indtryk ved et besøg i 

naturen, hvilket er grunden til vi har udeladt det. Kategorien ”andre mennesker” vil for nogen, 

måske mange, være et negativt indtryk, men i Brown (1994) er de fotografier hvor der er mennesker 

på ikke nødvendigvis nedprioriteret, derfor er det berettiget at kategorien er med. 

4.2.3 Opbygning 
Overordnet opererer vi med seks spørgsmål, et hvor sanserne prioriteres og herefter et for hver sans. 

Da alle spørgsmålene besvares på samme måde, gennemgås her hvordan spørgsmål 1 besvares. 

Respondenten skal prioritere de fem sanser efter hvilken der er vigtigst, således at personen tildeler 

tallet 5 til den sans, som vedkommende finder vigtigst og tallet 1 til den sans der er mindst 

betydende.  
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Årsagen til vi har inddelt sanseindtrykkene i lister for hver sans er at et sanseindtryk ofte kan 

stimulerer flere sanser, fx ”kreaturer” som både stimulerer øjne, øre og næse. Derved har det været 

nødvendigt for at specificere præcis hvad vi hentyder til. Opdelingen har også gjort det nemmere for 

respondenten at forstå spørgeskemaet. Antallet af kategorier er ikke det samme for alle sanserne, 

hvilket skyldes at der er forskel på hvor meget sanserne hver især stimuleres ved en naturvandring, 

fx er det begrænset hvor mange smagsstimuli der kan opleves på en gåtur omkring Esrum Kloster 

og Møllegård. 

 

På alle listerne er indtrykkene opstillet i alfabetisk orden. Denne rækkefølge skal gerne modvirke at 

respondenten fornemmer en forudindtaget rangering. Med den alfabetiske orden lægges der mere op 

til at respondenten tager stilling. Samtidigt sikrer vi også at listerne ikke kategoriseres i relaterede 

indtryk, men at de indtryk der fx omhandler skov, er blandet tilfældigt med dem der omhandler 

vand.  

4.2.4 Dataindsamling 
Spørgeskemaerne er blevet sendt ud til de landsdækkende interesseorganisationer for vores fem 

fokusgrupper via e-mail. Forud for dette har vi haft telefonisk kontakt med dem, hvor de 

tilkendegav deres lyst til at hjælpe. Interesseorganisationerne blev i e-mailen bedt om at formidle 

skemaerne videre til 10 af deres medlemmer. Vi ved at det er en meget lille stikprøvemængde, men 

flere af interesseorganisationerne enten frabad sig at skulle, eller kunne ikke kontakte flere 

medlemmer. 

 

Maksimalt har vi kunne få 50 besvarelser, hvis alle fokusgrupper havde returneret ti skemaer. Vi 

håbede at modtage mellem 30 og 40 besvarede skemaer, men har kun modtaget 21 spørgeskemaer. 

Heraf er tre ubrugelige idet respondenten har misforstået hvordan prioriteringen skal gøres, så nogle 

tal er brugt flere gange og andre tal ikke er brugt. Af de 21 returnerede spørgeskemaer er der fem 

brugbare fra både hørehæmmede, døve og svagtseende, tre fra kørestolsbrugere og ingen blinde. 

Grunden til at de blinde ikke har returneret nogle spørgeskemaer vil vi komme ind på i kapitel 7.  

4.3 Databehandling 
Vi anvender to af de mest basale metoder til at beskrive vores indsamlede data. Det er 

stikprøvegennemsnit X og stikprøvespredning s, se 1.a og 1.b.  
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S2 er stikprøvevarians og s er dennes kvadratrod 

Gennemsnittet X er midtpunktet af datamængden og indikerer dennes fordeling. Spredningen s 

fortæller om variabiliteten af datamængden. Hvis spredningen s er lille ligger prioriteringerne 

samlet, mens en stor værdi af s betyder en større varians mellem respondenterne (Skovgaard et al. 

1999). Med spredningen s kan vi derfor konkludere på hvor enige respondenterne er, mens 

gennemsnittet X giver os fokusgruppens samlede prioritering.  

 

Rent praktisk er det nemmere at udregne spredningen ved hjælp af kvadratspredningssummen, 

SAK, da udregningen af afvigelserne XXi − kræver et stort antal decimaler for at opnå tilpas 

nøjagtighed. SAK udregnes efter 1.c og s afledes deraf efter 1.d. 
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Resultaterne kan anvendes på to måde, enten kan de beregnede gennemsnit bruges eller kan der 

laves en ny prioritering, hvor kategorierne fordeles efter ordinalskalaen. Ved at prioritere igen 

fjernes en del nuancer fra resultatet, men til gengæld er det nemmere at sammenligne og 

gennemskue præferencerne. Spredningen viser fortsat hvor enige respondenterne er uanset om 

gennemsnittet er redigeret eller ej. Vi har valgt at anvende de uredigerede gennemsnit i GIS 

modellen, mens vi i analysen af selve spørgeskema resultatet redigere gennemsnittene ind efter 

ordinalskalaen da det giver et bedre overblik. I tilfælde hvor to kategorier har fået samme 

gennemsnit tildeles de det laveste skalatrin af de to trin de deler. Et eksempel på hvordan vi har 

redigeret gennemsnittene kan ses i Tabel 4-2, hvor de to kolonner til venstre er det originale 

gennemsnit og spredning, mens de to kolonner til højre er det redigerede gennemsnit og spredning, 

bemærk at spredningen ikke er ændret. 
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Tabel 4-2 Eksempel på hvordan gennemsnittene er redigerede til ordinalskalaen.  
Eksemplet er kørestolsbrugeres prioritering af følesansen 
Faktiske tal Redigerede tal 
Gns. Spredning Gns. Spredning 
1,7 1,155 1 1,155 
1,7 0,577 1 0,577 
3 1 3 1 
5 2 4 2 
6 2,646 5 2,646 
6 1 5 1 
6,3 2,082 7 2,082 
7,3 2,309 8 2,309 
8,3 0,577 9 0,577 
9,7 0,577 10 0,577 
 

4.4 GIS 
For at undersøge hvilken indflydelse de handicappedes præferencer har på deres valg af stier i 

caseområdet, anvender vi et GIS til at opstille en sådan model. Desuden skal modellen kunne 

anvendes i forbindelse med planlægning af handicapvenlige stier. Den skal kunne evaluere et 

stisystem, enten eksisterende eller nyt, i forhold til de handicappedes præferencer. Grunden til vi 

anvender et GIS er, at vi kan lave nogle detaljerede scenarier af hvordan fokusgruppernes 

præferencer bedst opfyldes. Alternativt ville de fleste beregninger kunne laves manuelt vha. et 

regneark. Det ville på et mindre detaljeret niveau have vist hvilke stisegmenter de handicappede 

ville foretrække, men det vil aldrig kunne gøres lige så effektivt og med samme visuelle finish som i 

et GIS. Hvis resultatet skal indgå i et planlægningsforløb vil det visuelle ofte have stor betydning i 

forhold til at præsentere sine resultater. 

4.4.1 Opstilling af model 
I det GIS vi anvender (ArcGIS) findes en funktion der hedder ”cost-weighted-distance”, som 

beregner omkostningen ved at bevæge sig fra et punkt til et andet punkt gennem en række raster-

celler. Et raster-datasæt gengiver et geografisk område vha. et net af kvadratiske celler, som hver 

især indeholder information om netop det geografiske punkt cellen refererer til (Balstrøm et al. 

2006). Normalt anvendes funktionen til at vurdere hvor en ny vej skal lægges i forhold til fx 

skrænter, vandløb og lignende landskabselementer der kan besværliggøre etableringen af vejen. 

Funktionen anvendes også i GPS-navigatorer til at finde den hurtigste rute mellem to steder. I denne 

model skal den bruges, således at den beregner den bedste rute gennem det eksisterende stisystem i 

forhold til fokusgruppernes præferencer. Den enkelte celle indeholder en ”omkostning” og ruten 
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beregnes ud fra hvilken akkumuleret cellekombination der giver den mindste omkostning. 

”Omkostning” er i dette tilfælde en uheldig betegnelse idet den skal udtrykke en positiv værdi ved 

at vælge en bestemt rute. Vi vil fortsat anvende betegnelsen ”cost” eller ”omkostning” fordi det er 

den rette betegnelse, men husk at det er en positiv betegnelse. De handicappedes præferencer skal 

derfor skaleres sådan at den højest værdsatte kategori tildeles den laveste værdi, sådan at den bedste 

rute er den der giver den laveste værdi. 

 

 
Figur 4-1 Procesdiagram for GIS modellen. Firkantede rammer er filer og ovale rammer er funktioner 

Funktionen fungerer i tre trin, først etableres et friktionslag, hvoraf der med udgangspunkt i en 

startcelle dannes en cost-distance-raster (omkostningsraster1) og en cost-direction-raster 

(retningsraster2), på baggrund af disse to filer beregnes den mindst omkostningsfulde vej til en 

slutcelle (Balstrøm et al. 2006). I Figur 4-1 ses et procesdiagram, der viser hvordan modellen er 

opbygget. Først udarbejdes alt baggrundsdata som bruges til at danne friktionslaget.  

 

For hver fokusgruppe beregnes værdien af de tidligere nævnte 31 stisegmenter. En detaljeret 

gennemgang af hvordan dette gøres og hvordan resten af modellen teknisk set udføres kan læses i 

Bilag 3. Formlen anvender resultatet af segmentanalysen og fokusgruppernes præferencer. 

                                                 
 
1 Omkostningsrasteren indeholder information om hver celles omkostning. 
2 Retningsrasteren fortæller i hvilken retning den næste celle med lavest omkostning er placeret.  
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Segmentanalysen har registreret om de kategorier der er prioriteret findes i et givent stisegment. 

Hvis kategorien findes angives den med 1 og hvis det ikke findes med 0, se Tabel 4-3. De fire sidste 

kolonner i figuren viser den inverse oplevelsesværdi af stisegmenterne for hver fokusgruppe, sådan 

at det højest værdsatte stisegment har den laveste værdi. 

 
Tabel 4-3 Eksempel på hvordan segmentanalysen er digitaliseret i GIS modellen. Tabellen viser kun et udsnit 
Stisegment 
nr KODE LYDE_DYR LYDE_FUGLE BÆR FRUGT URTER Hørehæm Døve Svagtse Koerestol 

0 1 1 1 0 0 1 0,24 0,34 0,21 0,25 

1 1 1 1 0 0 1 0,28 0,31 0,26 0,29 

2 1 0 0 0 0 0 0,28 0,31 0,26 0,29 

3 1 1 1 0 0 0 0,42 0,60 0,33 0,45 

4 1 1 1 0 0 1 0,39 0,52 0,30 0,42 

5 1 1 1 1 1 1 0,14 0,26 0,15 0,21 

6 1 0 0 0 0 1 0,13 0,29 0,14 0,20 

7 1 0 0 0 0 1 0,13 0,32 0,14 0,19 

 

Af praktiske årsager har vi måtte undlade nogle af de kategorier som er med i spørgeskemaet, enten 

fordi kategorien ikke har givet en fornuftig registrering eller, specielt for ”grusvej”, fordi kategorien 

er til stede i næsten alle stisegmenter og derfor mister sin indflydelse. Det er nævnt i afsnit 4.1. at 

følesansen ikke er med i segmentanalysen og den er derfor ikke med GIS modellen. Derved er 

antallet af kategorier som medregnes i modellen på 39, frem for de 53 kategorier som er i 

spørgeskemaet. 

 

Indtil nu har modellen arbejdet i et vektor GIS3, sådan at stisegmenterne er indtegnet som linier, 

mens fx Figur 3-1 viser arealanvendelsen som polygoner. ”Cost-weighted-distance” arbejde som 

nævnt i et raster GIS, hvilket vil sige at data skal konverteres til et raster-datasæt. Det der dannes 

ved konverteringen er friktionslaget. Stisegmenterne som indeholder en oplevelsesmæssig værdi 

konverteres til et antal celler som medtager værdien. Det kan ses på Figur 4-2, der viser stiernes 

oplevelsesværdi for døve vha. af en udflydende farveskala. På figuren kan det også fornemmes at 

stisystemet er opbygget af firkantede celler, frem for Figur 3-2, der ligeledes viser stisystemet, men 

i et vektor GIS således at linierne er mere bløde.  

 

                                                 
 
3 Et vektor GIS gengiver virkeligheden i linier, polygoner og punkter i et forhold til et geografisk referencepunkt 
(Balstrøm et al. 2006) 
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Figur 4-2 Stisystemet oplevelsesværdi for døves. Des lysere des højere værdi. 

De konverterede raster-datasæt udgør friktionslaget for hver fokusgruppe. Heraf laves cost-

distance-rasteren ud fra et bestemt startpunkt. Fra startpunktet udregnes den laveste omkostning ved 

at bevæge sig til en given celle. Det er eksemplificeret på Figur 4-3, hvor tabellen til venstre viser 

friktionslaget og de enkelte værdier i cellerne, mens tabellen til højre viser de akkumulerede 

værdier for den mindst omkostningsfulde rute mellem startcellen og den pågældende celle. Der kan 

både laves lodret/vandret bevægelse og diagonal bevægelse.   

 

Friktionslaget  Cost-distance 

0 2,1 1,9   2,1 4 

2,5 3 3,3  2,5 3 5,4 

2,7 3,5 6,5  5,2 6 9,5 

Figur 4-3 Princippet i "cost-weighted-distance". Til venstre er friktionslaget der indeholder de enkelte 
cellerværdi. Til højre er cost-distance-rasteren der indeholder de akkumulerede værdier, med startpunkt i den 
grå celle.  
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Funktionen tage derved automatisk højde for at ruten vælger de celler der samlet set giver den 

laveste omkostning, dvs. den højeste oplevelsesværdi. Den vurderer hvor lang en omvej det kan 

betale sig at tage for at undgå en celle med virkelig høj omkostningsværdi.  

Start- og slutpunkterne har vi valgt er identiske med de seværdigheder som findes i caseområdet. I 

forbindelse med geografisk systemer kaldes sådanne punkter for waypoints. 

4.4.2 Scenarier 
For at teste modellen har vi opstillet nogle forskellige scenarier som evalueres i GIS modellen. Den 

første er egentlig ikke et scenarium, men det reelle resultat. Derudover er der opstillet et scenarium 

hvor der undersøges hvordan rutevalget påvirkes hvis indflydelsen af en kategori multipliceres med 

en faktor 10. I sidste scenarium er der ikke taget højde for fokusgruppernes prioritering af sanserne, 

dvs. alle kategorier er vægtet ligeværdigt.  

 

Alle tre scenerier evalueres ud fra fire forskellige startpunkter og det samme slutpunkt, disse er: 

Lord Nelsons Eg, Daniels Kilde, Møllegården og Klosteret og slutpunktet er Fiskebro. Grunden til 

at det netop er Fiskebro der er slutpunktet skyldes, at det giver flest mulige kombinationer af 

rutevalg. At det er de samme ruter der evalueres giver også mulighed for at sammenligne på tværs 

af scenarierne.  

4.4.2.1 Scenarium 1 
Dette scenarium er det, som reelt evaluerer vores resultater og bestemmer hvorvidt modellen er 

anvendelig, det tager både højde for fokusgruppernes prioriteringer af kategorierne og af de fem 

sanser. Således er alle kategorier indenfor hver af sanserne multipliceret med enten 1, 2, 3, 4, eller 

5, afhængigt af fokusgruppernes prioritering af sanserne. Eftersom følelsessansen er ude af GIS 

beregningerne, opstår der et spring i talrækken, der hvor prioriteringerne af følelsessansen var 

vurderet af hver af de fem fokusgrupper. Tabel 4-4 viser at præferencen af hver kategori i dette 

scenarium er højere end præferencerne i scenarium 3. Det kan også ses at forskellene mellem 

fokusgrupperne er blevet større, fx. mellem kørestolsbrugerne og svagtseende i kategorien 

”afveksling”. 
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Tabel 4-4 De anvendte præferenceværdier i hhv. scenarium 1 og 3. Kolonnen Field1 er også tydelig. Tabellen 
viser kun et udpluk. 
Scenarium 1        
 Field1 AFVEKSLING ANDRE_MENN HOEJ_BEVOK LAV_BEVOKS BEBYGGELSE LOEV_SKOV
Hørehæmmede 1,0 60,0 67,0 23,0 27,0 39,0 48,0
Døve 2,0 69,0 27,0 25,0 22,0 36,0 37,0
Svagtseende 3,0 50,4 30,4 24,8 29,6 15,2 42,4
Kørestolsbrugere 4,0 63,5 48,5 21,5 40,0 21,5 43,5
        
Scenarium 3        
 Field1 AFVEKSLING ANDRE_MENN HOEJ_BEVOK LAV_BEVOKS BEBYGGELSE LOEV_SKOV
Hørehæmmede 1,0 12,0 13,4 4,6 5,4 7,8 9,6
Døve 2,0 13,8 5,4 5,0 4,4 7,2 7,4
Svagtseende 3,0 12,6 7,6 6,2 7,4 3,8 10,6
Kørestolsbrugere 4,0 12,7 9,7 4,3 8,0 4,3 8,7

  
Resultatet af scenariet er enten at alle fokusgrupperne vælger den samme rute mellem to punkter 

eller også  vælger de forskellige ruter. Hvis de vælger den samme rute betyder det at sanserne ikke 

har nogen betydning, mens forskellige rutevalg betyder at sanserne har en indflydelse. 

4.4.2.2 Scenarium 2 
I dette scenarium fremhæves betydningen af en bestemt kategori. Vi har valgt kategorien ”vindsus”, 

der tilhører høresansen, fordi der er stor forskel i fokusgruppernes prioritering af denne, 

hørehæmmede har den på en femteplads ud af 12, svagtseende på en næstsidsteplads og 

kørestolsbrugerne på en sidsteplads.  

Indflydelsen er øget ved at kategorien er registreret med 10 i stedet for 1, se Tabel 4-5. De øvrige 

kategorier er uændret, dvs. 1 eller 0, og der er ikke ændret på, i hvilke stisegmenter den er udbredt. 

Indflydelsen er altså øget med en faktor 10. I tabellen kan det også ses at stisegmenternes 

oplevelsesværdi, for de enkelte fokusgrupper, er meget lavere på de påvirkede stisegmenter end de 

stisegmenter uden ”vindsus”, hvilket det betyder at segmentet rummer en større oplevelse..  

 
Tabel 4-5 Tabellen viser hvordan "vindsus" er øget med en faktor 10. De fire kolonner længst til højre viser de 
enkelte stisegmenters oplevelsesværdi for hver fokusgruppe. Tabellen viser kun et udpluk af stisegmenter og 
kategorier 
Stisegment 
nr KODE LYDE_DYR LYDE_FUGLE VINDSUS BÆR FRUGT URTER Hørehæm Døve Svagtse Kørestol 

0 1 1 1 0 0 0 1 0,24 0,34 0,21 0,25

1 1 1 1 0 0 0 1 0,28 0,31 0,26 0,29

2 1 0 0 0 0 0 0 0,28 0,31 0,26 0,29

3 1 1 1 0 0 0 0 0,42 0,60 0,33 0,45

4 1 1 1 0 0 0 1 0,39 0,52 0,30 0,42

5 1 1 1 10 1 1 1 0,14 0,26 0,15 0,21

6 1 0 0 10 0 0 1 0,13 0,29 0,14 0,20

7 1 0 0 10 0 0 1 0,13 0,32 0,14 0,19
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Der er også forsøgt med en faktor 100, men det var for voldsomt og ensartede alle 

handicapgruppernes rutevalg, selvom kørestolsbrugerne har prioriteret ”vindsus” lavest. Den eneste 

bemærkning der er ved at vælge ”vindsus” er at de døve ikke er med i scenariet eftersom kategorien 

tilhører høresansen, men det har ikke betydning for resultatet af scenariet. Scenariet viser hvor stor 

betydning en enkelt kategori har for fokusgruppernes rutevalg. Det kan anvendes hvis en grupper 

har lyst til en præcis defineret naturoplevelse på deres tur.   

4.4.2.3 Scenarium 3 
I dette sidste scenarium undlades det at tage højde for prioritering af sanserne. Dvs. det er de 

enkelte prioriteringer af kategorier indenfor hver af sanserne som anvendes, se Tabel 4-4. Herved 

foretages en mere individuel undersøgelse af præferencernes betydning, da scenariet fokuserer på 

de enkelte kategoriers betydning frem for på sansernes betydning. Vi har valgt at analysere dette 

scenarium ud fra  et startpunkt, fordi vi kun vil undersøge om der en forskel i forhold til scenarium 

1, og ikke om der er en indbyrdes forskel, således vi kan konkludere på vigtigheden af 

fokusgruppernes sanseprioritering. 

5 Segmentanalyse 

Dette kapitel er kun en læsevejledning til Bilag 3, hvor segmentanalysen er gengivet. Grunden til vi 

har valgt ikke at vise segmentanalysen i hovedteksten er omfanget af analysen og fordi det er meget 

ensformigt. For hver af de 31 stisegmenter er der en kort beskrivelse af hvor segmentet er placeret, 

en tabel med de biologiske indikatorer, dvs. vegetationen fordelt på lav, mellem og høj vegetation 

og en tabel med de oplevelsesmæssige indikatorer vist ud for hver af de fem sanser. Først vises et 

kort, magen til Figur 3-2, med de enkelte stisegmenter herefter følger beskrivelsen og tabellerne for 

hvert enkelt segment.  

6 Resultater 

6.1 Spørgeskema 
Alle de returnerede spørgeskemaer er indtastet i et excel-ark og behandlingen af data er ligeledes 

lavet i excel. Filen med rådata, udregninger og diagrammer kan rekvireres ved henvendelse til 

forfatterne. På Bilag 4 findes en samlet tabel med stikprøvegennemsnit og stikprøvespredning for de 

fire fokusgrupper vi har data på. Tabellen er opbygget ligesom spørgeskemaet, så alle kategorierne 
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er opstillet under den relaterede sans, i første kolonne. Resultaterne vises ved en kolonne med 

gennemsnit og en kolonne med spredning for hver fokusgruppe. I første kolonne er der, efter 

kategorierne for hver sans, en række som er navngivet ”kontrolsum”. Formålet, med denne række, 

er at kontrollere at data er indtastet korrekt og at alle tal i de forskellige prioriteringsskalaer er 

anvendt. Det kontrolleres ved, at summen af alle gennemsnit indenfor en sans, skal give det samme 

som summen af antallet af kategorier lagt sammen. Fx skal lugtesansen, som har ti kategorier give 

55, da ∑(1,2,...10) er 55. Under rækken med ”kontrolsum” er en række med gruppernes 

gennemsnitlige spredning, den er udregnet ved at tage gennemsnittet af resultaterne i kolonnen 

”spredning” for hver gruppe i det pågældende spørgsmål. Med disse værdier kan vi vurdere, 

hvordan gruppens spredning ligger internt i forhold til de andre grupper og til de øvrige spørgsmål.  

 

Tabellen i Bilag 4 giver et overblik, men det er svært at analysere noget ud fra det, derfor er 

resultaterne fremvist i form af søjlediagrammer, da det øger anvendeligheden og overskueligheden.  

Søljediagrammerne  bygger på det redigerede resultat, som nævnt i kapitel 4.3, det giver et bedre 

overblik over hvordan fokusgrupperne har prioriteret. Spredningen på de enkelte kategorier er vist 

som en rød streg og viser hvor enige eller uenige fokusgruppen har været i sin prioritering. 

6.1.1 Prioritering af sanserne 
I første omgang prioriterede fokusgrupperne hvilken af menneskets fem sanser de syntes var 

vigtigst, resultaterne er vist i Figur 6-1. 
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Figur 6-1 Søjlediagram med fokusgruppernes prioritering af menneskets fem sanser, med spredning (rød lodret 
streg) 
 

Generelt set er synssansen den højest prioriterede sans, undtagen for svagtseende der foretrækker 

høresansen. Høresansen følger, som den næstvigtigste for både hørehæmmede og kørestolsbrugere, 

mens døve præfererer følesansen næsthøjest. Eftersom døve har sat høresansen lavest, er deres 

prioritering en del anderledes end de andre fokusgruppers. De øvrige grupper har enten lugtesansen 

eller smagssansen som den lavest prioriterede. Spredningerne indenfor grupperne er begrænsede, 

den største spredning er hos kørestolsbrugerne i deres prioritering af følesansen.  

6.1.2 Følesansen 
Det følgende omhandler følesansen og resultatet kan ses på Figur 6-2. Igen ses nogle karakteristiske 

fællestræk i gruppernes prioriteringer. ”Varme fra sollys” er uden undtagelse den højst prioriterede 

kategori og endda med en meget lille spredning i grupperne. Der er mere uenighed blandt den 

næsthøjest prioriterede kategori, hvor hørehæmmede og svagtseende foretrækker ”vegetation (blød, 

ru, mm.)”,  mens kørestolsbrugerne foretrækker ”veksling mellem lys og skygge”. Den lavest 

prioriteret kategori er ”vegetation (stikkende, brændende, mm.)”. 
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Prioritering af Følesansen
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Figur 6-2 Søjlediagram med fokusgruppernes prioritering af følesansen, med spredning (rød lodret streg) 

Internt blandt grupperne er den største forskel i kategorien ”vindsus” og tilsvarende er spredningen 

hos hørehæmmede, døve og svagtseende stor, det giver en del usikkerhed om hvorvidt grupperne 

har forstået kategorien ens. Den store spredning, ved så få respondenter, giver god grund til at tro, at 

hvis respondenterne havde fået en ordentlig indføring i, hvordan kategorien skulle forstås, ville de 

havde prioriteret mere ensformigt.  

6.1.3 Høresansen 
I spørgsmålet omkring høresansen har døve enten svaret blankt eller 0. I indtastningen har vi 

anvendt 0 således at cellerne stadig indeholder et tal. Det fremgår dels af Bilag 4 og af Figur 6-3, 

hvor kun tre søjler i hver kategori er synlige. De resterende grupper er ikke helt enige om, hvilken 

kategori der er mest værdifuld. Hørehæmmede og kørestolsbrugerne foretrækker lyden af 

”bølgeskvulp”, mens svagtseende synes bedst om lyden af ”rislende vand”. Forskellen er ikke mere 

omfattende end at begge kategorier omhandler vand. Den sidste kategori med vand er kategorien 

”vandplask”, som også er godt placeret, enten lidt over eller lige omkring middelværdien, hvilket er 

en tendens som også ses ved synssansen. 
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Figur 6-3 Søjlediagram med fokusgruppernes prioritering af følesansen, med spredning (rød lodret streg) 

Blandt de lavest prioriterede kategorier er feltet mere blandet, kørestolsbrugerne har valgt 

”vindsus”, der af hørehæmmede er prioriteret som femtevigtigst. En anden vigtig observation, er de 

store spredninger hos de svagtseende, ved flere kategorier er spredningen over 3 og den 

gennemsnitlige spredning, er ligeledes den højeste i hele undersøgelsen. Det tyder på at 

respondenterne i fokusgruppen har været meget uenige om prioriteringerne eller om hvordan 

kategorierne skulle forstås. Generelt er der i denne sans mere markante forskelle mellem grupperne 

end der er i de andre sanser. 

6.1.4 Lugtesansen 
Næste spørgsmål omhandler resultaterne for lugtesansen der er illustreret i Figur 6-4. Her er 

”blomster” højest prioriteret lige foran ”afveksling”, undtagen hos døve, der har prioriteret 

omvendt. Hørehæmmede er indifferente mellem de to kategorier, men deres spredning ved 

”afveksling” er markant større end ved ”blomster”, derfor vurderer vi at ”blomster” er højst 

præfererede for dem. Svagtseende har prioriteret ”græs” tredjehøjest, hvorimod hørehæmmede og 

døve prioriterer ”nåleskov” og kørestolsbrugerne ”løvskov”. Hos alle fire grupper er der rimelig stor 

spredning ved ”muldjord”. Både døve og svagtseende er indifferente omkring middel kategorien. 
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Døve foretrækker enten ”græs” eller ”muldjord”, endda med samme spredning. Svagtseende 

præfererer ”kreaturer” og ”muldjord”, men spredningen for ”kreaturer” er væsentlig mindre, hvoraf 

vi formoder at det er den kategori de foretrækker mest. Den mindst foretrukne kategori ”brakvand”, 

som formodentlig forbindes med stinkende vand og derfor prioriteres lavest.  
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Figur 6-4 Søjlediagram med fokusgruppernes prioritering af smagssansen, med spredning (rød lodret streg) 

6.1.5 Smagssansen 
Den næstsidste sans er smagssansen der kan ses i Figur 6-5. Som det kan ses er der stort set ingen 

forskel, hverken mellem grupperne eller på spredningen indenfor en gruppe. De to højest værdsatte 

kategorier er ”bær” og ”frugter” og der er enighed om at ”søvand” er mindst værdsat, langt de fleste 

ville formodentlig lave samme prioritering som respondenterne. Det har også en betydning, at der 

kun er fem kategorier, hvorved muligheden for at få store forskelle i prioriteringerne og derved i 

spredningen er begrænset. Som det ses er den gennemsnitlige spredning markant lavere ved denne 

sans, end ved de øvrige. Bemærk at y-aksen, til forskel fra de andre søjlediagrammer, kun går op til 

6, hvorved spredningen ved første øjekast kan virke voldsommere end den reelt er. 
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Figur 6-5 Søjlediagram med fokusgruppernes prioritering af smagssansen, med spredning (rød lodret streg) 

6.1.6 Synssansen 
Det sidste resultat er omkring synssansen som ses på Figur 6-6.  Der ses nogle tydelige tendenser, 

generelt er kategorierne med vand højt præfererede, ligeledes er skovrelaterede kategorier samlet 

set højt værdsatte, selvom ”nåleskov” og ”tæt/lukket skov” trækker ned. Den samlet set højest 

prioriterede kategori er ”afvekslende natur”, mens ”grusvej” og kategorier der hæmmer udsynet er 

nedprioriteret. Bemærkelsesværdigt er det at hørehæmmede har valgt ”andre mennesker” som den 

vigtigste kategori i synssansen, dernæst er de indifferente mellem ”åbent vand” og ”afvekslende 

naturtyper”. I dette spørgsmål er respondenterne generelt meget enige, når det gælder de højest og 

lavest præfererede kategorier, dvs. spredningen er lille. Til gengæld er spredningen på 

middelværdsatte  kategorier stor, især kørestolsbrugerne er meget uenige, hvilket kan skyldes at der 

kun er tre respondenter, hvorved at hvis kun en enkelt respondent prioriterer en kategori væsentligt 

højere end de andre, vil det øge spredningen markant pga. den lave svarprocent. Ved at se på den 

gennemsnitlige spredning for hver gruppe, er kørestolsbrugerne mest uenige, med et gennemsnit på 

2,5 i spredning. Samtidig er gruppernes gennemsnitsspredning generelt højere set i forhold til de 

foregående resultater.  
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Figur 6-6 Søjlediagram med fokusgruppernes prioritering af synssansen, med spredning (rød lodret streg) 

6.1.7 Betydning af sanserne 
Det sidste resultat, der er lavet ud fra spørgeskemaet, tager højde for fokusgruppernes prioritering af 

de fem sanser. Figur 6-7 viser fire søjlediagrammer med resultaterne, følesansen er undladt, da vi 

ikke bruger resultatet andre steder, men den følger samme tendenser som lugtesansen. De fire 

diagrammer er lavet ved, at prioriteringen af kategorierne er multipliceret med enten 1, 2, 3, 4 eller 

5 afhængigt af hvordan sansen er prioriteret. Den variation i prioriteringerne som antydes i de 

foregående resultater forstærkes når de fem sanser medregnes. Det er specielt tydeligt i forbindelse 

med lugtesansen, hvor svagtseende og døve har værdsat sansen, som henholdsvis tredje- og 

fjerdevigtigst, mens både  hørehæmmede og kørestolsbrugere har vurderet den som den mindst 

vigtige sans. Det betyder at fokusgruppernes originale prioritering af kategorierne er multipliceret 

med hhv. 3, 2, 1 og 1. Ved synssansen ses ikke den store forskel i forhold til de forrige resultater, 

andet end værdierne er blevet væsentlig større, det samme gør sig, stort set, gældende ved 

høresansen, grunden til dette er at alle fire fokusgrupper har været enige om at disse to sanser er de 

vigtigste, prioriteringen af kategorierne er derved multipliceret med enten 5 eller 4. 



 50

 
Figur 6-7 Søjlediagrammer der viser resultatet efter der er taget højde for gruppernes prioritering af de fem 
sanser. De fire sanser der er vist er dem som anvendes i GIS modellen. 
 

6.2 GIS 

Som nævnt i afsnit 4.4 er der opstillet tre scenarier til at afprøve GIS modellen og evaluere 

præferencernes betydning for fokusgruppernes rutevalg. Resultaterne fra disse scenarier vil blive 

behandlet enkeltvis i det følgende. Figur 6-8 viser fire figurer med fokusgruppernes friktionslag i 

scenarium 1. Friktionslagene for de to andre scenarier er ikke vist nogen steder, men virker på 

samme måde. I  Figur 6-8 er de lysegrønne / gule celler dem som giver mest oplevelsesværdi for 

fokusgrupperne og de mørkeblå er dem, som giver mindst. Der kan ses en lille forskel i gruppernes 

præferencer, hvilket giver sig til udtryk farve forskelle, om end forskellene er meget svage. Et 

fællestræk er at ruten ned gennem midten af caseområdet er lavt værdsat af alle fokusgrupper. 

Grunden til dette er et strækningen kun indeholder kategorier der er, af alle grupper, lavt prioriteret. 
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Figur 6-8 Raster-datasæt for Scenarium 1. Det viser hvordan fokusgrupperne har præfereret det eksisterende 
stisystem.   
 

6.2.1 Scenarium 1 

Dette scenarium, er opgavens hovedscenarium, da det baserer sig på det mest realistiske 

datagrundlag. Det tager både højde for fokusgruppernes prioritering af de fem sanser og de enkelt 

prioriteringer af kategorierne indenfor hver sans, dvs. det er resultaterne fra afsnit 6.1.7 der 

anvendes. På Figur 6-9 vises fokusgruppernes rutevalg hvis de med udgangspunkt fra Esrum 

Kloster skal til Fiskebro. Det kan ses at kørestolsbrugerne vælger en anden rute end de tre andre 

grupper. Kørestolsbrugerne præfererer en rute langs Esrum Kanal, mens de andre foretrækker en 

rute gennem Gribskov. Det skyldes bl.a. at Esrum Kanal flere steder er mose, hvilket er en kategori 

i synssansen som kørestolsbrugerne har prioriteret væsentlig højere end de andre grupper. 
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Figur 6-9 Scenarium 1. Fokusgruppernes rutevalg mellem Esrum Kloster og Fiskebro  

Vi gentog modellen for de øvrige startpunkter (Lord Nelson Eg, Daniels Kilde og Møllegård) til 

samme slutpunkt (Fiskebro). Figurer for disse resultater kan ses på Figur 5:1, Figur 5:2 og Figur 5:3 

i Bilag 5. Resultaterne viser ingen variation i rutevalget, hverken mellem grupperne eller mellem de 

enkelte startpunkter. Uanset startpunkt vælger alle grupper at følge ruten gennem Gribskov, ligesom 

hørehæmmede, døve og svagtseende gør på ovenstående figur. Det er værd at bemærke at ingen af 

fokusgrupperne i nogle situationer vælger en kombination med stisegmenterne der går ned gennem 

midten af caseområdet, selvom det ved flere af startpunkterne er den korteste og mest direkte vej til 

slutpunktet. Dette faktum stemmer helt overens med friktionslagene i Figur 6-8.  

6.2.2 Scenarium 2  

I dette scenarium har vi øget indflydelsen af en enkelt kategori med en faktor 10, mens resten af 

kategorierne er forblevet uændret. Vi har manipuleret med kategorien ”vindsus” tilhørende 

høresansen, fordi der er stor variation mellem fokusgruppernes prioriteringer af denne kategori. 

Årsagen til, at der kun er tre grupper repræsenteret i Figur 6-10 er, at scenariet ikke ændrer ved 
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døves rutevalg. Formålet med at fremhæve en enkelt kategori, er for at se om det giver en 

indflydelse på rutevalget, når en gruppe præfererer denne kategori meget mere end de andre 

fokusgrupper.  

 

I Figur 6-10 kan effekten af manipulationen tydeligt ses ved, at både hørehæmmede og svagtseende 

har valgt en anden rute end kørestolsbrugerne. Kørestolsbrugerne vælger samme rute langs kanalen 

som de gjorde i scenarium 1, men de har også prioriteret ”vindsus” som den mindst vigtige kategori, 

hvorved manipulationen har begrænset indflydelse. For de to andre fokusgrupper er der en markant 

forskel fra scenarium 1, ved at de vælger en anden rute. Det mest interessante er at den rute de to 

grupper vælger ikke er valgt i de to andre scenarier. Ved at øge indflydelsen af ”vindsus”, der er 

meget dominerende på denne strækning, bliver ruten attraktiv for de grupper der har foretrukket 

kategorien.   

 

 
Figur 6-10 Scenarium 2. Effekten af rutevalget ved manipulation af kategorien "vindsus" 
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Ligesom for scenarium 1 er der også analyseret fra de andre startpunkter, med undtagelse af Lord 

Nelsons Eg. Resultaterne kan ses på Figur 5:4 og Figur 5:5 i Bilag 5. Første figur viser at grupperne 

vælger ruten gennem Gribskov når startpunktet er Daniels Kilde, ligesom det er tilfældet i 

scenarium 1, af den årsag har vi ikke analyseret fra Lord Nelson Eg, da grupperne vil vælge samme 

rute. På den anden figur er startpunktet møllegården. Her bliver indflydelsen af ”vindsus” på den 

direkte strækning så voldsom at den overskygger de andre muligheder. Selv kørestolsbrugerne 

vælger den rute der er mest domineret af ”vindsus”, ligesom hørehæmmede og svagtseende gør det i 

Figur 6-10. 

6.2.3 Scenarium 3 

Dette scenarium er tænkt som et modspil til scenarium 1, ved at fokusgruppernes sanseprioritering 

ikke er medtaget. Det kan ses i Figur 6-11 at resultatet ved startpunkt i klosteret ikke varierer 

mellem fokusgrupperne, men ved sammenligning med resultatet i scenarium 1 ses en forskel i 

rutevalget. Alle grupperne i dette scenarium går langs Esrum Kanal, hvorimod hørehæmmede, døve 

og svagtseende i scenarium 1 vælger ruten gennem Gribskov. For kørestolsbrugere er der ingen 

forskel mellem de to scenarier. En grund til at fokusgrupperne vælger denne rute, der indeholder 

mange kategorier tilhørende lugte- og smagssansen, er at disse kategorier ikke nedprioriteres i 

forhold til indflydelsen fra de to foretrukne sanser; høre- og synssansen, ligesom i scenarium 1. 

Scenariet viser at sanseprioriteringen har en afgørende indflydelse på rutevalget.  
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Figur 6-11 Scenarium 3. Fokusgruppernes rutevalg mellem Klosteret til Fiskebro 

7 Diskussion 

Diskussionen er opdelt i en diskussion af metoden og en diskussion af resultaterne. Vi har erfaret at 

metoden har nogle større og mindre fejl der har indflydelse på anvendeligheden og resultaterne, de 

diskuteres i første afsnit. Resultaterne vil vi diskutere dels i forhold til datagrundlaget og dels i 

forhold til nogle af de tendenser vi har fremhævet i kapitel 6. 

7.1 Metode 
Vi må erkende at vores resultater bygger på et meget spinkelt grundlag. For alle vores resultater, 

uanset om det er om præferencer eller i GIS modellen, er en væsentlig del af datagrundlaget 

resultatet af spørgeskemaet. I betragtning af at der på landsplan er flere hundredtusind personer med 

de handicap som vi beskæftiger os med, er fem besvarede spørgeskemaer for hver fokusgruppe ikke 

fyldestgørende til en statistiskanalyse. Hvis vi skulle have nogle holdbare resultater havde det 

krævet en helt anden og mere dybdegående spørgeskemaundersøgelse. Primært skulle vi have 

henvendt os til en større stikprøvegruppe, som optimalt set skulle være udvalgt systematisk ud fra 
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nogle givne definitioner. Vi har henvendt os til et meget lille antal, uden nogen form for kontrol 

med udvælgelsen, og håbet på deres lyst til at deltage. En anerkendt måde at motivere 

respondenterne til at deltage, er at de ved at besvare spørgeskemaet deltager i en konkurrence.  

 

Selve spørgeskemaet burde have startet med en mere forklarende introduktion til hvad det hele 

handlede om. Her skulle respondenten have haft oplyst i hvilken forståelsesramme spørgeskemaet 

skulle besvares og hvad resultatet skal anvendes til. Det er noget vi har overset og vi ved reelt ikke 

om respondenten forestiller sig at kategorierne opleves i sin have eller ude i naturen. Hvorvidt alle 

kategorierne har været forståelige er også et vigtigt punkt. Vi har efterfølgende indset at 

”bevoksningshøjde” formentlig ikke er blevet opfattet på samme måde af alle respondenter. Vi 

anvender det i betydningen ”læhegn” eller lignende der bryder udsigten. 

  

En del af de problemer der er ridset op ville kunne være opdaget hvis vi havde gennemført en 

afprøvning af spørgeskemaet på en testgruppe, således at uforståelige spørgsmål og misforståelser 

kunne være rettet inden det blev sendt endeligt ud til hele stikprøvegruppen. En testgruppe er et 

repræsentativt udsnit af stikprøvegruppen, i denne undersøgelse en fra hver fokusgruppe samt evt. 

en udenforstående der ikke er repræsenteret i fokusgrupperne. I vores undersøgelse har en af de 

mere afgørende konsekvenser været at vi ikke har fået nogen svar fra blinde personer, fordi deres 

oplæsningsprogram ikke har kunnet tyde spørgeskemaet. Vi har, sent i forløbet, fået henvendelse fra 

tre blinde som gjorde os opmærksomme på dette problem.  

 

Imens vi lavede vores GIS model, har vi erfaret at sammenspillet mellem udformningen af 

spørgeskemaet og udformningen af GIS modellen ikke har været lige hensigtsmæssig på alle 

områder. Der er især to ting som problematiserer sammenspillet og influerer på resultaterne, den 

ene er at der er et forskelligt antal kategorier indenfor hver sans og den anden er, at vi har anvendt 

en ordinalskala. Når der er forskellige antal kategorier til hver sans bliver indflydelsen fra hver af 

sanserne forskellig. I modellen er synssansen repræsenteret ved 13 kategorier mens smagssansen 

kun er ved fem kategorier. Det betyder at der er større sandsynlighed for at synssansen har et antal 

kategorier repræsenteret i hvert stisegment end at smagssansen har. Det betyder også at kategorierne 

i synssansen kan indtage en meget højere værdi end dem i smagssansen, hvilket er med til at øge 

skævvridningen endnu mere. Hvis der var samme antal kategorier til hver sans havde den haft 

samme indflydelse i værdi og lige stor sandsynlighed for at være repræsenteret. Samtidig ville 
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gruppernes prioritering af de fem sanser have haft en markant større indflydelse. Da vi blev 

opmærksomme på problemet forsøgte vi at finde en omregningsformel der udlignede 

skævvridningen men det er ikke lykkedes. Problemet er også lige betydende for alle fokusgrupper 

og i alle resultater, hvorved effekten mindskes betragtelig. Sammenligningen imellem grupperne og 

imellem de forskellige startpunkter påvirkes heller ikke. En anden vinkel, at anskue problemet fra, 

er at de fleste indtryk på en gåtur i naturen opleves via synssansen. Derved er det rimeligt at 

synssansen har størst indflydelse på stisegmenterne. Forskellen i antallet af kategorier udtrykker 

altså en forskel i hvordan oplevelser sanses og er uafhængig af fokusgruppens egen prioritering af 

de fem sanser.  

 

Vi regnede i begyndelsen med at en ordinalskala ville være bedst idet den er nem at forholde sig til 

for respondenten og fordi vi kunne bruge rangeringen i GIS modellen. Problemet er at vi har ikke 

nogen viden om, om intervallet mellem skalatrinene er korrekt. Selvom de i en ordinalskala ikke har 

en relativ værdi har det alligevel betydning i GIS modellen eftersom ”cost-weighted-distance” 

anvender værdierne i en form for intervalskala. Den regner dem sammen for at finde den laveste 

værdi af en rute. Derved har det betydning om den højest værdsatte kategori har en værdi på 14 

eller 72. I fremtidige undersøgelser kan ordinalskalaen godt anvendes, men de forskellige trin på 

skalaen bør måske ændres, fx hvis der er fem trin i skalaen, [2,6,11,15,20]. Skalaen er stadig en 

ordinalskala idet den kan sidestilles med verbale kategorier, fx ”enig” og ”uenig”. For GIS 

modellen vil en intervalskala helt sikkert fungere bedst, men til spørgeskemaet er den valgte metode 

uproblematisk, idet vi kun vil finde deres prioritering og ikke anvende data i en større statistisk 

sammenhæng.  

 

Selvom datagrundlaget i GIS modellen kunne være bedre, fungerer selve modellen udmærket. Det 

resultat som vi beregner vha. ”cost-weighted-distance” viser, på trods af ovenstående problemer,  

noget brugbart. Den rute der vælges bestemmes udelukkende ud fra de enkelte cellers værdi og, 

såfremt værdierne i cellerne er realistiske, vil resultatet være det bedste, fordi beregningerne udføres 

ens og korrekt hver gang.   

7.2 Resultater 
GIS modellen har ikke været i stand til at vise nogen signifikant forskel i fokusgruppernes rutevalg. 

I scenarium 1 viser 15 ud af 16 analyser samme resultat af rutevalg. Det kan ikke siges at være  

varieret. Den altovervejende grund til dette er, at fokusgruppernes præferencer ikke er forskellige 
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nok. Denne påstand underbygges både i resultaterne af spørgeskemaet der er gennemgået i afsnit 

6.1 og på friktionslagene der er vist på Figur 6-8. Det at kørestolsbrugere i en situation vælger en 

anden rute end de andre fokusgrupper giver kun et svagt belæg for at konkludere noget om GIS 

modellens anvendelighed og i særdeleshed indflydelsen af gruppernes præferencer. Det at 

præferencerne har en betydning, og at GIS modellen derved alt andet lige er anvendelig, 

underbygges ved at ingen af grupperne i scenarium 1 vælger den korteste rute mellem det 

analyserede start- og slutpunkt. Det må betyde at vores model tager højde for præferencernes 

indflydelse. Det tredje scenarium viser at sanserne har en betydning, da der ikke er nogen 

afveksling i ruterne, hvis sanseprioriteringen ikke er multipliceret på kategoriprioriteringerne. 

 

Hvorfor stisegmenterne ned gennem midten af caseområdet ikke stimulerer grupperne væsentligt er 

et interessant spørgsmål. Umiddelbart er stisegmenterne spændende nok, men ikke i forhold til de 

anvendte kategorier, det er en fejl i opstillingen af spørgeskemaet. I forhold til antallet af kategorier 

som kan opleves i en skov er der væsentlig færre der kan opleves på mark og enge som i stor grad 

omgiver de pågældende stisegmenter. Det er et problem der burde have været overvejet grundigere 

inden vi valgte kategorierne. En af de kategorier der dominerer på strækningen er ”vindsus”. I 

scenarium 2 afprøvede vi hvilken indflydelse det ville have på rutevalgene hvis vi øgede værdien af 

denne kategori. Resultatet er meget selvsigende, ved startpunkt på møllegården valgte alle 

fokusgrupper føromtalte rute midt gennem caseområdet. Det viser at de enkelte kategorier kan have 

stor indflydelse og at en faktor 10 i dette tilfælde var nok. Fra klosteret ændrede 2 ud af 3 rute 

således at de gik ned gennem midten af området. Omvendt ændrede det ikke i gruppernes rutevalg 

fra Daniels Kilde, her var den faktor 10 vi øgede indflydelsen med ikke stor nok. Vi prøvede også at 

øge indflydelsen med faktor 100, men det gav et misvisende resultat idet alle grupper uanset 

startpunkt valgte ruten ned i midten af caseområdet. Indflydelsen af ”vindsus” blev derved så stor at 

den overskyggede værdien af alle de andre kategorier fuldstændigt.  

 

Det er opsigtsvækkende at vi i scenarium 1 kun kan se forskellige rutevalg med klosteret som 

startpunkt. Det må skyldes at punktet ligger på en skillelinje mellem om det er bedst at gå langs 

kanalen eller bedst at gå gennem Gribskov. Det at kørestolsbrugere vælger kanalen og de andre 

vælger Gribskov er et udtryk for deres forskellige præferencer. En måde vi kunne øge 

kombinationsmulighederne på ville være ved at inddrage hele caseområdet i GIS modellen og ikke 

kun det eksisterende stisystem, men det har vi afgrænset os fra i projektafgrænsningen. Det er givet 
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at vi ville kunne se mange flere rutekombinationer, ganske simpelt fordi hele caseområdet ville give 

fokusgrupperne uendelige kombinationsmuligheder. Det ville være udmærket til at underbygge de 

tendenser der kan ses ud af spørgeskemaet, men i forhold til, at vi ønsker at GIS modellen skal 

kunne anvendes som et reelt planlægningsværktøj er det ikke anvendeligt. Det er ikke realistisk at 

inddrage et helt område uden at tage hensyn til eksisterende stier, arealanvendelse og terræn, især 

hvis der ønskes et ligeså detaljeret spørgeskema som vi har brugt. Kun ved anvendelse af detaljeret 

kortdata kan området inddeles i tilstrækkeligt informative celler, uden at feltarbejde er nødvendigt. 

 

De resultater vi får ud af spørgeskemaet er, som vi redegjorde for i foregående afsnit, ikke 

underbyggede nok til at vi kan tillade os at konkludere på handicappedes præferencer for 

naturoplevelser generelt. Det spørgeskemaundersøgelsen viser os er nogle indikationer for hvordan 

fokusgrupperne prioriterer deres naturoplevelser. En gennemgående ting der undrer os er, at vi ikke 

kan se større forskelle end vi gør. Vi havde forventet at fokusgruppernes forskellige handicap ville 

kunne aflæses i resultaterne, men det synes ikke at være tilfældet. Kun i deres prioritering af 

sanserne spiller handicappet en betydelig rolle. Det ses ved, at døve har prioriteret høresansen lavest 

og at svagtseende kun har prioriteret synssansen næsthøjest.  

 

Indenfor de enkelte sanser er forskellene ligeledes meget begrænsede. For flere af kategorierne 

skyldes det formentlig at de er meget snævre, dvs. noget som ingen værdsætter eller noget som alle 

værdsætter, at alle fokusgrupper og stort set alle respondenter har prioriteret ”grusvej” lavest i 

synssansen er et eksempel herpå. Det viser også at besvarelserne er blevet overvejet og at der ikke 

bare er lavet tilfældige krydser. Det skal ikke forstås som en egentlig kontrol, men det giver en god 

indikation om respondenternes seriøsitet. Kategorien ”andre mennesker” er værdsat højere end vi 

forventede, vores lave forventninger til kategorien skyldes at tendensen er, ifølge tidligere nævnte 

undersøgelser, at folk søger fred og ro i naturen og ikke ønsker for meget menneskelig aktivitet i 

deres nærhed. Det kan også være fordi respondenterne ikke har haft forståelsesrammen på plads og 

derved tænkt kategorien anderledes end os. En anden observation som undrer os er svagtseendes 

spredning indenfor høresansen. Den er markant større end alle andre steder. Det betyder at den 

pågældende prioritering er endnu mere usikker end undersøgelsen generelt. Der burde foretages en 

ny undersøgelse med en større undersøgelsesgruppe, så det kan kortlægges hvordan spredningerne 

skal fortolkes. Vi har alligevel valgt at anvende deres prioritering i GIS modellen for at kunne 

gennemføre projektet og afprøve modellens virkning.  
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En konsekvens af at fokusgruppernes prioriteringer er så ens, er at vi kan generalisere deres 

prioriteringer til at gælde for alle fire grupper. De kategorier der er højt prioriteret kan med en hvis 

tillempning grupperes efter naturtyperne, ”skov”, ”vand” og ”lysåben natur”. Derudover er der en 

type kategorier der ikke entydigt kan grupperes i en naturtype, det er fx ”andre mennesker” og 

”afveksling”. Ved at gruppere kategorierne efter naturtype, kan vi opstille en simpel, men enklere 

metode til at analysere et stisystem. Det kan gøres ved at undersøge hvilke naturtyper der er 

repræsenteret, frem for at skulle lave en fuldstændig segmentanalyse, som der er gjort i dette 

projekt. Det er information som oftest er tilgængelig via kort, derved er arbejdsbyrden og 

tidsforbruget minimeret. Det vil naturligvis ikke være muligt at lave en lige så nuanceret analyse af 

stisystemet og af hvilke ruter der giver mest oplevelsesværdi, men det kan bruges til at indeksere 

ruterne, fx i forbindelse med en oplevelsesklassificering af eksisterende handicapvenlige ruter. Det 

er en hurtig metode som, hvis den sammenkobles med de specifikke krav om tilgængelighed, som 

er beskrevet i kapitel 2, kan anvendes til at klassificere naturoplevelser. En mere krævende, men 

også grundigere metode til at klassificere naturoplevelser på, er at udarbejde et datagrundlag, 

ligesom det er gjort her i projektet, for det ønskede stisystem og anvende GIS modellen til at 

beregne det bedste stiforløb og derefter sammenkoble det med brugergruppens specifikke 

tilgængelig krav.  

 

Uanset hvilken naturtype der bidrager mest til oplevelsesværdien, eller at lyden af ”rislende vand” 

er svagtseendes højest prioriterede kategori i høresansen, er en overordnet indikator for en god 

oplevelse at ruten indeholder afveksling, både i naturtyper, i duftbillede og i lydbilledet. Hvis en 

rute kun indeholder lyden af ”rislende vand” vil det hurtigt blive en monoton baggrundslyd og 

ligeledes med de øvrige sanser kræver det afveksling for at det er muligt at bevare fokus og derved 

få god naturoplevelse.  
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8 Konklusion 

I problemformuleringen opstillede vi følgende tre spørgsmål som vi ønskede at besvare gennem 

projektet. 

 

 Hvordan kan klassificeringen af naturoplevelser for forskellige grupper af handicappede 

foregå? 

 Hvilke præferencer har de udvalgte fokusgrupper inden for naturoplevelser? 

 Hvordan influerer disse præferencer på deres valg af stier i caseområdet? 

 

Vi vil i det følgende besvare spørgsmålene i den omvendte rækkefølge af hvordan de blev stillet. 

Dette vil blive gjort for at få svaret på det bredeste og mest uspecifikke spørgsmål til sidst. 

 

Det er i tre forskellige scenarier blevet efterprøvet om GIS modellen virker og om fokusgruppernes 

præferencer har en indflydelse på deres rutevalg. Selvom modellen ikke har været i stand til at vise 

nogen signifikant forskel i fokusgruppernes rutevalg, har der i to af tre scenarier været en variation. 

På baggrund af det konkluderer vi at modellen virker som den er tiltænkt. I det tredje scenarium, 

hvor sanserne ikke blev medregnet, illustreres det, at sanserne har en betydning for rutevalget og for 

hvilke kategorier der bliver vægtet højest. Det kan ses ved at fokusgrupperne vælger samme rute i 

scenarium 3 og at der, i forhold til scenarium 1, vælges en anderledes rute. Ved at sammenholde 

resultaterne for de tre scenarier, kan vi se en klar tendens til at præferencerne har en betydning for 

rutevalget. 

 

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen viser en differentiering i fokusgruppernes præferencer for 

naturoplevelser, selvom at det ikke er nogen tydelig differentiering. Hvis kategorierne grupperes i 

nogle overordnede grupper viser undersøgelsen en klar tendens i deres valg. Det er specielt de tre 

naturtyper; skov, vand og lysåben natur, der oftest rummer de højest præfererede kategorier. Det 

skal desuden være afvekslende og der må gerne være andre mennesker i nærheden. Vi vil undgå at 

konkludere noget på grundlag af vores utilstrækkelige datagrundlag, men vil understrege at der er så 

klare indicier på de tendenser vi ser, at forsøget bør gentages i en større målestok.  

 

Ved at sammenfatte resultaterne er det muligt at udlede en metode til klassificering af 

handicapvenlige stier. Hvis vores GIS model til at frembringe den højst præfererede sti, 
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sammenkobles med de krav som stilles til tilgængelighed, kan der designes stier med fokus kun på 

en specifik handicapgruppe, som både tager hensyn til naturoplevelsen, men også til 

tilgængeligheden. 

 

9 Perspektivering 

Det rejser nogle etiske spørgsmål at vi har udarbejdet en metode, som favoriserer en enkelt gruppe 

af handicappede, så stien er designet specifikt i forhold til gruppens præferencer. Det udelukker 

nødvendigvis ikke andres muligheder for at benytte stierne, selvom de er lavet specifikt for en 

handicapgruppe, men andres oplevelser er nødvendigvis ikke optimale. Er det etisk korrekt, at 

fokusere så meget på enkelte grupper og deres behov? Bør der ikke, til enhver tid, planlægges ud fra 

at give størst mulig nytte til flest mulige mennesker?  

 

Et GIS rummer utroligt mange muligheder, vi ikke har anvendt i projektet, men som vil kunne øge 

GIS modellens anvendelsesmuligheder. Bl.a. vil det være muligt at indarbejde nogle af de 

specifikke krav som de enkelte handicapgrupper har i forbindelse med stiplanlægning. Det kan fx 

være terrænhældninger, der vil være væsentligt for både kørestolsbrugerne og gangbesværede, da 

terrænhældningen er en væsentlig faktor for tilgængeligheden. På baggrund af det kunne det være 

muligt at inddele ruter efter sværhedsgrader, ligesom det kendes fra alpin pisternes inddeling i blå, 

grøn, rød og sort sværhedsgrad.  

 

Et interessant spørgsmål, som konklusionen rejser, er hvorledes fokusgruppernes præferencer 

adskiller sig fra ikke-handicappedes præferencer. En grundigere undersøgelse, hvor også denne 

gruppe er inkluderet, vil både kunne af- eller bekræfte de tendenser vi har observeret og samtidig 

give svar på om der er en forskel mellem grupperne som er markant nok til, at det skal tænkes ind i 

den fremtidige planlægning af stier.  
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