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På vegne af SDU og NPV - velkommen til webminar om ”Grænser for turisme?”, som er blevet til i 
et konstruktivt samarbejde med Friluftsrådet. 

I dag sætter vi gang i den nationale debat om bæredygtig turismeudvikling. Det synes vi, der er 
behov for. Tak fordi I tog imod vores invitation til at starte debatten om der er grænser for 
turisme? Og om hvordan bæredygtighed og FNs Verdensmål kan sættes aktivt i spil, så turismen 
bliver til at både leve med og leve af – uanset om man har to, flere, eller ingen ben. Måske 
turismen ligefrem kan blive et aktiv for bosætning, spændende jobs, livskvalitet, og 
naturbeskyttelse, samtidig med at vi kommer ud og engagerer os i/med naturen på den sunde, 
gode og sikre måde.    

Hvorfor skal vi, i en Coronatid, hvor de fleste længes efter at rejse, overhovedet tale om grænser 
for turisme? Bogstavelig talt er de jo lukkede. Og vi vil jo gerne væk fra hverdagen, ud at opleve 
det andet, de andre. 

Denne sensommer oplevede en af NPVs naturformidlingscentre at møde en familie fra en anden 
egn i DK, der insisterede på, at de ville på østerstur lige nu. Da svaret var, at det kunne desværre 
ikke lade sig gøre pga tidevandet, altså fordi det var højvande, blev de mødt med et ”Jamen så fix 
det dog!” 

Vi der er her i dag, kan både smile overbærende, og ryste lidt på hovedet ad de natur-uvante. 

Vi kunne også vælge at glæde os over, at familien valgte at benytte en professionel naturvejleder. 
Deres betaling er jo med til at skabe lokale jobs, og sikre, at gæsterne får både kvalificeret og 
engageret indsigt i Vadehavet, som også er UNESCO Verdensarv.  

De ville helt sikkert få en oplevelse - sammen med andre i øjenhøjde - som de kan tage til sig, og 
med sig, videre i livet. 

Så er der aspektet omkring sikkerhed. Tænk hvis de selv var gået på vaden på stigende vand? I 
værste fald kunne de være druknet! Eller i deres uvidenhed undervejs have trampet ind i et 
område med rugende engfugle.  

Eksemplet viser blot nogen af de mange nuancer, som turismen også rummer. Derfor kan det også 
undre, at den gængse omtale af turisme nærmest blindt fokus på at øge antallet af overnatninger. 
Hvor det er tilsyneladende et mål i sig selv at ’lokke’ flere til!  

Formålet med dagens debat er at bringe indsigt i eksisterende erfaringer, og blive inspireret af ny 
viden undervejs, så vi sammen, og hver for sig, kan sætte gang i en mere bæredygtig 
turismeudvikling. Derfor har vi brug for jeres aktive deltagelse de næste tre timer.  



Vi samler op på alle perspektiverne i form af en rapport. Og så hører I fra os igen om et halvt års 
tid for at undersøge, om der er et behov for af have en nærmere drøftelse af udfordringerne i at 
arbejde med bæredygtig turismeudvikling. Der kunne også være et ønske om at tage fat i emnet 
igen, for at komme endnu tættere på bæredygtige muligheder og løsninger, gennem nye 
samarbejdsrelationer.  

Dagens webminar med SDU, NPV og Friluftsrådet er et godt eksempel på, hvad man kan opnå ved 
at samarbejde med andre. Derfor er det en stor fornøjelse at give ordet til Friluftsrådets formand, 
Niels Christian Levin Hansen. 

 

 


