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BESØG
Målet med rapporten, er at formidle det årlige antal besøg i National-
park Thy (NPT). Der tages udgangspunkt i år 2013. 

Antallet af besøg giver os en indikation af nationalparkens betyd-
ning for området som attraktion. Antallet af besøg og besøgendes 
færden, kan desuden være med til at fortælle, i hvor høj grad naturen 
i nationalparken belastes.

Man er pr. definition besøgende, når formålet ikke blot er at pendle 
gennem nationalparken, uden interesse for naturen eller kulturen. En 
person kan have mange besøg i NPT.

Nationalpark Thy har ikke én åbenlys indgang, hvor man kan registre-
re de personer, der kommer. I stedet er der et utal af indgange i form 
af veje og stier. Variationer i gæsternes besøgsmønster, geografiske 
og naturgivne forskelle mellem forskellige områder, besværliggør 
ligeledes optællingen.

Til at opgøre antal besøg, findes en lang række metoder til indsamling 
af data, som eksempelvis; elektroniske målere, visuel observation, 
selvregistrering, direkte interviews osv. 

Opgørelserne er, blandt andet af ressourcemæssige årsager, baseret 
på stikprøveundersøgelser ved spørgeskemaer, som skal give et ret-
visende billede af den totale populations færden i nationalparken. 

De besøgende opdeles i: Lokale, overnattende turister og endagsbe-
søgende. Der benyttes gennem rapporten to forskellige beregnings-
metoder, som tager forskellige forhold i betragtning. 

Resultat af rapporten bliver henholdsvis et minimum og maksimum 
antal besøg.

HOVEDINDGANG

Hvor mange besøger 
Nationalpark Thy?

Hvis der bare var 
én hovedindgang..



LOKALE
Kendetegnes ved at være fast 
bosiddende i Thisted Kommune.

En gruppe markedsføringsøkonomstuderende fra UCN Thisted, har på 
vegne af Nationalpark Thy (NPT), gennemført en markedsanalyse baseret 
på telefonisk interviews med 200 respondenter - fordelt over hele Thy. 
Det overordnede formål er at fastlægge, hvor ofte de lokale besøger 
nationalparken. Markedsanalysen klarlægger tilmed forhold omkring 
respondenternes færden i parken. For yderligere informationer omkring 
besøgsmønstre, henvises til rapporten, udarbejdet af de studerende på 
markedsføringsøkonomuddannelsen. (Bilag 1).

Population i Thisted Kommune:
Besøgt Nationalpark Thy:

Hver uge:
Et par gange i måneden:
Et par gange hvert halve år:
Sjældent:

(90,5 %)

(20,4 %)
(32,0 %)
(12,3 %)
(23,2 %)

44.230
40.028

425.493
307.841
38.922
18.577

790.832

personer
personer

besøg
besøg
besøg
besøg
besøg

LOKALE
Besøgsadfærd, holdning 
og brug af nationalparken.

45,9 %
52,5 %
67,4 %
64,4 %
85,1 %
42,0 %
16,5 %
47,0 %
17,3 %

af de besøgende er mellem 36 – 55 år
besøger NPT et par gange i måneden eller oftere
har besøgt NPT med familie og venner
har besøgt NPT minimum én gang, for at dyrke motion
følger som udgangspunkt stisystemerne i NPT
benytter sig af oversigtsskilte i forbindelse med besøget
kender til nationalparkens mobilapplikation
nævner Nr. Vorupør af steder, beliggende i NPT
af nye mulige tiltag, omhandler et nationalparkcenter

En meget stor del af Thisted Kommunes befolkning har besøgt nationalparken i 2013. Omtrent halvdelen 
kommer jævnligt, et par gange i måneden eller oftere. De midaldrene aflægger oftest besøg, mens det yngre 
segment derimod benytter nationalparken mindst. Et besøg i nationalparken er oftest forbundet med noget 
socialt, da 67,4 % medbringer familie eller venner. Til sammenligning har 41,4 % prøvet at besøge NPT uden 
selskab. 

At nyde naturen er ikke overraskende den mest udbredte grund til et besøg. Derefter kommer motion, hvor 64,4 
% har besøgt NPT af netop den grund. Gåture og løb er de mest udbredte motionsformer. 85,1 % benytter 
som udgangspunkt stisystemerne i NPT. Det giver et fingerpeg om belastningen i forbindelse med et besøg. 
I forlængelse heraf benytter 42 % sig af oversigtsskiltene i parken, som altså viser hvor man som besøgende 
må færdes. Foldere på stedet, er det informationsmateriale, der benyttes næstmest efter oversigtsskiltene. 
16,5 % kender til nationalparkens mobilapplikation, men det er kun 3,3 % der har benyttet applikationen i 
forbindelse med et besøg. Nr. Vorupør er det sted beliggende i NPT, der oftest nævnes af respondenterne. Et 
nyt nationalparkcenter, er det tiltag der oftest foreslås af respondenterne.



OVERNATTENDE
TURISTER
Kendetegnes ved at være 
midlertidig bosiddende i 
Thisted Kommune.

Til opgørelsen af overnattende turister og endagsbesøgende, bruges to 
forskellige beregningsmetoder med hver deres udfald. Besøgstallet for 
2013, kan med rette siges at ligge mellem disse udfald.

Beregningsmetode 1 baseres på registrede overnatninger samt egne data 
og beregninger, mens beregningsmetode 2 baseres på Visit Denmarks 
beregnede overnatninger suppleret med egne data. (Bilag 2).

BEREGNING:
METODE 1

Hoteller, feriecentre, feriehuse og campingpladser er forpligtet ved lov, 
til at indrapportere antallet af overnatninger til Danmarks Statistik, som 
årligt udgiver en rapport i samarbejde med Visit Denmark, der viser an-
tallet af registrede overnatninger. Hertil kommer mindre overnatnings-
steder, som ikke er forpligtet til at indrapportere antallet af gæster, som 
dermed ikke indgår i rapporten.

Antallet af overnattende turister i Thisted Kommune, som besøger 
nationalparken, baseres en online spørgeskemaundersøgelse blandt de 
største overnatningssteder i Thy, som indrapporterer antallet af overnat-
ninger til Danmarks Statistik. De har angivet hvor stor en del af deres 
gæster, de vurderer besøger nationalparken pr. overnatning. Spørgeske-
maet er besvaret anonymt for at sikre højest mulig besvarelsesrate.

Overnatninger:
Besøgsfrekvens pr. overnatning: (38,9 %)

676.023  overnat.
263.166  besøg

VisitDenmark udgiver i samarbejde med bl.a. Danmarks Statistik, en årlig 
oversigt over beregnede overnatninger, som baseres på spørgeskema- 
og interviewundersøgelser. De beregnede overnatninger samler over-
nattende turister og endagsbesøgende, men den procentvise fordeling 
kendes kun på landsplan.

Beregningsmetode 2 medtager flere faktorer som eksempelvis mindre 
overnatningssteder, overnatning hos familie og venner, samt overnatning 
i eget feriehus og udlån til familie / venner. Til gengæld er tallene baseret 
på ældre undersøgelser fra 2007, hvor tallene er fremskrevet gennem alle 
årene. For yderligere information henvises til rapporten: “Kystturismen i 
Danmark”, udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for 
Videncenter for Kystturisme.

Besøgsfrekvensen er fastholdt fra egen undersøgelse.

BEREGNING:
METODE 2

Beregnede overnatninger:
Overnattende turister:
Besøgsfrekvens pr. overnatning:

(78,4 %)
(38,9 %)

1.496.880
1.173.554

456.512

overnat.
overnat.
besøg



ENDAGS -
BESØGENDE
Kendetegnes ved at have 
fast og midlertidig bopæl 
udenfor Thisted Kommune.

BEREGNING:
METODE 1

De endagsbesøgende beregnes ud fra forholdet mellem respondenter, 
der har besøgt nationalparken som overnattende turist (39,6 %) og 
som endagsbesøgende (60,4 %), med sidstnævnte som den ubekendte 
faktor. Fordelingen kendes fra vores online spørgeskemaanalyse med 57 
besvarelser, hvor alle respondenterne har besøgt Nationalpark Thy, uden 
fast bopæl i Thisted Kommune. 

Antallet af overnattende turister, der alle har besøgt Nationalpark Thy 
(29.300 personer), kendes fra registrede overnatninger, holdt op mod 
den gennemsnitlige opholdslængde på 8,4 dage, som opgives i Visit-
Denmarks rapport fra 2013, ”Kystturisterne i Danmark”.

Da vi kender fordelingen, og antallet af overnattende turister, omregnes 
39,6 % svarende til 29.300 personer til 100 %, så vi kan fastlægge den 
resterende del på 60,4 %, svarende til antallet af endagsbesøgende.

Overnattende turister:

Endagsbesøgende:

(39,6 %)
(100  %)
(60,4 %)

29.300  personer
77.948  personer
44.648  besøg

BEREGNING:
METODE 2

Viden om omfanget af endagsbesøgende, som indgår i de beregnede 
overnatninger, stammer fra flere forskellige interviewbaserede spørg-
skemaanalyser, delt op i udenlandske- og danske endagsbesøgende. 
Analyserne forsøger at klarlægge bevægelsesmønstre og transportvaner.

De ældste tal er fremskrevet helt tilbage fra 2003, mens de nyeste data 
er fremskrevet fra 2010. For yderligere information henvises til rappor-
ten, “Kystturismen i Danmark”, udarbejdet af Center for Regional- og 
Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme.

De endagsbesøgende skilles fra de overnattende turister, kendt fra de 
beregnede overnatninger, via den procentvise fordeling som kendes 
på landsplan. Besøgsfrekvensen fastholdes fra egne beregninger, også 
blandt endagsbesøgende, på trods af besøgsfrekvensen som bekendt, 
er fundet blandt overnattende turister. Vi estimerer altså, at besøgsfre-
kvensen også gælder for endagsbesøgende, selvom der ikke kan påvises 
en direkte sammenhæng.

Beregnede overnatninger:
Endagsbesøgende:
Besøgsfrekvens:

(21,6 %)
(38,9 %)

1.496.880
323.326
125.774

overnat.
besøg
besøg



BEREGNINGSMETODE 1 BEREGNINGSMETODE 2

Resultatet af denne beregningsmetode, er udtryk for 
et minimum af antal besøg. Her medregnes kun data, 
med høj grad af reliabililitet og validitet.

På nær registrerede overnatninger, er alle data indhen-
tet ved egen research, gennem 2014. Alle data baseres 
på spørgeskemaundersøgelser. 

Usikkerheder, som eksempelvis overnatninger der ikke 
registreres, udelades helt i denne beregningsmetode, 
for at sikre højest mulig validitet.

Resultatet af denne beregningsmetode, er udtryk for 
et forventet maksimum af antal besøg. Her medregnes 
ældre, men fremskrevne data. De tager til gengæld 
højde for, at mange overnatninger ikke registreres.

De fleste oplysninger, stammer fra beregnede over-
natninger, baseret på spørgeskemaundersøgelser og 
beregninger, foretaget af forskellige institutter, orga-
nisationer, o.lign.

Der indgår i højere grad usikre data.

Lokale:
Overnattende turister:
Endagsbesøgende:

790.832
263.166
44.648

1.098.646

besøg
besøg
besøg
besøg

Lokale:
Overnattende turister:
Endagsbesøgende:

790.832
456.512
125.774

1.373.118

besøg
besøg
besøg
besøg

Udarbejdet af:
Mathias Pedersen
Bo Immersen, Nationalpark Thy

Kontakt:
froslev.mp@gmail.com
bobim@danmarksnationalparker.dk

Tak til:
VisitDenmark
UCN Thisted, MFØK Uddanelsen


