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Baggrund
Eventen ”Vildmarksdagen” er opstået ud af en mangel på organiserede oplever
til børnefamilier i naturen i Thy. Der er mange aktiviteter for familier i naturen,
som f.eks. badning, cykling, vandring mv. men der er et fåtal af attraktive
tilbud til alle dem, der ikke er så erfarne i
naturen, at de selv kan planlægge en tur i det
fri. Eventen bygger derfor på en overbevisning
om, at der er en stor målgruppe, som har brug
for at blive taget i hånden og blive
understøttet i at opleve og forstå naturen. Det
er denne målgruppe, som eventen primært
prøver at nå.
Vildmarksdagen henvender sig til en
målgruppe, som gerne vil have høj
convenience og som godt vil betale for det.
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Konceptbeskrivelse
Midlet til at lokke flere børnefamilier ud i naturen - og
give dem en god oplevelse samtidig med at de på
egen krop mærker, hvordan naturen har værdi - er et
set-up af natur- og friluftsoplevelser. Det hele er
pakket ind i et koncept, som ligner traditionelle
familieattraktioner, hvor man betaler en entré for at
få adgang til en række oplevelser. Eventen gentages
med jævne mellemrum, og i 2019 foregik
Vildmarksdagen de seks onsdage i skolernes
sommerferie fra kl 11-17.

Rune stod for en populær
naturmad-aktivitet.

De frie fødders princip er gældende. Det vil sige, at
gæsterne selv vælger, hvad de vil deltage i hvornår.
Der er unikke dagsprogrammer for hver dag.
Oplevelsesaktørerne er lokale, og de deltager med
oplevelser de dage, hvor de kan. Selv om eventen
foregår hver onsdag i skolernes sommerferie, så har
de enkelte aktører mulighed for at holde ferie og
være fraværende nogle dage. Dagsprogrammerne
bliver derfor forskellige fra gang til gang, og de
opdaterede programmer kan ses på
www.vildmarksdagen.dk.

David hjalp børn med at kigge
nærmere på dyrelivet i området.

Oplevelserne
Gæsterne kan orientere sig i et program og på et
oversigtskort ved velkomstteltet og strategisk
udvalgte placeringer på pladsen.
Oplevelserne leveres af et mix af aktører:
kommercielle oplevelsesudbydere, foreninger,
organisationer og frivillige m.v.

Malene ved oversigtskortet var
en del af Humørteamet
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Hver onsdag har der været mellem 12 og 14 oplevelsesaktører med hver sin
aktivitet samt enkelte ubemandede oplevelser. Aktiviteterne har været inddelt
i seks forskellige oplevelsesuniverser (se illustration nedenfor), og hver onsdag
har der været aktiviteter fra alle universer til stede.

Valg af lokalitet
Eventens udgangspunkt er Badepladsen Nebel ved Nors sø, som er en af
Danmarks reneste søer. Pladsen opfylder logistiske og indholdsmæssige krav.
For det første afvikles eventen i en del af nationalparken, som af
Naturstyrelsen er vurderet tilstrækkeligt robust, og som kan tåle et større
publikumstryk. Eventen tager også form efter lokalitetens muligheder og
stedbundne potentialer. Infrastruktur som p-pladser og toiletforhold m.v. skal
kunne rumme et større antal gæster.
Stedet er omfattet af en række beskyttelsesbestemmelser, hvilket gør, at Nors
Sø ikke kan anvendes i forbindelse med organiserede aktiviteter. Dog er
gæster velkommen til at bade i søen, som er yderst velegnet til børn.
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Arbejdet med at gøre eventen bæredygtig
Hvad er en bæredygtig oplevelse?
Brundtland rapporten definerede en bæredygtig udvikling som en udvikling,
der opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige
generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare". Ud fra en
helhedsorienteret perspektiv siger Brundtland, at bæredygtighed inddrager
sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter.
Omsat til en oplevelsesmæssig kontekst kan vi definere en bæredygtig
oplevelse som en oplevelse der:
 produceres på naturens præmisser.
 anvender råvarer og produkter med lav miljøpåvirkning
 forbedrer gæstens forhold til naturen og den oplevede
lokalitet, som kan lede til, at gæsten øger motivationen
for at passe på naturen.



har potentiale for at gøre gæsten klogere på naturen og
sammenhænge, som fx hvorfor gror vandmynten her, og
hvordan kan vi bruge den i vores mad.



produceres og støttes af lokale aktører. Det gælder både
lodsejere, oplevelsesaktører, frivillige og andre, der alle
bidrager efter eget ønske.



balancerer udgifter og indtægter - gerne med bidrag fra
sponsorer og fonde, som kan se en fordel ved at være en
aktiv del af eventen.

Eksempler på hvordan Vildmarksdagen har truffet bæredygtige valg
Alle faciliteter og grej stilles op og nedtages efter hvert event, så der efterlades
minimale spor i naturen – de primære spor efterlades derimod i deltagernes
hoveder.
Alt det, vi har kunnet købe lokalt, er købt lokalt. Skilte, billetter, bænke og
brænde er produceret af unge med særlige behov på et
savværk i Nationalpark Thy. Lammeskind på bænkene er
selvfølgelig fra lam, der har plejet naturen ved at græsse
i Nationalpark Thy.
Vi udnytter de stedbundne og naturgivne muligheder i
Nationalpark Thy. Eventen har sit hjerte ved badepladsen
ved Nors Sø. En lokalitet på kanten af vildmarken, som er
robust, og benyttes til andre større events hen over året.
Billetten laver gæsterne selv af træskiver, som gæsterne selv brændemærker
med Vildmarksdagens logo, sætter en hampesnor i og tager om halsen.
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Billetten kan tages med hjem og betragtes som en souvenir, der husker en på
de gode oplevelser.
Transport mellem oplevelserne foregår
med hestevogn.
For at undgå mototransport er robuste
multitrækvogne indkøbt dels til at
gæster kan låne dem under eventen
samt til at transportere grej og udstyr
fra eventpladsen til en midlertidig
opbevaringslokalitet.
Papirforbrug til program og oversigtskort minimeres ved at lave
specialdesignede træskilte, der kan modelleres og genbruges fra gang til gang.
Leverandører af grej og serviceydelser er så vidt muligt lokale virksomheder.
T-shirts til aktørerne var lavet af økologisk bomuld og leveret af det lokale
tøjmærke ELSK, som arbejder for en mere bæredygtig tøjproduktion.
I forbindelse med Wildfood aktiviteterne, var det
svært at undgå engangsservice, men det
indkøbte var bionedbrydeligt.
Gæsterne blev opfordret til at sortere deres
affald, som efterfølgende blev kørt på
genbrugspladsen i Thisted.

Organisering
Nationalpark Thy har med støtte fra Friluftsrådet været initiativtager til
projektet, mens selve gennemførelsen af Vildmarksdagen er blevet forankret i
Foreningen for Vildmarksoplevelser, som er dannet i 2018. Foreningen har det
almennyttige formål, at skabe stærke familieoplevelser for børn og voksne i
Thy´s store natur.
Følgende organisationer har bidraget til planlægningen og realiseringen af
Vildmarksdagen: Thisted Kommune, Nationalpark Thy, Thy Turistforening, Thy
Erhvervsforum, Nordvest Safari, Naturstyrelsen Thy og Thy Hike.
En arbejdsgruppe har stået for den praktiske gennemførelse i samarbejde med
18 forskellige oplevelsesaktører og frivillige. Arbejdsgruppen bestod af en
projektansat projektleder fra Thisted Kommune, som også er foreningens
formand, en projektleder fra Nationalpark Thy, en praktikant fra Thisted
Kommune og en praktikant fra Nationalpark Thy.
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Finansiering
Ud over entréindtægter har Vildmarksdagen indgået aftale om finansiering fra
en række bidragydere:
Sparekassen Thy og Sparinvest har sponseret 10 multi-trækvogne, der både
kan flytte gæster, flytte udstyr under opbygning og nedtagning, samt fungere
som bænke. De har desuden sponsoreret udarbejdelsen af en
bæredygtighedsprofil for events i Thy samt T-shirts til Humørteamet – et
særligt korps af humørspredere.
Thisted Forsikring har understøttet profilering og markedsføring.
LAG Thy-Mors har givet midler til at indrette pladsen, understøtte aktørerne og
synliggøre Vildmarksdagen.
Thy Turistforening har givet støtte til markedsføring af et nyt ambitiøst
familieevent i Thy.
Thy-Mors Energi har sponseret T-shirts til vildmarksdagens personale, aktører
og frivillige.
Thisted Kommune har givet støtte til at udvikle et bæredygtigt event, der
bygger på de store brands Cold Hawaii og Nationalpark Thy.
Erhvervsministeriets Landistrikspulje har givet støtte til "forsøgsprojekt i
landdistrikter".
Friluftsrådet og Nationalpark Thy har givet midler og timer til "udvikling af
koncept for pop-up naturformidling".
Thy-caravanen har herudover bidraget med udstyr og grej, som er finansieret
af: Underværker (Realdania), LAG Thy-Mors og Thisted Kommune
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Besøgstal
Besøgstal på Vildmarksdagen
Der har været 714 gæster fordelt på fem af seks Vildmarksdagene.







3. juli: 230 gæster.
10. juli: 169 gæster.
17. juli: 100 gæster.
24. juli: 120 gæster.
31. juli: 95 gæster.
7. august: Eventen
blev aflyst på dagen
pga. skybrud og
oversvømmelse af
eventpladsen.

Entréprisen var i 2019
150 kr. for voksne og 95 kr. for børn u. 14 år.

Markedsføring
Oversigt over markedsføringsaktiviteter.
Vildmarksdagen er synliggjort via en række forskellige værktøjer og medier.
Trykte materialer og skilte/bannere:











Thyfortællinger - Ligger rundt om i Thy. Helsides i M65 format.
Limfjorden Rundt (Træskibssejlads magasin) – Ligger rundt om i Limfjordsbyerne
Thyguiden – Ligger rundt om i Thy. 80.000 eks. Halvsides annonce + lidt omtale.
Annoncer i Thisted Dagblad sammen med busrute 88.
NP Thys arrangementskalender forår 2019 og sommer 2019 – M65 helsides hhv. 16.000 og
20.000 eks.
Flyers er uddelt til alle 0.-4. klasses elever i Thisted Kommune
Træskilte opsat på gågaden i Thisted og Hurup.
Store stofbannere opsat på strategisk udvalgte steder i Thy.
Plakater uddelt til turismeaktører i kystbyerne samt Thisted og Hurup.
Folderen Mad og Kultur.
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Web og sociale medier:
 www.vildmarksdagen.dk
 www.thy360.dk
 www.visitthy.dk
 https://www.facebook.com/vildmarksdagen/ og
betalt kampagne på FB i samarbejde med Radio
Limfjord
 Instagramprofil for Vildmarksdagen.
 Nyhedsmail til gæster der er tilmeldt servicen.
 Videoer med "Gråskæg" (se www.gråskæg.dk)
delt på sociale medier.
 Pressedækning fra bl.a. Nordjyske Medier/Thisted Dagblad og Nationalpark TV.

Facebooksiden www.facebook.com/vildmarksdagen/
Siden har pr. 17.
sept. 2019 i alt 317
fans. Den typiske fan
er en kvinde mellem
35 og 44 år.
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Reaktioner fra gæster, oplevelsesaktører og frivillige
Gæsternes reaktioner
Sammendraget er baseret på 71
besvarelser hvilket svarer til ca. 10 % af
gæsterne.
I løbet af Vildmarksdagene, har
Humørteamet været rundt på pladsen, for
at indsamle evalueringer fra gæsterne.
Dette har både været i form af korte
interviews, og skriftlige spørgeskemaer,
som de selv har kunnet udfylde.
”Hyggeligt, sjovt og med spændende aktiviteter”
Det er sådan, Vildmarksdagene er blevet beskrevet af vores gæster. De syntes
generelt at konceptet var godt, og at der var gode aktiviteter til børn i
forskellige aldersgrupper.
92 % af de adspurgte vil anbefale Vildmarksdagen til andre (se bilag).
Det er også lykkedes, at få den ønskede målgruppe ud til Vildmarksdagene;
78% af de adspurgte var af sted med familien og 55% af de deltagende var
børn under 15.
Derudover spurgte vi om, hvorfor de havde valgt at deltage i Vildmarksdagene.
Nedenunder ses nogle af de typiske svar:





Aktiv dag i skøn natur
Kvalitetstid med familien
Særlig interesse i at prøve aktiviteterne
For at lave noget anderledes i sommerferien

”Fine aktiviteter i fantastiske
omgivelser. Tak til arrangører og alle
instruktører! Formidabel ide, som bør
videreføres!”
- Ingrid Dalby Nielsen

Børnene blev også inddraget
i evalueringen ved at skulle
stemme med en kogle på
deres ynglings oplevelsesunivers. Denne afstemning
endte med at Woodfit blev
den store vinder,
oplevelsesuniverset med
aktiviteterne bueskydning,
træklatring og
naturforhindringsbane.
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Oplevelsesaktørernes refleksioner
Den 13. august var aktørerne fra Vildmarksdagene
inviteret til en evalueringsaften, hvor de havde mulighed
for at fortælle os om deres oplevelser, samt at komme
med idéer til videreudvikling. Der var repræsentanter fra
10 af oplevelsesaktørerne.

Gode erfaringer,
mulighed for at
udvide ens
netværk og en god
fællesskabsfølelse.

Generelt havde aktørerne selv lært meget af at være med, både ift. konceptet
bag og udførelsen af deres egen aktivitet. Derudover havde de mange tanker
omkring, hvad de selv kunne gøre bedre næste år: fungerer aktiviteten i regn,
kan vi øge kapaciteten og hvordan Vildmarksdagene kunne forbedres. Nogle af
de største udfordringer var, at eventen foregik over de seks onsdage i
sommerferien, og det var svært for dem at prioritere at være med i alle uger,
selvom de ønskede det. Desuden kunne det være svært at tilpasse aktiviteten
til den varierende alder hos børnene samt til mængden af gæster.
Enkelte fortalte om, hvordan deltagelsen i Vildmarksdagene har været med til
at skabe et godt sammenhold i deres forening og at det har styrket de unge
medlemmers kompetencer.

De frivilliges oplevelse
De frivillige til Vildmarksdagene var også inviteret med til evalueringsaftenen.
11 frivillige deltog. De ønskede generelt mere og tidligere kommunikation, så
arrangørernes brug af de frivilliges ressourcer kunne effektiviseres. Derudover,
ville de gerne have haft mulighed for at afprøve de forskellige aktiviteter, så de
bedre kunne viderekommunikere dem til gæsterne. Der har også været tvivl
om, hvad de frivilliges roller var, og nogle havde oplevet manglende
instruktioner.
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De forslog ”instrukskort” til de forskellige roller, som de frivillige skulle
varetage – for at have en reference samt at sikre at de forskellige frivillige fik
samme instrukser.
På trods af disse udfordringer, syntes langt de fleste frivillige der ved med til
evalueringsaftenen, at det havde været en positiv oplevelse. De var glade for
konceptet og for muligheden for at være en del af Vildmarksdagene.

Hovedanbefalinger
Arrangørerne har følgende hovedanbefalinger til andre arrangører.
Lokalitet: Beskyttelsesbestemmelserne ved lokaliteten betød, at teltene samt
hele pladsen skulle sættes op og tages ned ved hver eventdag. Dette viste sig
at kræve store ressourcer fra arbejdsgruppen, frivillige og aktører.
Det anbefales at finde en plads, hvor det er muligt at lade telte og faciliteter
blive mellem Vildmarksdagene.
Hyppighed: Vildmarksdagene blev i 2019 over 6 onsdage i skolernes
sommerferie. Dette har krævet mange ressourcer fra vores aktører og
udfordringer med at finde folk til at hjælpe hele vejen igennem. F.eks. var der
en aktivitet, hvor stort set alle havde planlagt ferier i samme uge.
Det anbefales at planlægge datoerne med længere tidsinterval imellem og
fastsætte datoer seks måneder forud, så det bliver muligt for aktørerne at
planlægge det bedre.
Åbningstider: Det viste sig, at gæsterne allerede begyndte at dukke op en
time før åbningen kl 11. Målgruppen er også børnefamilier, som typisk er
tidligt ud af sengen om morgenen.
Det anbefales derfor, at der åbnes allerede kl 10, så børnefamilier ikke skal gå
og vente på at komme
afsted.
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Bilag 1. Gæsternes vurdering
Der er under Vildmarksdagene anvendt to forskellige former for evaluering. I
interviewet var det ganske åbne spørgsmål, såsom hvad syntes du om
Vildmarksdagen? Hvad var den fedeste oplevelse? Har i idéer til andre
aktiviteter og hvad er dit bedste råd til arrangørerne?
Den anden form for evaluering, var spørgeskemaer som gæsterne selv
udfyldte. I spørgeskemaet var tanken, at de hurtigt kunne markere deres svar,
og derved var det en effektiv måde at få feedback. Dog inkluderede vi også
nogle åbne spørgsmål, så de fik mulighed for at skrive noget mere
dybdegående, hvis der var noget de mente, vi skulle vide.
Løbende er der blevet tilføjet spørgsmål i interviewet, så disse også kunne
bruges til diagrammer, sammen med spørgeskemaerne.
Følgende diagrammer er lavet ud fra svarene fra 39 spørgeskemaer og 32
interviews.

Over 50% af de adspurgte
deltog i Vildmarksdagen i hele
åbningstiden. Dette kan
betyde, at mængden af
aktiviteterne passede til en
fuld dag.

Hvor lang tid var I til eventet? 39 svar
0%
8%

1 time

23%

3-4 timer

56%
13%

Aktørerne og de frivillige har
været gode til at
videreformidle deres viden, og
gjort det lærerigt at være til
Vildmarksdagen.

2-3 timer

4-5 timer
5-6 timer

Lærte I noget nyt eller blev klogere på
noget? 39 svar

23%

0%

23%

Overhovedet ikke
Næsten ikke
Jeg lærte en smule
Jeg lærte en del

54%

Ja, rigitg meget!
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Over 50% af de adspurgte
havde rejst under ½ time.
Dog kan vi ikke se, hvorvidt
dette er turister på
campingpladserne/
sommerhuse eller private som
bor i området.

Hvor lang tid har I rejst i dag? 57 svar
0%
5%

5%

Under ½ time
Under 1 time

32%

58%

Under 2 timer
Under 3 timer
Over 3 timer

Hvem deltog I sammen med? 45 svar
2%

4%

7%

Familie
Venner

9%

Partner/ægtefælle
Alene

78%

Målgruppen børnefamilier er
ramt godt. De fleste deltager
med familien, og vi kan også
se at de fleste var afsted med
forældre frem for
bedsteforældre.

Andet

Hvor gamle er I i gruppen? 92 svar
Under 10 år

8%

7%
30%

10-15 år
15-25 år

29%

25-45 år

1%

25%

45-65 år
Over 65
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Vil I anbefale eventet til andre? 53
svar
0% 2%

6%

0%
Nej
Det har jeg ikke lyst til
Ved ikke
Måske

92%

Tilfredsheden har været god,
og at langt de fleste vil
anbefale eventen til andre.
Derudover var prisen
acceptabel for langt de fleste
af de adspurgte.

Ja, helt sikkert!

Var I tilfredse med prisen? 59 svar

3%

19%

Nej, det var for dyrt
Prisen var fin

Pris for voksne var 150 kr. og
95 kr. for børn under 14 år.
78%

Jeg vil godt betale
mere

Hvor hørte I om eventet?
Facebook

Børnenes ynglings oplevelsesunivers
Waterfun

24%

7%

9%
18%

31%

11%

Mindcraft

15% 10%
0%
14%
10%
7%
13%
10%
10% 11%

Radio
Avis
vildmarksdagen.d
k
Plakater

Wildfood
Wildlife
Woodfit
Bushcraft
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