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KORT OG GODT
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Naturligt Samspil drives af HORESTA
med støtte fra Naturstyrelsen



NATUR

OM NATURLIGT SAMSPIL

Guiden er en del af projektet Naturligt Samspil, 
som HORESTA driver på vegne af turist-
erhvervet med støttemidler fra Naturstyrelsen. 

Projektet skal bidrage til at skabe vækst og 
arbejdspladser ved at gør dansk natur og 
friluftsaktiviteter let tilgængelige for danske 
og udenlandske turister – og derved skabe 
grobund for øget omsætning og indtjening i 
turismeerhvervet. 

Læs mere på
www.naturligt-samspil.sk 

Denne guide er tænkt som en tjekliste
og et praktisk redskab, der giver dig
overblik over, hvad du og dine sam-
arbejdspartnere med fordel kan tænke
ind, når I udvikler koncepter og produkt-
pakker inden for outdoor turisme.  

Guiden henviser også løbende til kon-
krete eksempler og forslag til outdoor 
turismepakker.

http://www.naturligt-samspil.dk


•	 Bare	i	Danmark	er	forbruget	knyttet	til		friluftsaktiviteter  på
	 ca.	29	milliarder	kr.	årligt.	Dette	giver	et	årligt	forbrug	på	over	2,7	milliarder	kr.
	 på	overnatninger	og	1,75	milliarder	kr.	på	restaurantbesøg.	
	 Hertil	kommer	hvad	udenlandske	turister	forbruger.

• 350.000		voksne	danskere	dyrker	landevejscykling	og	mountainbike.

•	 616.000 danskere	er	hvert	år	involveret	i	lystfiskeri.	Hvert	år	skaber	danske
	 og	udenlandske	lystfiskere	arbejde til ca. 2.500 personer
	 og	3	mia.	i	omsætning.

• Ca. 600.000  tyskere	er	medlem	af	et	vandrelaug.	

•	 Undersøgelse	fra	VisitDenmark	viser,	at	internationale	turister	i	høj	grad	vælger
	 Danmark	på	grund	af		naturoplevelserne,	strandene,	gode	overnatnings-
	 steder,	tryghed	og	fordi	Danmark	er	et	rent	land.

•	 Flere	eksperter	og	arbejdsgrupper	inden	for		turismevækst		peger	på,
	 at	sammenhængende	produktpakke-tankegang	er	nødvendig	for	at	udvikle
	 turismeproduktet	til	at	blive	mere	attraktivt	for	turisten.

FAKTA



Skal din virksomhed have en del af turismevæksten? 

Outdoor turisme omfatter
de turismeprodukter, som 
tager udgangspunkt i
naturoplevelser og
friluftsaktiviteter.”Verdensturismen vokser globalt, men dansk turisme taber terræn og 

får ikke sin andel af væksten.  

Derfor er der brug for at tænke alternativt for at trække turisterne til 
jeres destination og virksomhed. 

Turisterne ønsker i højere grad at få dækket egne individuelle behov 
og kombinerer ferie med fritidsinteresser. Her kan outdoor turisme 
komme i spil med pakker, der tilbyder ferier med fokus på afveksling 
og aktivitet. Det efterspørges både af danske og internationale turister.





Tendenser inden for turisme

•	 Flere	ældre	med	godt	helbred	og	god	opsparing

•	 Børnefamilier	er	mere	velstillede,	aktive	og	mobile	end	tidligere

•	 Flere	unge	og	singler	med	højt	forbrug	til	oplevelser	og	særlige	interesser

•	 Ferie	er	en	kombination	af	afslapning	og	intense	aktiviteter

•	 Øget	fokus	på	sundhed,	bevægelse	og	minimering	af	stress	

•	 Forældres	(og	bedsteforældres)	ønsker	om	en	tæt	kontakt		med	naturen,
	 ‘som	da	vi	var	børn’

TRENDS



Turistbranchen er god til 
at tilbyde pakkerejser til 
danskere i udlandet, både 
ved sol- og skiferier. Nu skal 
vi blive endnu bedre til at
tilbyde den samme service
til danske og udenlandske 
turister i Danmark.

”



 Hvorfor outdoor pakker?

Mange danske turistvirksomheder har med stor succes gjort frilufts-
aktiviteter og naturoplevelser til en del af deres produkt, da det:

• Understøtter og supplerer det eksisterende produkt og ydelse,
 for eksempel overnatning.
• Giver mulighed for at tiltrække nye kundegrupper og øge omsætningen
 ved at turisterne bliver i længere tid.
• Gør det let for turisten at finde oplevelser og aktiviteter, som de efterspørger
 eller ikke vidste de efterspurgte.
• Gør det nemt og overskueligt for turisterne, da planlægning, anskaffelsen af
 udstyr, mm. er ordnet for dem.
• Gør turisten mere købevillig, da de har betalt på forhånd. 
• Kan styrke virksomhedens likviditet, når der betales på forhånd.
• Er med til at forlænge sæsonen.
• Er specielt velegnet til miniferier og weekendophold, hvor outdoor aktiviteten
 understreger stedets kvaliteter og bliver reason-to-go til præcis din destination.



 

Danmark er en legeplads for outdoor turisme – beskyttet og familievenlig,
men også med mulighed for at skabe udfordringer af de mere vilde slags. 
Undersøg naturpotentialet og oplevelsesmuligheder i jeres område:

• Hvilke smukke naturområder er der i nærheden af jeres virksomhed?
 Er der strand, søer, fjorde, skove, enge eller særlige naturattraktioner?

• Er der nogle professionelle eller frivillige lystfiskere, kajakroere, klatrere,
 paraglidere, fuglefolk og andre i nærområdet, som gerne vil dele ud
 af deres viden og kompetencer?

• Besøg naturområderne på jeres destination eller deltag i eksisterende
 naturaktiviteter for at mærke oplevelserne på egen krop og derigennem se 
 mulighederne for videreudvikling.

Tænk over hvilke oplevelser der naturligt hænger sammen med jeres produkt.
Sæt kriterier for oplevelser, I gerne vil have med i pakken, og ’test’
oplevelserne, så I ved, hvad I sælger.  

Husk at naturen kan være sårbar. Planlæg aktiviteten, så den påvirker 
naturen så lidt som muligt, og tag hensyn til eksempelvis fuglenes yngletid
eller beskyttede områder.

Muligheder i jeres område?

INSPIRATION

For inspiration
i idékataloget
”Flere, længere,
igen og andre”

http://www.horesta.dk/da-DK/Raadgivning/Miljoe-Energi/Naturoplevelser




Tre elementer kan kombineres for at danne en pakkerejse:
 

• Transport

• Indkvartering 

• Anden turistmæssig ydelse
 Såsom måltider, leje af kajak, instruktion, etc., hvis det
 økonomisk eller formålsmæssigt er en væsentlig del af tilbuddet.  

Hvis mindst to af disse elementer sælges til turisten, og den samlede
ydelse har en varighed på over 24 timer, koster over kr. 1.000 eller
omfatter overnatning, er der tale om en pakkerejse – og er således
omfattet af Rejsegarantifonden. Formålet med Rejsegarantifonden er,
at turisten kan få tilbagebetaling i tilfælde af, at virksomheden som
udbyder pakken går konkurs. 

En pakkerejse forudsætter, at mindst én virksomhed er registreret hos
Rejsegarantifonden. Rejse- og turistbureauer er som regel medlem af
Rejsegarantifonden, hvilket flere oplevelsesbookingportaler også er.
Husk at på faktura og i salgsmaterialet skal der stå, hvem der er
(teknisk) arrangør.

Hvad er en pakke?



EKSEMPLER

Eksempler på pakker omfattet af Rejsegarantifonden:

• Alle pakker, som omfatter overnatning i kombination med andre  
 aktiviteter er automatisk omfattet af fondens regler.
  
• En weekend i sommerhus med undervisning i havkajak betragtes  
 som en pakke. Den der udbyder pakken skal registreres i fonden  
 men skal kun give garanti for den del af omsætningen, som har  
 med pakken at gøre.

Eksempler på pakker, der ikke altid er omfattet af Rejsegarantifonden:

• Cykelferie med overnatning på Bed & Breakfast og transport af  
 baggage fra sted til sted er ikke omfattet: der er kun tale om 1  
 element (overnatning), da turisten selv sørger for transport på  
 cykel (gælder også hvis til hest, i egen kajak, mm.). Hvis du  
 imidlertid tilbyder turisten rutebeskrivelser og andet, bliver servicen  
 (bagagetransport, beskrivelser, mm.) en væsentlig del af tilbuddet,  
 og det betragtes derfor som en pakke.
 
• Transport i bus kombineret med en vandretur med naturvejleder og
 frokost på restaurant er ikke omfattet, hvis prisen for pakken er  
 mindre end 1.000 kr. og varer under 24 timer.

 

Da det ikke altid er klart, om
dit pakketilbud er omfattet
af Rejsegarantifonden, står
fonden til rådighed, hvis du
er i tvivl.  

På Rejsegarantifondens
hjemmeside kan du finde svar
på mange af dine spørgsmål.

https://www.rejsegarantifonden.dk


At kombinere overnatning og forplejning med outdoor aktiviteter 
kan give turisterne incitament til at blive længere. Det øger din 
omsætning.

Nogle målgrupper ønsker en høj grad af planlægning, mens andre 
ønsker valgmuligheder. Det samme gælder for udstyr. Nogle med- 
bringer deres eget, andre ønsker at låne/leje alt.

Mulighederne for at sammensætte pakker er nærmest uendelige. 
Vigtigst er at gøre det nemt for turisterne, og at I kommer hele 
vejen rundt om outdoor produktet for at give en god service.  

Hvad skal pakken indeholde?



Cykl i Jesper Skibbys hjulspor
En hotelkæde tilbyder cykelture, hvor der køres mellem hotellerne. Hotellet 
stiller cykler til rådighed fra cykeludlejer, giver rutebeskrivelse og sørger 
for, at en følgebil transporterer bagage og forplejning herunder frokost 
mellem hotellerne. I prisen er der inkluderet morgen- og aftensmad samt 
foredrag med Jesper Skibby.  

På hesteryg fra herregård til herregård
Pakken inkluderer kort over ridestier, transport af baggagen, komfortable 
’hø-hoteller’ til hestene og luksus ophold med gourmetmiddag for rytterne.

Potpourri for det grå guld
Med udgangspunkt i det samme hotel tilbydes der en variation af aktivi-
teter over 3-4 dage: en tur i kajak med guide, vandretur med en natur-
vejleder med bl.a. høst af urter og svampe, som tilberedes og nydes til 
fællesmiddag, morgenyoga i det fri eller en stille stund ved fjorden med 
fiskestang. 

Forslag til spændende pakker



Flere organisationer har udarbejdet et koncept, som gør det nemmere 
for jer at markedsføre outdoor pakkerne. Standardiseret opbygning af 
beskrivelse af pakken, et fælles design og brug af piktogrammer gør 
det lettere for gæsten at se og vælge pakkerne.

Klik for at se et par eksempler:

HORESTA har samlet erfaringerne fra vores samarbejdspartnere og 
deltagere i diverse workshops ifm. Naturligt Samspil projektet i et
koncept (tjekliste) for udvikling af outdoor pakker.

Samlet koncept

KONCEPT

Det Sydfynske Øhav

Aktiv Danmark

Tjekliste findes her

http://www.danskturismefremme.dk/aktiv-danmark-dejlige-ferieoplevelser
http://www.naturligt-samspil.dk/tjekliste/
http://www.detsydfynskeoehav.dk/626-outdoor-guide-det-sydfynske-%C3%B8hav.html




Markedsføring

Der er mange muligheder for at markedsføre jeres
aktiviteter og initiativer. VisitDanmarks nye portal for
oplevelsesbooking, andre digitale portaler og jeres
lokale turistbureau giver mulighed for at synliggøre
jeres pakker både lokalt og nationalt for danske såvel
som for udenlandske turister. 

Nogle råd fra andre i branchen:

• Markedsføring afhænger af om pakken er specialiseret og målrettet
 bestemte grupper, eller om pakken henvender sig til flere forskellige
 målgrupper. Wonderful Copenhagen anbefaler som udgangspunkt at
 målrette sin markedsføring frem for at skyde med spredehagl.  

• Markedsføringsindsatsen kan også ske i forbindelse med opholdet,
 og det er derfor vigtigt at front-desk og salgspersonale er informeret
 om, hvad der sker på destinationen. Det er også en god ide at lade   
 personalet prøve outdoor aktiviteterne f.eks. ved et personalearrangement.
 På den måde bliver de bedre til at fortælle om og sælge aktiviteterne
 til gæsterne. 

MARKEDSFØRING

Læs mere
om oplevelses- 
booking

http://oplevdanmark.dk


MARKEDSFØRING

• Outdoor pakker kan markedsføres i fagblade, foreningernes
 nyhedsbreve eller blogs for at fange de 350.000 voksne
 danskere, der dyrker landevejscykling og mountainbike, eller
 de ca. 600.000 tyskere som er medlem af et vandrelaug. 

• Outdoor turisme oplevelser er velegnet til deling på sociale
 medier, fordi der ofte er fængende billeder i aktiviteterne.
 Benyt jer af mulighederne for mund-til-mund markedsføring
 gennem Facebook, Instagram, Pinterest, blogs og andre
 sociale platforme.

Turoperatører og incoming bureauer er nyttige samarbejdspartnere for salg
og markedsføring af jeres pakker, især for at tiltrække udenlandske turister. 
Turoperatører eller incoming bureauer kan også være nyttige sparrings-
partnere til udviklingen af salgsbare pakker.

Turisme inden for outdoor kan opdeles i:

• Naturbaseret turisme med en eller
  flere aktiviteter i naturen, hvor natur- 
 ressourcer og faciliteter er vigtige.

• Adventure turisme som indbefatter  
 strabadserende og/eller udstyrs-
 krævende aktiviteter.

• Ekstremturisme med udfordrende  
 klimatiske forhold eller svært frem- 
 kommelige destinationer.

• Økoturisme hvor naturen benyttes  
 med fokus på balance mellem  
 benyttelse og beskyttelse.

• Agroturisme hvor man i praksis
 oplever samspillet med landbrug
 og produktionslandskaberne.

Læs mere i
’Den Digitale
Værktøjs-
kasse 2.0’

http://www.midtjyskturisme.com/viden/kommunikation-digitalisering/den-digitale-vaerktoejskasse.aspx


Outdoor turisme giver muligheden for at tiltrække turister i skuldre-
sæsonerne, da mange af aktiviteterne ikke kræver sol fra en skyfri 
himmel og høje varmegrader. Med det danske vejr er det imidlertid 
værd at overveje, hvornår og hvor længe en pakket tur skal udbydes. 
Det samme gælder, hvor lang den pågældende tur eller aktivitet skal 
være.

Et råd fra dem i branchen, som allerede arbejder med outdoor turisme 
er at have en Plan B i tilfælde af, at den planlagte aktivitet ikke kan 
gennemføres. Det kan være noget helt andet end planlagt, for eksem-
pel en tur i den lokale svømmehal eller på museum. Men det kan også 
være at flytte aktiviteten indendørs ved eksempelvis at naturvejlederen 
fortæller om den lokale flora og fauna i den lokale naturskole eller på 
overnatningsstedet.

Bymosehegn Hotel & Kursuscenter inddrager stedets 7,5 hektar græs og 
skov i deres lærende møder og teamudvikling. Er vejret ikke til at være 
ude i, flytter aktiviteterne bare ind i én af centerets mange konferencesale.

Tid og det danske vejr





Klare aftaler og god arbejdsdeling med samarbejdspartnere minimerer 
risikoen for misforståelser, som både kan have indflydelse på det frem-
tidige samarbejde, men også på turistens oplevelse. Få udarbejdet en 
kort samarbejdsaftale, som skitserer roller og ansvar. 

Brug hinandens frie kapacitet. Konferencehoteller har for eksempel ofte 
ledige værelser i weekender, på helligdage og i sommerferien, hvor 
der er færre møder og events. Det er også muligt at lave aftaler med 
frivillige fra lokale foreninger. De har erfaring og viden inden for deres 
felt. De arbejder dog ofte i ugens dagtimer og kan derfor ikke altid stå 
til rådighed. 

Pakker betales ofte som samlet pris, hvilket giver mulighed for forhand-
ling mellem de forskellige aktører, som er med til at lave pakken. Vi 
anbefaler, at alle får del af overskuddet. Bidraget til frivillige, som ofte 
ikke lader sig betale, kan hjælpe foreningens kaffekasse eller lignende. 
På den måde styrker jeres samarbejde således det lokale foreningsliv. 

Aftaler med samarbejdspartnere



Der skal være klare retningslinjer for afbestilling, så turisterne ved, 
hvordan de skal forholde sig, hvis aktiviteten ikke kan gennemføres.  
Afbestilling kan være nødvendig pga. sygdom, vejrforhold, mm.
Her er det hensigtsmæssigt med en Plan B – et alternativt tilbud
til turisten, så de ikke i så høj grad oplever et ’hul’ i deres planer. 

Det er også en god ide at fastsætte en afbestillingsfrist, som angiver 
sidste frist for afbestilling uden beregning – f.eks. 24 timer før aftale- 
tidspunktet, to døgn før eller en anden frist som er operationel for ud-
byderen. Beskriv også konsekvensen ved afbestilling efter tidsfristen. 
Skal hele den aftalte pris i så fald betales eller kun en del af den? 

Afbestillingsbestemmelserne skal være lagt frem for turisten allerede i 
salgssituationen, så gældende aftalevilkår fremgår klart, inden pakken 
bliver købt.

Afbestilling



 

Selv om vi i Danmark har ret til at færdes og opholde os i naturen,
skal man huske at søge ejernes tilladelse til arrangementer f.eks.
orienteringsløb. 

I kan gøre en del for at forebygge ulykker ved at vedligeholde udstyr
eller fortælle turisterne om, hvad de skal være opmærksomme på,
når de færdes i naturen.

Ulykker/uheld som følge af defekt udstyr er udbyderens/ejerens
ansvar. Tegn derfor en forsikring. Hvis der er en anden udlejer
af udstyret eller du har henvist til en turarrangør, er det primært
deres ansvar.

Idékataloget ’Flere, længere, igen og andre – guide til flere oplevelser
i området’ giver flere råd vedrørende fødevaresikkerhed, ansvar ved
vandbaserede aktiviteter, mm.

 

Ansvar og ulykker

ANSVAR

Mere om ansvar
og ulykker i
”Flere, længere,
igen og andre”

http://www.horesta.dk/da-DK/Raadgivning/Miljoe-Energi/Naturoplevelser


Hotel Christiansminde arrangerer 
ture i den sydfynske natur, hvor
turisterne finder muslinger, urter, 
svampe, mm. som kan indgå i
aftenens menu.



En virksomhed bør altid overveje, om en indsats kan betale sig.
Outdoor pakker vil som regel kunne skabe gode muligheder for
en øget omsætning. Så skal en pakke bidrage til virksomhedens
indtægtsgrundlag, er det vigtigt at der prioriteres ressourcer til at
gennemudvikle pakken ordentligt.

Aktiv Familieferie har siden 2003 arrangeret outdoor pakker i Tjekkiet
og Kroatien til danske børnefamilier. Forud for lanceringen af en ny
pakke – om det er i Danmark eller i udlandet – sikrer de sig, at pakken
kan gennemføres professionelt i alle led. De opererer derfor med en
opstartsfase på 1½ år som vist til højre.

1. ÅR - 1. KVARTAL
• Operatør for projektet skal vælges
• Aktører skal indbydes til opstartsmøde
• Evt. midler til opstart søges  
• Arbejdsgruppe nedsættes
 (operatør + aktører)

1. ÅR - 2. KVARTAL
• Arbejdsgruppe gennemarbejder muligheder

1. ÅR - 3. KVARTAL
• Arbejdsgruppe afprøver mulighederne 
• Arbejdsgruppe indhenter priser og får tilbud

1. ÅR - 4. KVARTAL
• Operatør laver endelige programmer 
• Operatør booker allotment til indkvartering
 & aktører
• Prøvetur
• Pressetur
• Operatør lægger pakker mv. ind på hjemmeside

2. ÅR - 1. KVARTAL
• Operatør markedsfører pakkerne

2. ÅR - 2. KVARTAL 
• Operatør: Salg af pakker   
• Operatør: Booker endeligt aktører og
 indkvartering

2. ÅR - RESTEN AF ÅRET 
• Første sæson afvikles

Kan det betale sig?



 

Det kan tage tid at slå et initiativ fast – ofte nogle år – og det kan 
derfor være svært at måle effekten her og nu. Måske er pakken
direkte rentabel efter nogle år, eller også giver den øget forbrug på 
andre områder, fordi pakken er med til at synliggøre din virksomhed 
og ikke kun selve pakken.

Turistens tilfredshed måles ofte ud fra anmeldelser for eksempel på 
Tripadvisor og jeres egne evalueringsskemaer – og endnu bedre, 
hvis de kommer igen og tager andre med. Turistens omtale og
postings på sociale medier som Facebook og Instagram er også
en god indikator og ikke mindst også en nyttig platform for mund-
til-mund markedsføring.

Gør jer allerede fra start nogle tanker om, hvor længe I vil give et 
initiativ en chance, og hvordan I vil måle og evaluere indsatsen.

TID



MERE INFORMATION

Find flere konkrete eksempler og
uddybning af hvert område på
www.horesta.dk/naturligtsamspil 

Her vil der også være link til følgende
kilde- og inspirationsmateriale: 

• Aktiv tematurisme i Region Syddanmark,
 en sammenfatning (Teknologisk Institut, 2014)
• Landdistrikternes potentiale for outdoor turisme  
 (Center for Landdistriktsforskning, 2014)
• Friluftslivet Nationaløkonomisk Fodaftryk
 (Københavns Universitets Institut for
 Fødevare- og Ressourceøkonomi, 2014)
• Special Interest Tourism – teori og gode råd
 (Hird & Ko samt Kvistgaard Consulting, 2014)
• Fra idéer til handling – ud over kanten med
 outdoor-turisme på Bornholm
 (Center for Regional- og Turismeforskning, 2014)
• Den Digitale Værktøjskasse 2.0
 (Midtjysk Turisme, 2014)
• Flere, længere, igen og andre
 – guide til flere oplevelser i området
 (HORESTA, 2014)

Denne guide er blevet til med inspiration
og input fra turisterhvervet og andre ak-
tører bl.a. ved stormøde i oktober 2014 
samt workshops afholdt rundt i Danmark
i vinteren 2015.

MERE INFO



Vi vil gerne takke følgende for at 
bidrage med billeder til guiden:
• Aktiv Familieferie
• Destination Lillebælt
• DGI Karpenhøj
• Hotel Christiansminde
• Kragerup Gods
• Naturturisme I/S
• NB Tourism 
• Nationalpark Mols Bjerge
• Sinatur Hotellerne
• Skallerup Seaside Resort


