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Om de tyske vandrere 

• Vandring er tyskernes foretrukne  

aktivitet 

• 40 mio. tyske vandrere 

• 23,3 mio. vandre i udlandet 

• God indkomst 

• Størstedelen er over 45 år 

• Vandrer hele året men mest om 

sommeren 

• Vandrer på landet og ved kysten 

Kilde: http://www.wanderverband.de/conpresso/_data/Dokumentation_Grundlagenuntersuchung_Wandern.pdf  

 



  

Hvor mange vandrer? 

• 40 mio. tyske vandrere 

• 23,3 mio. vandre i 

udlandet 

• 600.000 medlemmer af Der 

Deutsche Wanderverband 

(DWV), en paraplyorganisation 

for 57 tyske organisationer 

 

Kilde: http://www.wanderverband.de/conpresso/_data/Dokumentation_Grundlagenuntersuchung_Wandern.pdf  

 



  

Hvad er deres forbrug? 

Vandring i Tyskland 

 

• Giver en årlig omsætning på 7,5 
mia. Euro 

• Og en merværdi på 3,6 mia. Euro 
(Omsætning – omkostninger) 

• Genererer 144.000 jobs  
• Mad og drikke står for ca. 58 %  af 

omsætningen og overnatning for 
14 % 

 

 

Turisters forbrug og 

ophold i Danmark 

Antal 

overnatninger 

Døgn forbrug 

(tal fra forskellige år) 

Turisternes 

opholdslængde 

gennemsnit ekskl. 

Endag 

Tyskland 13,0 millioner 437 kr. 7,8 dage 

 

[1]http://www.visitdenmark.dk/da/danmark/den-tyske-turist-i-danmark 
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Hvem er de? 

• Det er især den modne generation 

som vandre regelmæssigt.  

Det gælder for knap 64 % af dem 

som er mellem 45 og 75 år 

• De mest ivrige vandrere findes i 

den sydlige og sydvestlige del af 

Tyskland  

 

Kilde: http://www.wanderverband.de/conpresso/_data/Dokumentation_Grundlagenuntersuchung_Wandern.pdf  

 



  

Hvorfor  vandrer de? 

Primære årsager til at vandre 

• Naturoplevelser 

• Frisk luft 

• Komme tæt på og nyde 
naturen 

• Regenerering og bevægelse 

• Social kontakt og samvær 

 

Kilde: http://www.wanderverband.de/conpresso/_data/Dokumentation_Grundlagenuntersuchung_Wandern.pdf  

 



  

Hvor vandre de? 

• Tyskerne vandrer mest i deres 
eget land 

 

Tyskernes mest populære 

udenlandske vandreferiemål: 

• 35 % Østrig 

• 28 % Italien 

• 13 % Schweiz 

 

Kilde: http://www.wanderverband.de/conpresso/_data/Dokumentation_Grundlagenuntersuchung_Wandern.pdf  

 



  

Hvor overnattes på vandreferien? 

• 80 % af dem som 
tager på vandreferie 
overnatter et sted 
 

• 20 %  af dem som 
tager på vandreferie 
overnatter flere 
forskellige steder i 
løbet af deres 

Kilde: http://www.wanderverband.de/conpresso/_data/Dokumentation_Grundlagenuntersuchung_Wandern.pdf  

 



  

Hvornår på året? 

• Tyskerne vandre hele året 
rundt 

• Mest i august og september 

• Over 20 % vandre også om 
vinteren 

 

 

Kilde: http://www.wanderverband.de/conpresso/_data/Dokumentation_Grundlagenuntersuchung_Wandern.pdf  

 



  

Hvor meget  vandres i ferien? 

• 28 % vandre næsten hver 
dag 

• 56 % vandre af og til, men 
laver også andre ting 

• 16 % vandre ikke eller 
uregelmæssigt i løbet af 
ferien 

Kilde: http://www.wanderverband.de/conpresso/_data/Dokumentation_Grundlagenuntersuchung_Wandern.pdf  

 



  

Hvor svært skal det være? 

 

• 29 %  af de aktive tyske 
vandrere fortrækker lette 
vandringer i fladt terræn   

 

• 49 % fortrækker en moderat 
sværhedsgrad i let kuperet 
terræn 

 

 

 

Kilde: http://www.wanderverband.de/conpresso/_data/Dokumentation_Grundlagenuntersuchung_Wandern.pdf  

 



  

Hvor og hvor lang skal ruten være? 

Vandrelængde: 

• 2 timer og 45 minutter i 
gennemsnittet 

• Minimum 60 minutter 

 

 

 

Ønske til landskab 

• På landet 

• 40 % fortrækker højlandene 

• 30 % foretrækker kystregion 
og lavland 

 

 

Kilde: http://www.wanderverband.de/conpresso/_data/Dokumentation_Grundlagenuntersuchung_Wandern.pdf  

 



  

Hvad ønsker de? 

• Tyskerne vil have kvalitetsstier 
og har mærker for dem   

• De sætter pris på veje som 
bringer dem tæt på naturen 

• Ønsker god skiltning og kort 

• Gerne have faciliteter som 
borde og bænke 

• 53 % ønsker mulighed for 
bespisning  

 

Kilde: http://www.wanderverband.de/conpresso/_data/Dokumentation_Grundlagenuntersuchung_Wandern.pdf  

 



  

 

Naturoplevelser med mere… 

www.naturligt-samspil.dk 
 
 

 

 

Kilde: http://www.wanderverband.de/conpresso/_data/Dokumentation_Grundlagenuntersuchung_Wandern.pdf  

 


