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* Data stammer fra forskningsprojektet Udvikling af shelterfriluftsliv i Danmark og bygger på svar fra de 719 rekreative 
shelterbrugere, der foretog en shelterbooking på bookenshelter.dk i perioden 1/5-31/9 2018. 
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Shelterfriluftsliv er i stigende grad blevet             
populært i Danmark. Med dette ark 
sættes fokus på rekreative 
shelterbrugeres præferencer i forhold til 
rammerne for shelterfriluftsliv.

Det er anderledes og sjovt, 
og en mellemstation  for os 
der ikke er så vant til 
friluftslivet. Uerfaren shelterbruger                             

Hvilken sheltertype foretrækker shelterbrugerne? 

Hvilke faciliteter foretrækker shelterbrugerne?

I hvilke omgivelser foretrækker shelterbrugerne, 
at shelterpladsen ligger?1
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◼ Mindst erfarne ◼ Mest erfarne ◼ Total 

Booking

Bålplads
79%  

2 ud af 3 shelterbrugere 
foretrækker at have 
shelterpladsen for sig 
selv

Procentvise andel, der foretrækker følgende faciliteter:

Drikkevand
68%

Toiletfaciliteter 
67%

Skraldespand
55%

Siddepladser 
55%

Brænde 
54%

Overdække 
20%

Bålhytte 
13%

1Figuren viser andelen af brugere, der i høj eller meget høj grad finder de nævnte 
forhold vigtige for, at shelterpladsen har en god beliggenhed.

77% af shelterbrugerne finder det i høj grad eller 
meget høj grad vigtigt at shelteret kan 
bookes på forhånd
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I rolige omgivelser

I et smukt landskab

Tæt ved havet

Med mulighed for
udfordrende aktiviteter

Under 100 m fra en p-plads

Med mulighed for at  samle
bær, svampe og lign.

Betaling
Kun 4% af shelterbrugerne oplever 
betalingen på 30 kr. pr. person som en 
begrænsning.
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* Anbefalingerne stammer fra fra forskningsprojektet Udvikling af shelterfriluftsliv i Danmark og bygger på svar fra de 719 
rekreative shelterbrugere, der foretog en shelterbooking på bookenshelter.dk i perioden 1/5-31/9 2018. 

7 ANBEFALINGER

PLANLÆGNING 
AF REKREATIVT 
SHELTER-
FRILUFTSLIV 

FACILITETER

Indret shelterpladserne med bålplads 
og adgang til brænde. Sikr adgang til 

toilet, drikkevand, skraldespand og 
siddepladser.

ONLINE FORMIDLING

Formidl shelterpladsernes forskellige 
oplevelsesmuligheder, sheltertyper, 

faciliteter og beliggenhed online. Målret 
derudover formidlingen af shelterpladser, 

der er særlig egnet til udvalgte bruger-
grupper f.eks. familier med børn eller 

mindre erfarne brugere.

SHELTERTYPE

Etablér shelterpladser med 
forskellige sheltertyper, så forskellige 

oplevelsesmuligheder, gruppestørrelser 
og erfaringsniveauer tilgodeses. 

BELIGGENHED

Placér shelterpladserne i 
rolige og smukke omgivelser, og gerne i 
nærheden af havet. Placér derudover nogle 
shelterpladser i omgivelser, der giver 
mulighed for udfordrende aktiviteter 
og leg i naturen.

2.

1. MANGFOLDIGHED

Organisér shelterpladserne 
som en del af et samlet udbud af 
overnatningsmuligheder og andre 
rekreative tilbud (f.eks. vandre- cykel- eller 
kajakruter) så mangfoldige oplevelses-
muligheder tilgodeses i et givet område.

3.

5.

6.

ADGANGSMULIGHEDER

Placér flere shelterpladser, så der er
adgang fra parkeringsmuligheder i området.
Herved tilgodeses de mange shelterbrugere, 
der ankommer i bil. 

4.

INDRETNING

Indret flere shelterpladser med kun ét 
shelter eller med sheltere, der fungerer 

som private enheder, så det er 
muligt at opholde sig uforstyrret på 

shelterpladsen.

7.


