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BLÅ OPLEVELSER er et projekt der opfordrer og 
inspirerer havets fritidsbrugere til unikke natur- og 
kulturoplevelser langs de danske kyster og fjorde.

BLÅ OPLEVELSER vil:
•  Skabe natur- og kulturformidling på havet
•  Give brugere forskellige perspektiver på naturen
•  Skabe nye fællesskaber
•  Bidrage til at undgå konflikter mellem forskellige  
 interessegrupper
•  Motivere til at udvise naturhensyn i naturføl-  
 somme områder, f.eks. ynglepladser
•  Etablere en portal, hvor friluftsoplevelser kan   
 deles

Blå Oplevelser flot fra start
Over 800 personer deltog i den officielle åbning i 
Nyborg, der bød på taler og masser af aktiviteter.
 Side 2

Hvad sker der i 2022?
2022 bliver et travlt år for projektet, der for alvor skal 
rundt i landet og samle historier ind og fortælle dem 
videre.   

 Side 3

Blå Oplevelser på hjemmesiden
Hjemmesiden er helt central i formidlingen af de 
mange BLÅ OPLEVELSER. Stadig flere områder bliver 
dokumenteret og lagt på blaaoplevelser.dk

 Side 4

Blå Oplevelser begejstrer
Der har været en del BLÅ OPLEVELSER at se på og 
være med i de sidste måneder.   
 Side 5
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BLÅ OPLEVELSER 

Er for alle, der ønsker at 
udforske kystens natur- og 
kulturoplevelser.



Fine taler, flot fremmøde og fan-
tastisk vejr. Alle forudsætning-
er for en forrygende start på 
projekt Blå Oplevelser var i den 
grad opfyldt denne lørdag midt 
i juni, hvor Danske Tursejlere 
havde inviteret til åbningsfest på 
Vesterhavnen i Nyborg.

Børn og voksne morede sig skønt 
på havnen, hvor de kunne komme 
i nærkontakt med småfisk, 
krabber og vandmænd i det store 
rørebassin. Eller de kunne nyde 
en bådsafari på Nyborg Fjord, 
hvor kyndige formidlere fortalte 
om naturen på, i og ved vandet og 
alle de oplevelser, fjorden kunne 
præstere. Og i det fantastiske 

sommervejr, hvor temperaturen 
sneg sig op sidst i tyverne, blev 
der sat store mængder af gratis is 
og flaskevand til livs.

Nyborgs borgmester Kenneth 
Muhs holdt den officielle 
åbningstale, hvor han pointerede, 
at når åbningen fandt sted i 
Nyborg, så var det en cadeau til 
Nyborgs maritime historie.

  OPVISNINGER I HAVNEN
Også Frans Bach fra Nordea-
fonden, der yder projektet 
økonomisk støtte, tog ordet 
og glædede sig særligt over, at 
Danske Tursejlere med dette 
projekt, rakte ud til andre brugere 

BLÅ OPLEVELSER 
FLOT FRA START
Op mod 800 gæster var på havnen i Nyborg 
for at være med i projekt Blå Oplevelsers officielle åbning.

af vores dejlige blå element 
end blot sejlerne. Ved at dele 
erfaringer og gode historier 
kan vi alle få glæde og gavn af 
de mange, mange oplevelser vi 
møder i naturen, sagde Frans 
Bach. 

  OPLEVELSER I DET BLÅ
- Vi kunne ikke have fået bedre 
forudsætninger for en skøn 
åbningsfest, om vi så selv havde 
bestemt vilkårene. Omkring 800 
mennesker i alle aldre havde lagt 
vejen forbi for at se nærmere 
på Blå Oplevelser, og det er vi så 
glade for, siger forretningsfører i 
Danske Tursejlere, Leif Nielsen.

Fortsættes ...
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De områder, vi forventer at 
have færdige ved årsskiftet er: 
 
Kerteminde Bugt & Romsø
Lillebælt Nord
Nyborg Fjord
Stege Bugt & Storstrømmen
Lillebælt Syd
Helnæs & Bøjden
Sydfynske Øhav Vest
Sydfynske Øhav Øst
Ærø
Lunkebugten
Langeland
Lundeborg

... Fortsat

Børn og voksne morede sig 
skønt på havnen, hvor de kunne 
komme i nærkontakt med 
småfisk, krabber og vandmænd 
i det store rørebassin. Eller de 
kunne nyde en bådsafari på 
Nyborg Fjord, hvor kyndige 
formidlere fortalte om naturen 
på, i og ved vandet og alle 
de oplevelser, fjorden kunne 
præstere. Og i det fantastiske 
sommervejr, hvor temperaturen 
sneg sig op sidst i tyverne, blev 
der sat store mængder af gratis 
is og flaskevand til livs.

  OPVISNING I HAVNEN
Så var der ellers givet grønt lys til 
at gå ombord i de Blå Oplevelser. 
Flere af Nyborgs foreninger, 
som også er brugere af det blå 
element, gav eksempler på deres 
færdigheder i havnebassinet. 
Og TV2 Vejret var forbi for 
at lave et indslag til aftenens 
vejrudsendelse. Tilbuddet om en 
guidet sejltur i Nyborg Fjord var 
et tilløbsstykke, og gav mange en 
mulighed for at se naturen fra en 
helt ny vinkel.

Aktiviteterne er foreløbige og under planlægning. Der kan derfor ske ændringer undervejs, ligesom flere 
aktiviteter kan komme til.

DATO STED AKTIVITET MÅLGRUPPE SAMMEN 
MED

1/11-21-
1/4-22

Lands-
dækkende

Foredrag ved 
klubaftner og 
-arrangementer

Sejlere, 
vandsport 
m.fl

Lokale 
klubber

18/6-22 Kerteminde Foredrag, 
formidling,evt. 
aktiviteter

Alle der 
kommer på 
havnen

20-22/5-
22

Bogense Palby Fyn Cup 
- Rørebassin, 
Akvarie, Film, 
foldere, 
evt. ”safari”, 
formidling.

Sejlere og 
publikum på 
havnen

Intersserede 
foreninger 
(vandsport, 
ornitolog, 
vandrelaug 
mm)

27.-28./5-
22

Skælskør Rørebassin, 
Akvarie, Film, 
foldere, 
evt. ”safari”, 
formidling.

Alle der 
kommer på 
havnen

Intersserede 
foreninger 
(vandsport, 
ornitolog, 
vandrelaug 
m.m.)
*) Evt. i 
samarbejde 
med 
Hovedet i 
havet

Maj, juni, 
aug-
okt-22

Aarhus, 
Middelfart,
Sønderborg

Rørebassin, 
Akvarie, Film, 
foldere, 
evt. ”safari”, 
formidling.

Alle der 
kommer på 
havnen

Intersserede 
foreninger 
(vandsport, 
ornitolog, 
vandrelaug 
mm)
*) Evt. i 
samarbejde 
med 
Hovedet i 
havet

Juni-22 Udvalgte 
byer

Snorkelevent: 
formidling - 
oplevelser ved 
og under vandet

Alle 
interesserede

1. HALVÅR 1. HALVÅR 
20222022
BLÅ FORMIDLINGS-BLÅ FORMIDLINGS-
AKTIVITETER AKTIVITETER 
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Projekt Blå Oplevelser samler nemlig mange af de væsentlige 
friluftsoplevelser ét sted: på blaaoplevelser.dk. Er du på jagt efter et godt 
fiskested, og gerne vil vide mere om egnens dyre-og planteliv. Så finder 
du det her. Lægger du som sejler til ved en Turbøje, og vil kende mere til 
livet under vandoverfladen, ja – så er det også på blaaoplevelser.dk, du 
kan starte.

LET AT FÅ ADGANG
Det samme gælder, hvis du vil prøve en spændende vandrer- eller 
kajakrute, besøge et fuglereservat eller en kulturhistorisk lokalitet. 
Blaaoplevelser.dk vil bugne af brugbar og lettilgængelig information, der 
omfatter oplevelser under og over havets overflade, og som skal inspirere 
til et nyt perspektiv på den omkringliggende natur. 

Hjemmesiden er den centrale base for formidlingen. Her er oversigtskort, 
der viser udvalgte fjorde og kystområder, aktiviteter og ruter i området. 
Hjemmesiden kan ses på alle computere, smartphones og tablets og 
vil være overskuelig som en app. Der vil også være en blog, hvor både 
projektets medarbejdere og friluftentusiaster i hele landet kan dele deres 
oplevelser og billeder til glæde og inspiration for andre brugere, fortæller 
Sabina Fobuian fra BLÅ OPLEVELSERS formidlingsteam.

På bloggen kan eventuelle events, aktuelle informationer, dybdegående 
historier om flora og fauna og sjove konkurrencer ligeledes deles, 
fortæller Leif Nielsen, der er forretningsfører i Danske Tursejlere og 
ansvarlig for projektet.

MERE INFORMATION TIL BRUGERNE
Efterhånden som Blå Oplevelser udvikler sig, vil der også blive 
distribueret brochurer og andet materiale, hvor friluftsfolket 
færdes, ligesom der vil være nyttig viden at hente via forskellige 
samarbejdspartneres hjemmesider.

HER FINDER DU 
DE BLÅ OPLEVELSER
Blå Oplevelser samler de mange spændende natur-
oplevelser ét sted, så du ikke skal på rundtur i hele 
internettet, når du skal finde inspiration til en tur i 
det fri.

Modelfoto.

Hjemmesiden udvikler sig hele tiden, og der 
kommer løbende beskrivelser af oplevelser i 
nye områder til, siger Sabina Fobian,

SEJLADS
Oplev det bedste Danmark 
har at byde på fra vandsiden. 
Fjorde, kyster, øer, mangfoldig 
natur og dyreliv venter på dig i 
smukke blå Danmark. 

KAJAK, KANO & SUP
Nogle oplevelser er bare bedst 
fra kajak, kano eller SUP board, 
mens man stille glider hen over 
vandoverfladen. 

SNORKLING & DYKNING
Har du nogensinde været 
under overfladen i Danmark, 
sådan virkelig oplevet 
undervandsnaturen, og 
mangfoldigheden af liv?

FISKESTEDER
Danmark er et skønt lystfisker-
land med en utrolig lang 
kyststrækning. Massevis af 
spændende lystfiskerspots 
giver dig mulighed for nye 
oplevelser.

VANDRERUTER
Vandring langs de danske 
kyster og fjorde er en oplevelse, 
du ikke må snyde dig selv 
for. Uanset om du er erfaren 
vandrer eller nybegynder.

DYRELIV
Dyrelivet i Danmark er mere 
spændende og mangfoldigt end 
man lige tror. Faktisk opleves 
mange dyr og fugle netop bedst 
fra vandsiden.

KULTUR
Danmarks rige kultur er ofte 
meget synlig ved kysterne. 
Som gammel vikingenation, 
søfartsnation og meget andet, 
mærker du historiens vingesus.

FOR BØRN
Det er skønt at vokse op i 
Danmark. Der er så mange 
hyggelige strande, muligheder 
for vandaktiviteter og 
spændende læring om livet i og 
ved vandet.

DET KAN DU 
LÆSE OM PÅ BLÅ 
OPLEVELSER.DK
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BLÅ OPLEVELSER har afholdt og deltaget i en række 
aktviteter siden det officille startskud lød i juni 2021.  
Og alle steder, hvor de blafrende beachflag, der 
markerer projektets tilstedeværelse, har der været 
stor interesse og søgning fra børn og voksne. Der er 
blevet uddelt brochurer, vist film og fortalt historier fra 
og om den sdanske natur. Og der har været en masse 
aktiviteter, som publikum selv kunne tage del i.

- Vi kan mærke, at der er et stort behov for at få viden 
om naturen og de oplvelser, den byder på i vores 
lokalområder, fortæller projektleder i BLÅ OPLEVELSER, 
Søren Larsen.

BLÅ OPLEVELSER I MARKEN
Henover efteråret 2021 har Danske Tursejlere afholdt 
klubarrangementer med i alt ca. 1.000 deltagere. 
Her blev blandt andet BLÅ OPLEVELSERs film vist og 
profilbrochuren uddelt. 
 
SNORKELTUR MED BLÅ OPLEVELSER
Lørdag den 31. juli havde projekt BLÅ OPLEVELSER 
inviteret til gratis snorkeltur ved Kongebro Havn i 
Middelfart. Projektleder og havbiolog, Søren Larsen
guidede 25 deltagere gennem snorkelstien, de de selv 
kunne se og opleve det spændende og mangfoldige liv, 
som findes lige under vandoverfladen.

BLÅ OPLEVELSER stillede det nødvendige udstyr i 
form af våddragter og snorkeludstyr, og der blev givet 
en samlet introduktion til udstyr og teknik, så alle er 
trygge, inden vi bevæger os ud langs stien.

SILDEMARKED I STEGE
Den 3. og 4. september var BLÅ OPLEVELSER på plads 
i havnen i Stege, hvor formidlingsteamet promoverede 
projektet og fortalte om naturen og dyrelivet i Stege 
Bugt. Der var trængsel ved rørebassinet og det 
kæmpestore akvarium, hvor man kunne komme helt 
tæt på og faktisk røre ved nogle af de spændende fisk, 
der lever tæt på havnen. Danske Tursejleres bøjeskib 
tog interesserede med ud på fjorden, så de med egne 
øjne og ører kunne opleve det spændende dyreliv og 
den interessante natur, egnen er så rig på. 

BLÅ OPLEVELSER I MARKEN
De sidste måneder har været helliget indsamling af 
billed- og fotomateriale til hjemme siden. Samt selv-
følge   lig indhentning af historier og fortællinger om de 
spændende natur- og kulturoplevelser, som vi alle kan 
tage del i. I skrivende stund er dokumentationsarbejdet 
koncentreret om de geografiske områder omkring 
bælterne, det sydfynske øhav og sydøstsjælland.

Men efterhånden som projektet skrider fremad vil de 
områder, der er klar blive offentliggjort på hjemme-
siden. Med udgangen af 2023 forventes det, at ca. 50 
geografiske områder er kortlagt og formidlet.

BLÅ AKTIVITETER 
BEGEJSTRER
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HOVEDET I HAVET
BLÅ OPLEVELSER samarbejder med projekt Hovedet i 
Havet, Århus Universitet. Målet med Hovedet i Havet 
er at få flere til at interessere sig for livet i havet. Århus 
Universitet har netop haft et formidlingstogt med deres 
marineforskningsskib Aurora. Skibet besøgte en række 
havne ved Lillebælt, hvor de inviterede skoleelever 
ombord. Her deltog BLÅ OPLEVELSER i Middelfart, 
viste film og oplevelser under og langs vandet. Næste 
sommer laves ligeledes aktiviteter sammen i de to 
projekter.  Dette bevirker også at BLÅ OPLEVELSER 
hjemmeside linker film og materiale, således at det når 
ud til skoler og elever over hele landet.   



VIL DU VIDE MERE?
Vil du vide mere om projekt Blå OPLEVELSER, og om 
hvordan du får nye spændende oplevelser i naturen, 
så kontakt os: 

Danske Tursejlere
Vesterhavnen 5
5800 Nyborg
Tlf. 70 21 42 42
www.blaaoplevelser.dk

BLÅ OPLEVELSER er støttet af:

LANGS DE DANSKE 
KYSTER OG FJORDE

Danmarks kyster og fjorde er en skatkiste fuld 
af oplevelser. Her er en masse at se på - og en 
masse at være med i og en masse at få forstand 
af. Uanset om du fisker eller er på fuglekig. Om 
du snorkler, surfer eller sejler, så inviterer vores 
kyster simpelthen til BLÅ OPLEVELSER .

BLÅ OPLEVELSER er et projekt, som Danske 
Tursejlere står bag. Sammen med andre 
organisationer, der er aktive i vores natur, samler 
vi de bedste BLÅ OPLEVELSER som inspiration til 
din næste aktive tur ved de smukke danske kyster 
og fjorde.

Natur og kultur går hånd i hånd. For langs de 
danske kyster har den danske kulturskat også sat 
sine tydelige aftryk. Og der er mange af dem.

BLÅ OPLEVELSER giver alle, der færdes i det fri, 
en lærerig information om naturen og kulturen. 
Vi ønsker, at flere bliver inspireret til at gå på 
opdagelse i naturen og skaber nye fællesskaber 
om natur- og kulturoplevelser.

Over det næste 2 års tid vil projekt Blå Oplevelser have 
beskrevet unikke naturoplevelser i omkring 40 udvalgte 
områder i Danmark. 

Fokus ligger på de natur- og kulturværdier, vi alle kan 
møde på vores færden i og ved de vores kyster og 
fjorde, og som vil gøre sejl-, vandre eller kajakturen 
ekstra interessant.

INSPIRATION TIL TUREN
Siden juni måned har nogle af de mange og varierede 
oplevelser fra de første områder ligget klar på www.
blaaoplevelser.dk, hvor de har tjent til inspiration for 
sommerens ture til vores fjorde, øer og kystområder.

Og i sensommeren og efteråret har vores 
formidlingsteam været rundt i landet for at samle 
materaile sammen, som bliver offentliggjort løbende.

KIG TIT IND
Der er god grund til at løbende at holde sig orienteret 
om, hvilke geografiske områder, der er tilgængelige. 
Og det gør man ved ofte at lægge vejen forbi www.
blaaoplevelser.dk.

BLÅ AKTIVITETER PÅ 
DANMARKS-KORTET

FLERE OMRÅDER PÅ VEJ
Og flere kommer til. De områder, vi forventer at have 
færdige ved årsskiftet, er: 
 
• Kerteminde Bugt & Romsø • Lillebælt Nord • Nyborg 
Fjord • Stege Bugt & Storstrømmen • Lillebælt Syd 
• Helnæs & Bøjden • Ærø • Langeland • Lunkebugten 
• Sydfynske Øhav Vest • Sydfynske Øhav Øst • Lundeborg

Der kommer løbende nye blå områder 
til på vores hjemmeside.
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