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Forord
Denne rapport er produktet af et feltstudie gennemført i forbindelse med kurset
”Feltkursus – Metode og dataindsamling på en konkret lokalitet” på
kandidatuddannelsen By, Bolig og Bosætning, Aalborg Universitet, København.
Rapporten lægger vægt på metodiske aspekter, empiriindsamling og -behandling.
Undersøgelsens fokus udsprang af et oplæg fra formanden for Dynt-SkeldeGammelgab (herefter DSG) Landsbylaug, som beskriver, at der er opstået problemer
i forbindelse med at Gendarmstien er blevet certificeret som Europæisk
Kvalitetsvandresti. Vi gik derfor til feltet med en formodning om en konflikt mellem
lokale og turister. Dette viste sig ikke at være tilfældet, men vi stødte på en række
konflikter, som blandt andet relaterer sig til udviklingen af Gendarmstien og selve
certificeringen deraf. Da kontakten til landsbylauget og til en af vores andre
kontaktpersoner kom fra Broagerland, har dette præget den geografiske fordeling af
vores interviews. Interviewene er foregået i nær afstand af Sønderborg Kommune af
praktiske årsager og derfor er der store dele af Gendarmstien som vi ikke har
undersøgt. Hensigten med rapporten er at skabe overblik over de mange forskellige
aktører, som på den ene eller den anden måde er i berøring med udviklingen og
brugen af Gendarmstien, samt de forskellige og til tider modsatrettede interesser
disse aktører besidder.
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Problemfelt
Indledning
Sønderborg Kommune byder på masser af kultur, natur og historie. Det er en
kommune, som historisk har været en del af et rigt område i Danmark, dels på grund
af de tætte forbindelser til Tyskland. Men som en stor del af de danske
yderkommuner, oplever de problemer med fraflytning fra de mindre byer. En måde
at vende denne udvikling kan være et satse på turisme som en vækstfaktor.
Sønderborg Kommune har sammen med en række andre lokale aktører netop
udgivet den nyeste version af deres Masterplan for Handel og Turisme i
Sønderborg-området. Den beskriver blandt andet, hvilken type turisme der ønskes
og at der bør satses på områdets styrkepositioner i udviklingen af turismen. Disse
værende de lokale madtraditioner, deres store andel af historiske bygninger,
monumenter og lignende, samt deres naturskønne områder ved vand og skov, som
også rummer en del historie (Sønderborg Kommune 2018). Dermed er det ikke
underligt, at Sønderborg Kommune i 1980’erne startede med genetableringen af
Gendarmstien og nu ønsker at sætte fokus på den nye certificering som stien har fået.
I 2015 blev den med hjælp fra Visit Sønderborg den første danske sti som bærer
certificeringen “Leading Quality Trail - Best of Europe” (Europæisk
Kvalitetsvandresti). Dette blev startskuddet til et øget fokus på Gendarmstien både
indenfor og udenfor kommunens grænser. Stien som nu strækker sig over 84
kilometer er meget varieret og det samme er naturen omkring den. Det er på
størstedelen af Gendarmstien tilladt at både cykle og gå, men grundet det kuperede
terræn i dele af området er der steder som ikke opfordrer til at medbringe cykel.
Med certificeringen af stien er der er kommet et øget fokus på stiens funktion og
brug. Markedsføring af stien som en vandrerute har givetvis været med til at forme
folks forståelse af hvad stien er og ikke er, hvad man må og ikke må. Mange beskriver
en kamp mellem mountainbikere og gående på stien, mens andre kritiserer de
logistiske udfordringer som mangel på toiletter og vandposter. Omvendt er der
andre, som forsvarer dette med ønsket om at bevare stien så naturlig som muligt.
Selvom genopførelsen og certificeringen af Gendarmstien overordnet er blevet taget
godt imod, har kommunen oplevet borgere, som ikke har ønsket at stien skulle føres
igennem på dens nuværende måde. Der er således delte meninger om både stiens
lokalitet og forskellige modstridende interesser i forhold til stiens primære funktion.
Således vil vi i rapporten fremlægge og undersøge, de forskellige argumenter for og
imod udviklingen af Gendarmstien og dens funktion. Vores fokus vil ikke være på
individernes holdning, men deres argumentation, da rapporten vil centrere sig om,
hvem der har retten til at definere et sted og vigtigheden af at indtænke dette i
planlægningen af stedet.
For at skabe overblik og forståelse for de læsere, der ikke er bekendt med Sønderborg
Kommune eller Gendarmstien, vil vi i det følgende kort redegøre for disse.
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Sønderborg Kommune
Sønderborg Kommune opstod 1. januar 2007 som resultatet af en sammenlægning af
de fire tidligere alsiske kommuner; Augustenborg, Nordborg, Sydals og Sønderborg
og af de tre tidligere jyske kommuner; Broager, Gråsten og Sundeved, i forbindelse
med Strukturreformen i 2007. Kommunen ligger i Region Syddanmark og er med
sine godt 75.000 indbyggere landets 16. største kommune. Sønderborg er med sine
knap 28.000 indbyggere den største by og kommunens administrative centrum.
Derudover findes et væld af aktive og levende landsbyer, som er organiseret i mere
end 30 landsbylaug. Sønderborg Kommune bryster sig med sine mange smukke
naturområder, en kyststrækning på 215 kilometer og vidtstrakte skove. Kommunen
er desuden dybt forankret i områdets historie. Gravhøje, stendysser og
jernalderfund, middelalderlige kirker med imponerende kalkmalerier og skanserne
ved Dybbøl Mølle er nogle af historiens vidnesbyrd. Området har desuden en lang
historie med grænsegendarmerne, som patruljerede langs kysten, på det der kaldes
Gendarmstien (Sønderborg Kommune).
Gendarmstien
Gendarmstiens historie strækker sig tilbage til 1839 og opstod som en rute for de
gendarmere, der skulle patruljere kysten for at beskytte toldvæsenets embedsmænd,
når de skulle stoppe varer i ulovligt at krydse grænsen mellem Danmark og Tyskland.
Derfor patruljerede de indtil 1950’erne langs kysten mellem Padborg og Skovby.
Først i 1958 stoppede man med patruljeringen og det blev et nyt kapitel for stien
(Sønderborg Erhvers- og Turistcenter et al. 2013, 5). Gendarmstiens historie har med
sikkerhed aldrig været glemt, da sønderjyderne er utroligt bevidste og meget stolte af
deres kultur og historie, men i årene fra 1950’erne og til 1980’erne havde stien
hverken sin nutidige eller sin forhenværende funktion og lå derfor en smule hengemt
og forladt. I 1980’erne tog det daværende Sønderjyllands Amt initiativ til at
genopføre stien og et stort arbejde lå i at genetablere stien så tæt på sin originale rute
gennem landskabet som muligt. Størstedelen af stien som vi kender den i dag blev
ført igennem i denne periode. En mindre del blev først ført igennem i 2016. I samme
periode startede et arbejde med at certificerede stien som Europæisk
Kvalitetsvandresti. Dette lykkedes i 2015 og har derfor været anledning til en større
branding af Gendarmstien som en del af områdets turisme. Gendarmstien går
igennem både Aabenraa og Sønderborg kommune. Derfor er der samarbejde mellem
kommunerne om at brande stien. Dette sker blandt andet gennem Destination
Sønderjylland som står for international markedsføring af hele Sønderjylland.
Samarbejdet mellem kommunerne kan betyde, at det kan være svært at finde en
entydig strategi for, hvordan stien skal vedligeholdes og aspekter i forhold til
certificeringen.

3

Gendarmstien strækker sig 84 kilometer fra Padborg i vest til Skovby i øst.

Gendarmstien følger kysten rundt på Broagerland

4

Leading Quality Trail Certificering
Kvalitetscertifikatet Leading Quality Trails - Best of Europe (LQT) tilbyder et
transparent system af kriterier for forbedring af vandreruter i hele Europa. Gennem
et system, som tager højde for vandrernes behov og ønsker, vurderer man
vandrestier og -ruters kvalitet. Certificeringen garanterer således en vandreoplevelse
af høj kvalitet. Systemet et komplekst og indebærer krav til blandt andet landskaber,
infrastruktur og rutens karakter. Kriterierne er dog fleksible for at gøre plads til
variationen i landskaberne i forskellige dele af Europa. Kriterierne kan bruges som
en slags tjekliste og hjælpe lande, som skal opbygge nye vandreruter, mens
certificeringen kan være med til at styrke turismen i lande, som allerede har et
velfungerende rutenetværk (European Ramblers Association).
Certificeringen indebærer et pointsystem med en lang række krav, blandt andet til
skiltning og varierende landskab og natur undervejs. Naturlig stilhed, naturlige
vandløb og smukke udsigter vægtes højt, mens befærdede veje og tætbebyggede
områder trækker ned. De krav, som i forskellige sammenhænge har været mest
centrale i arbejdet med denne rapport, har været de krav, som stilles til stiens type og
underlag. Et kernekriterie i certificeringen er, at hovedparten af strækningen skal
udgøres af naturlige spor og stier, og kun 20% af den samlede strækning må udgøres
af forseglet underlag (European Ramblers Association). Det er altså ikke en
certificering, som sikrer adgang for eksempelvis gangbesværede, kørestolsbrugere
eller barnevogne, men vægter naturlighed og autencitet højt, hvilket indebærer
smalle og til tider mudrede stier. Dette kan føre misforståelser og konflikter med sig,
hvilket vi vil komme ind på i rapportens analyse.
Problemformulering
Med afsæt i dette indledende problemfelt, vil vi med denne rapport besvare følgende
problemformulering:
Hvilke forskellige interesser kan identificeres i udviklingen af området omkring
Gendarmstien og hvilke interessekonflikter er opstået i planlægningen og brugen?
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Metodiske valg og refleksioner
I det følgende vil vi fremlægge de væsentligste metodiske valg og refleksioner, som
ligger til grund for tilblivelsen af vores empiri og en løbende evaluering af disse.
Interviews og interviewguides
Grundet undersøgelsens eksplorative tilgang, valgte vi at foretage semistrukturerede
interviews, som giver mulighed for både at få svar på konkrete og på forhånd
formulerede spørgsmål, men også for informanten at nuancere og uddybe sine svar
og trække relevante perspektiver ind, som vi ikke havde overvejet på forhånd
(Tanggaard & Brinkmann 2015:37). Et forskningsinterview kan befinde sig på et
kontinuum fra det relativt ustrukturerede interview med få planlagte spørgsmål til
det helt stramt strukturerede interview med mange styrende spørgsmål fra
intervieweren (Tanggard & Brinkmann 2015:34). Vi gik til interviewene med en
række præ-formulerede spørgsmål, som vi forsøgte at tilpasse til det enkelte
interview. Det var ikke muligt at bruge den samme interviewguide til alle
informanterne, da de har forskellige positioner og funktioner. Vi gav plads til at hver
enkelt informant kunne komme med andre og nye perspektiver under interviewene.
Den eksplorative tilgang har været særligt vigtig i denne proces, da der potentielt
kunne være mange ukendte aspekter, som vi måtte være åbne overfor. Blandt andet,
at vi ikke var bekendte med Sønderborg Kommune i forvejen; at vi ikke havde en
særlig bred viden om Gendarmstien inden vores ankomst til Sønderborg; og at det
var uklart, hvad de problematikker, som formanden for DSG-Landsbylaug omtalte i
sit oplæg, præcist bestod i. Derfor bestræbte vi os på at gå ind til hvert interview med
en bevidst naivitet, som tillader informanten at udtrykke sig med sine egne ord, og
ikke blot følge vores interviewguides slavisk, men også improvisere og spørge ind til
emner, som lå udenfor vores guide, hvis de blev præsenteret af informanterne (Kvale
& Brinkmann 2009:48). Vores manglende kendskab til de nævnte områder betyder,
at der kan være vigtige spørgsmål, som har manglet i udarbejdelsen af vores
interviewguide. Det er forhåbningen, at den åbne tilgang til dels kompenserer for
dette. Efterhånden som interviewene skred frem og vi fik mere og dybere indsigt i
området og emnet, blev det dog sværere at vedholde denne bevidste naivitet,
nysgerrighed og åbenhed. Vi brugte desuden også information fra de første
interviews til at nuancere og uddybe de efterfølgende interviews.
Forarbejdet til empiriindsamlingen har været sparsomt, hvilket dels har været et
bevidst valg forankret i den eksplorative tilgang, og dels et resultat af de rammer, der
er sat for kurset. Forud for feltturen orienterede vi os dog på internettet specifikt på
materiale omkring Gendarmstien. Derudover gav oplægget fra formanden for DSGLandsbylaug naturligvis en form for indblik i undersøgelsesfeltet. Vi vidste dog ikke,
hvad der var på spil i disse mulige konflikter, hvorfor vi ikke ville begrænse os for
meget i forhold til forarbejde og forberedelse. Dette har betydet, at de anvendte
interviewguides blev udarbejdet på et sparsomt grundlag og derfor er meget åbne i
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deres form. Desuden har vi løbende korrigeret vores interviewguides efterhånden
som interviewene skred frem. Nogle spørgsmål blev taget ud eller nuanceret for at
undgå for mange gentagelser og i stedet gå dybere ned i andre spørgsmål. Da emnet
for interviewene var afgrænset til at omhandle Gendarmstien og flere af
informanterne blev interviewet i kraft af deres faglighed eller professionelle funktion,
var det ikke svært at fastholde emnet for undersøgelsen under interviewene. Dog
dukkede der flere perspektiver op, som vi ikke havde regnet med, så det var godt at
der var plads til snak udover de formulerede spørgsmål.
Interviewene blev gennemført i hjemmet for de personer, som blev interviewet med
udgangspunkt i deres privatperson mens de øvrige informanter blev interviewet på
deres respektive arbejdspladser, altså Sønderborg Kommune, Visit Sønderborg og
overnatningsstederne. Dette er primært for informanternes bekvemmelighed, men
også ud fra en overbevisning om at informanterne påvirkes af de omgivelser, de
bliver interviewet i. Interviews på arbejdspladsen vil således bidrage til at
informanten bliver i rollen som professionel og ikke bliver personlig i sine udtalelser.
Formanden for DSG-Landsbylaug og initiativtageren til LQT-certificeringen foreslog
selv den ‘guidede tur’ på Broagerland, hvilket vi så som en god mulighed for at
komme ud og se dele af stien, hvilket vi ellers ikke havde tid eller mulighed for under
feltturen. Dette interview kan karakteriseres som et ‘mobilt interview’ idet vi
bevægede os rundt i området under interviewet, hvilket gav os mulighed for at tale
med nogle af vores informanter i de omgivelser vi ønskede at spørge ind til, hvilket
ikke gør sig gældende for de øvrige interviews. Dette kan have åbnet op for nogle
tanker og pointer som hverken vi eller vores informanter ellers ville have kommet på
(Jones et al. 2008).
Vi har alle tre gruppemedlemmer været til stede under alle interviews for at sikre den
bedst mulige forståelse for indholdet efterfølgende. Vi har bestræbt os på at have en
klar rollefordeling under interviewene og har ladet rollen som primær interviewer gå
på tur, således at vi alle har påtaget os denne rolle gentagne gange i løbet af feltturen.
De øvrige roller har henholdsvis været at stille uddybende spørgsmål til
informantens udsagn og at observere. Det er værd at overveje, hvilken betydning
dette ‘talstærke’ fremmøde har haft for interviewene og hvordan det har påvirket
informanterne. Tilstedeværelsen af flere interviewere kan have den ulempe at
informanten kan føle sig presset og dermed usikker og tilbageholdende. Dog er der
også væsentlige fordele ved at være flere til stede under interviewet. Eksempelvis har
man mulighed for at ændre rollefordelingen, hvis kemien mellem informanten og
den primære interviewer ikke er god. Desuden gav tilstedeværelsen af flere
interviewere mulighed for, at vi efter hvert interview havde mulighed for at diskutere
vores indtryk med hinanden (Heldbjerg et al. 2009:71-72).
Flere af vores interviews har taget uventede drejninger, da set-upet har været
anderledes end vi forestillede os, hvilket skabte nogle uforudsete ændringer i måden
vi kunne interviewe på. Her kan nævnes interviewet med de to informanter, som er
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ansat ved Projekt og Anlæg ved Sønderborg Kommune, som vi havde forestillet os
ville være to forskellige interviews, men som blev et samlet. Derudover blev
interviewet med landmanden Jens Jørgen foretaget i hans private hjem, hvilket
betød at stemningen var mere uformel og at hans kone desuden deltog. Det samme
gælder for interviewet med Visit Sønderborg, hvor vi ikke på forhånd havde
forestillet os, at de to guider som vi også skulle tale med, ville være til stede på
samme tid. Dette betød, at det var en lidt sværere opgave at styre interviewet og da
alle interviewpersoner gerne ville have taletid, var det uheldigt at vores tidsplan ikke
tillod at forlænge interviewet således at det havde været muligt at sikre sig, at have
fået alle pointer med. Det samme gjorde sig gældende for interviewet med
formanden for DSG-Landsbylaug og initiativtageren til LQT-certificeringen. Her var
tidsmangel ikke et problem, men der lå en opgave i at sikre sig at begge fik den
taletid de havde brug for og som altid med interviews med flere personer ad gangen,
må man tage hensyn til, om de dynamikker der var mellem interviewpersonerne har
haft indflydelse på deres udtalelser. Således kan uenighed omkring et emne både
skabe en dybere samtale men muligvis også afholde interviewpersoner i at ytre
bestemte pointer. Derfor kan det argumenteres for, at der skulle være foretaget korte
interviews med personerne hver især efterfølgende. Opsummeret kan det
argumenteres, at vi skulle have sikret en bedre kommunikation omkring set-upet på
vores interviews, så vi havde været bedre forberedte på dette.
Den stramme tidsplan, som endte med at præge feltturen, gjorde det umuligt at gå
helt i dybden med alle de elementer, vi ønskede. Vores interview med formanden for
DSG-Landsbylaug foregik sammen med initiativtageren til LQT-certificeringen og
bestod af en tre en halv time lang køretur rundt på Broagerland. Her kom vi så tæt på
Gendarmstien, som det er muligt i bil og vi fik derfor en fornemmelse af denne del af
stien. Der er dog store dele af stien, som vi ikke fik besøgt og under flere interviews,
eksempelvis med landmanden Jens Jørgen, indehaveren af Iller Slot og indehaveren
af Vemmingbund B&B kunne det have været interessant at tage en tur rundt og se
stiens placering i relation til stedet. Den stramme tidsplan kombineret med vores
frygt for ikke at kunne skaffe nok interviews har desuden betydet, at der ikke er gjort
sig de store tanker over rækkefølgen af interviews. De er blevet booket efter først til
mølle-princippet på de tidspunkter vi foreslog. Havde der været tid til at planlægge
interviewene hensigtsmæssigt i forhold til hinanden, kunne pointer fra tidligere
interviews bedre inkorporeres i senere interviewspørgsmål og -guides.
Rekruttering af informanter
Ideelt set interviewer man, indtil man når et mætningspunkt, det vil sige, at
yderligere interviews ikke giver flere relevante oplysninger om eller nye perspektiver
på det man ønsker at vide noget om. Antallet af informanter må dog altid bestemmes
i forhold til undersøgelsens rammer, varighed og ressourcer (Tanggaard &
Brinkmann 2015:32). Forud for feltturen vurderede vi hvilke informanter, der var
relevante at interviewe ud fra overvejelser om, hvilke personer og hvilke
organisationer, der berører Gendarmstien i forhold til brug og anvendelse,
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vedligehold, udvikling og lignende. Grundet vores sparsomme viden om
Gendarmstien har flere interviews fungeret som afdækkende i forhold til feltet og
genstanden for undersøgelsen, Gendarmstien. Det oprindelige oplæg fra DSGLandsbylaug kombineret med vores viden fra internettet, brugte vi som katalysator
for vinklen på og interessen for interviewene. Informanterne repræsenterer eksperter
såvel som ikke-eksperter og de er rekrutteret til at udfylde forskellige roller eller
videnshuller i forhold til stien. Nogle har viden om historien bag stien, andre om
vedligehold og certificeringen og andre igen om turisternes brug af stien.
Det har ikke været et svært felt at få adgang til. Den indledende kontakt blev
faciliteret gennem samarbejdet mellem Aalborg Universitet og Sønderborg
Kommune, hvorigennem vi tog kontakt til DSG-Landsbylaug. Derefter tog vi i første
omgang selv kontakt til en række informanter, men en bekendt i området endte med
at fungere som den primære gatekeeper. Rekrutteringen af vores interviewpersoner
bærer i høj grad præg af både gatekeeping og snowballing. Indledningsvist
udarbejdede vi en liste over mulige interviewpersoner, organisationer og lignende,
som kunne være relevante at tale med ud fra et udgangspunkt om, at undersøge
Gendarmstien i et turisme-perspektiv. Herpå var blandt andet Visit Sønderborg,
Sønderborg Kommune, lokale landsbylaug, brugere af stien, lokale guider med
videre. I den forbindelse forhørte vi os med formanden for DSG-Landsbylaug, som
stod bag det indledende oplæg, om han havde forslag til mulige interviewpersoner.
Han satte os i kontakt med initiativtageren til LQT-certificeringen, som også er
forhenværende formand for foreningen Gendarmstiens Venner. Hun sendte os
videre til nogle af de lokale Bed & Breakfasts som tilbyder overnatning til områdets
turister og derfor planlagde vi interviews med indehaverne af Iller Slot samt
indehaveren af Vemmingbund B&B. Dertil fik vi gennem en privat kontakt, som
arbejder med drift og vedligeholdelse af grønne områder i Sønderborg Kommune,
direkte adgang til to informanter, som arbejder i afdelingen Projekt og Anlæg i
Sønderborg Kommune. Vores private kontakt satte os derudover i kontakt med sin
søster, som er flittig bruger af Gendarmstien og landmanden Jens Jørgen, som ejer
noget af den jord, som Gendarmstien strækker sig igennem. Nedenstående figur
giver et overblik over gatekeepers og informanter.
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Indehaver af Iller
Slot
Carl Christian

Formanden for
DSG-Landsbylaug

Initiativtager til
LQT-certificering
Indehaver af
Vemmingbund B&B

Landmand, Jens
Jørgen

Privat kontakt

Privat bruger af
stien
Ansatte ved Projekt
og Anlæg,
Sønderborg
Kommune

Visit Sønderborg

Guider

Projekt og Anlæg,
Sønderborg
Kommune

Afdelingsleder,
Natur og
Bæredygtighed

Om vi med disse informanter har nået et mætningspunkt, er svært at sige, men vores
opfattelse er, at vi i høj grad har interviewet de centrale aktører i forhold til
Gendarmstien. Under flere interviews var der referencer til andre informanter,
hvilket gav os en fornemmelse af, at vi havde fået fat i de rigtige mennesker.
Udover de planlagte interviews udførte vi enkelte spontane interviews på en kort
strækning af Gendarmstien ved Sønderborg Lystbådehavn. Disse vil ikke blive brugt i
den videre analyse, men vi fandt dem relevante under empiriindsamlingen, da de var
med til at be- og afkræfte nogle af de perspektiver vi havde fået under interviewene. I
forhold til at nå et mætningspunkt fungere disse korte nedslag som en slags
stikprøver, som gav udtalelser i overensstemmelse med de øvrige interviews.
Transskribering
Alt i alt har vi gennemført otte interviews med i alt tolv informanter. Længden på
interviewene varierer meget, fra det korteste på en halv time til det længste på 3
timer og 35 minutter. Interviewene har sammenlagt en varighed på 8 timer og 40
minutter. Alle interviews blev med informanternes samtykke optaget gennem
iPhones diktafonværktøj “Memoer”. Således er den fulde ordlyd optaget og gemt,
hvilket giver os mulighed for at vende tilbage og lytte til dem på ny, hvis det skulle
være nødvendigt. Transskriptionen af interviews fra mundtlig til skriftlig form
strukturerer interviewsamtalen i en form, der egner sig til nærmere analyse og udgør
i sig selv en indledende analytisk proces. Hvor meget og hvordan man transskriberer,
afhænger af materialets beskaffenhed, undersøgelsens formål samt den tid, der er til
rådighed (Kvale & Brinkmann 2009:202). Vi anerkender, at transskriptionsprocessen kan være enormt givtig i forhold til den videre analyse af materialet, men
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vi har i arbejdet med denne rapport valgt at sammenskrive interviewene som en slags
referater med fokus på mening og indhold. Dette valg beror på, at den åbne og
semistrukturerede tilgang vi har benyttet os af, har betydet at dele af vores materiale
har vist sig at være irrelevant for vores undersøgelsesspørgsmål og vi anså det som
tidsspilde at transskribere perioder med uvæsentligt indhold i en proces, som i
forvejen har haft begrænsede tidsmæssige ressourcer. De dele, som trækkes ind i
analysen, er blevet udvalgt på baggrund af referaterne og derefter transskriberet for
at kunne indgå som direkte citater i analysen. Det har ikke været væsentligt for
undersøgelsens fokus at have detaljer som tonefald, stemmevolumen og præcise
angivelser af tid og rum med i vores transskriptioner, men nærmere at fastholde
meningsindholdet i det sagte. Denne fremgangsmåde har været enormt
tidsbesparende i forhold til en fuld transskribering, men har alligevel sikret, at vi har
genhørt alle interviews igen, hvilket har medført yderligere refleksioner omkring
indholdet og udtalelserne såvel som interviewene og de udfordringer, der knytter sig
til dem. Specielt interviewet med formanden for DSG-Landsbylaug og
initiativtageren til LQT-certificeringen, som var tre en halv time langt, har mange
passager, som er småsnak om ting vi ser på vejen og lignende, som ikke kan benyttes
i rapporten.
Videnskabsteori
Vi har i arbejdet med denne rapport arbejdet ud fra en todelt videnskabsteoretisk
position. Under empiriindsamlingen tillagde vi os et fænomenologisk
videnskabsteoretisk perspektiv i ønsket om at afdække informanternes subjektive
forståelser og oplevelser af den seneste udvikling af Gendarmstien.
Fænomenologiens fokus er at undersøge et fænomen gennem samtaler med folk, for
at afdække og forstå individets egen beskrivelse af den verden de lever i. Samtidig
undersøges fænomenet i dens naturlige kontekst, som i dette tilfælde er
Gendarmstien. Efter endt empiriindsamling tilnærmede vi os i bearbejdelsen og
analysen af vores empiriske materiale den hermeneutiske videnskabsteoretiske
position. Gennem fortolkning har vi således tilegnet os en dybere forståelse for
informanternes oplevelser af den seneste udvikling af Gendarmstien (Kvale 2009:44;
Berg-Sørensen (2012:235).
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Teori
Om at se stedet fra forskellige perspektiver
- vores teoretiske afsæt
Med udgangspunkt i vores problemstilling, om at identificere de forskellige
interesser der er og har været omkring planlægning af Gendarmstien, er det
interessant at forstå de forskellige synspunkter der ligger til grund for de forskellige
aktørers holdninger til stien og den proces den har været igennem. For at forstå disse
forskelligheder tager vi udgangspunkt i hvilke forskellige forestillinger der er
omkring natur og dens kvalitet. Vi tager her teoretisk afsæt i Hans Fink (2002) og
Finn Arler (2002) som begge berører naturopfattelser i en planproces. Sidestillet
med dette bliver Anne Buttimers (1980) teori omkring stedets betydning, med fokus
på et insider og outsider-perspektiv inddraget teoretisk. De tre teoretiske
udgangspunkter skal danne grundlag for en analyse af de forskellige aktørers
placering i forhold til deres perspektiver og forestillinger om natur. Dette for at få en
dybere forståelse for den udvikling og de problematikker Gendarmstiens tilblivelse
og opretholdelse har medført.
Gendarmstien er en del af et naturområde. Grundet dette, er det vigtigt at få en
forståelse af hvad natur i denne sammenhæng er for en størrelse og hvilken
opfattelse der er heraf. Hans Fink (2002) diskuterer netop naturbegrebet og stiller
spørgsmålstegn ved om naturen står som sidestykke til mennesket, eller om
mennesket og naturen kan integreres i ét hele. Ud fra denne ide optegner han syv
forskellige måder at forstå naturen på (Fink 2002:1). De syv opfattelser er; ”det
uberørte”, ”det vilde”, ”det landlige”, ”det grønne”, ”det fysiske”, ”det jordiske” og
”det hele” (Fink 2002:1). Ved at få en dybere forståelse for deres opfattelse af naturen
vil det implicit også sige noget om deres opfattelse af kulturen og menneskets rolle
heri. Dette kan være med til at forklare deres syn på brugen af Gendarmstien,
planprocessen herom og dens videre fremtid. Hans Fink uddyber vigtigheden i at
være præcise med hvad vi mener, når vi taler om begrebet natur, da dette netop kan
have betydning for politiske beslutninger og generelt holdninger til naturen (Fink
2002:4). Finn Arler (2002) beskriver i den forbindelse vigtigheden i at lade
demokratiet tale i forbindelse med opfattelsen af naturkvalitet og naturværdi, og ud
fra de bedste begrundelser finde frem til en løsning eksempelvis i forbindelse med en
planproces (Arler 2002:391). I og med et demokrati er samlet af mange forskellige
individer, vil der herunder også være mange forskellige præferencer i forhold til
natur. Det er under de forskellige præferencer at der kan opstå gnidninger, ligesom
der kan under Hans Finks ide om modstridende naturopfattelser.
Finn Arler beskriver at folk selvfølgelig også kommer med forskellige forudsætninger
i forhold til deres forståelse af den kvalitet de tillægger den givne natur (Arler
2002:401). I dette tilfælde ville det være vores forskellige interessenters
forudsætninger og kendskab til Gendarmstien. Der kan eksempelvis være en forskel i
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lokale borgeres kendskab og en kommunal medarbejders kendskab til Gendarmstien.
Den lokale vil måske have nogle fortællinger knyttet til området, som er skabt under
egen erfaring. Netop områdets fortælleværdi er en kvalitet i sig selv, og den vil typisk
være forstærket jo større kendskab man har til området (Arler 2002: 408). De
forskellige perspektiver på et sted, beskæftiger Anne Buttimer (1980) sig med.
Stedets betydning er bygget op af forskellige dimensioner som indbefatter symbolik,
følelser, kultur, politik og biologi (Buttimer 1980:167). Der er derfor mange aspekter
at tage hensyn til i en planproces af et givent sted, som eksempelvis Gendarmstien.
Der kan derfor nemt opstå en problematik imellem den administrative planlægning i
forhold til stedets særegnede karakter (Buttimer 1980:168). En forståelse for det sted
der planlægges i og de mennesker som bruger stedet, er derfor essentielt for at det
skal blive et vellykket område. I den sammenhæng tager Buttimer udgangspunkt i
hendes insider og outsider perspektiv, som typisk er lokal overfor planlægger.
Dialogen imellem disse to bliver essentiel i forhold til forståelse af stedet for bedst
mulig planlægning (Buttimer 1980: 170). Via et teoretisk afsæt i ideen om insider
overfor outsider og herunder deres forskellige forudsætninger og forståelser i forhold
til naturen, bliver det muligt analytisk at få en bedre forståelse for de interesser der
kan identificeres, i udviklingen af området om Gendarmstien og de konflikter der er
opstået i processen og planlægningen.
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Analyse
Analysen tager afsæt i tre dele og er bygget således op, at første del danner et overblik
over vores indsamlede empiri og de interessenter der har været interviewet omkring
Gendarmstien. Anden del tager et analytisk afsæt, i vores teorier om natursyn af
henholdsvis Hans Fink (2002) og Finn Arler (2002), kombineret med vores
indsamlede empiri. Den tredje og sidste del, inddrages Anne Buttimers teori (1980),
og har til formål at diskuterer nogle af de problemstillinger præsenteret i anden del,
og der ses her på, hvordan problematikker opstår når forskellige natursyn mødes i en
planproces.

Første del: En præsentation af informanterne og planprocessen
- et overblik over de involverede i brugen og planlægningen af Gendarmstien
Denne første del af analysen har til formål at åbne empirien op og skabe et overblik
ved at præsentere de informanter, som har bidraget til rapporten. Hensigten er at
overskueliggøre for læseren, hvem der er hvem, for at skabe en bedre/lettere
forståelse i de kommende dele af analysen. Således er denne første del med til delvis
at besvare den første del af undersøgelsens problemformulering, jf. Problemfeltet.
Præsentationerne er baseret på interviewreferaterne.
Formanden for DSG-Landsbylaug og initiativtageren til LQTcertificeringen
Formanden for Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug, Rudi, er manden bag det
oprindelige oplæg, som inspirerede os til at undersøge hvilke problematikker, der
knytter sig til Gendarmstien, særligt efter dennes udnævnelse til Europæisk
Kvalitetsvandresti. Hans opgave som formand er at repræsentere landsbylauget for
omverdenen, varetage områdets fælles interesser og sikre et konstruktivt samarbejde
med relevante aktører, eksempelvis kommunen.
En af de centrale skikkelser i den nyere udvikling af Gendarmstien er initiativtageren
til LQT-certificeringen, Irene. På baggrund af en rapport, som havde til formål at
undersøge Gendarmstiens potentiale som Europæisk Kvalitetsvandresti tog hun det
oprindelige initiativ til LQT-certificeringen i forbindelse med konkurrencen ”Nye
turistattraktioner anno 2017”, som havde til hensigt at skabe nye turismemagneter i
Sønderborg Kommune. Projektet vandt ikke konkurrencen, men informanten blev
efterfølgende kraftigt opfordret til at arbejde videre med projektet. Hun dannede
foreningen Gendarmstiens Venner, som havde til formål at identificeret de tiltag,
som var nødvendige, for at stien kunne certificeres, og blev i forbindelse med sin
uddannelse som natur- og kulturvejleder ansat i en praktikstilling hos Visit
Sønderborg, hvor hun udviklede og søgte midler til projektet på baggrund at
fornævnte rapport. Enkelte stier blev flyttet for at opfylde kravene til stiens underlag
og derudover blev der sat 380 ekstra skilte op. Da Gendarmstien blev certificeret i
første omgang i 2015, opløste man Gendarmstiens Venner, da man ikke længere
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fandt den nødvendig. Efter certificeringen ønskede kommunen at overtage og selv stå
for driften med stien, herunder vedligeholdelsestjek og gencertificering. Informanten
har dog lagt mange frivillige timer i at forsøge at oprette flere overnatnings- og
spisesteder langs Gendarmstien.
Afdelingsleder, Drift og Anlæg, Sønderborg Kommune
Ebbe er ansat ved Drift og Anlæg ved Sønderborg Kommune, hvor han primært
arbejder med kommunens samarbejde med landsbylaugene. I sin tid, da man
besluttede at genetablere Gendarmstien, var han ansat som projektleder ved
Sønderjyllands Amt og har dermed beskæftiget sig med stien siden starten af
1990’erne. Informanten har især været involveret i etableringen af stien på
strækningen mellem Høruphav og Skovby og de forhandlinger, der har været med
borgere på denne strækning, heriblandt en af vores informanter, landmanden Jens
Jørgen, som vil blive præsenteret i det følgende. Ifølge informanten har der altid
været lidt problemer, men at de lokale med tiden har tilpasset sig. Dog fremhæver
han problematikker vedrørende mountainbikere på stien, som er et tilbagevendende
problem, som vil blive behandlet i den senere analyse.
Ansatte ved Projekt og Anlæg, Sønderborg Kommune
Johanne og Kristian er begge ansat ved Projekt og Anlæg ved Sønderborg Kommune
og står blandt andet for den daglige drift af Gendarmstien. Johanne har det
overordnede ansvar og varetager primært opgaver forbundet med selve stien, det vil
sige stiforløb, skove, broer, skilte og lignende, mens Kristian primært arbejder med
toiletterne. En stor del af deres arbejde med Gendarmstien består i at håndtere
borgerhenvendelser. Johanne fortæller om de mange krav, som ligger i LQTcertificeringen, og at de, da de ’arvede’ projektet, da den blev certificeret i første
omgang, ikke kendte til certificeringen og derfor har været på kursus. Hun mener i
den forbindelse, at det har været sårbart for projektet, at den eneste som inden da
vidste noget om projektet, var Irene, en midlertidigt ansat ekstern
projektmedarbejder.
For Kristian og Johanne er det vigtigste, at tingene fungerer og at folk får gode
oplevelser. De får primært henvendelser omkring overfyldte skraldespande,
manglende skiltning og dårlige toiletforhold. Desuden har de oplevet øgede krav fra
de lokale efter certificeringen, da de tror, at det indebærer, at der er god
tilgængelighed på stien og så må Johanne forklare dem, at certificeringen faktisk
indebærer det modsatte: at stien skal være så naturlig som muligt. Disse
misforståelser medfører sommetider uoverensstemmelser mellem borgere og
kommunen.
Landmand og lodsejer
Ægteparret Jens Jørgen og Gitte bor på en landejendom øst for Høruphav. Parret
købte ejendommen i 2011, efter at have boet i Nordjylland i en årrække, da de
forelskede sig i ejendommen og den fredelige og mindre besøgte strand. Allerede
tilbage i 2011 blev lodsejerne på strækningen mellem Høruphav og Skov by kontaktet
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af kommunen, for at indgå frivillige aftaler om afgivelse af jord til udvidelsen af
Gendramstien. En gruppe lodsejere, heriblandt Jens Jørgen, ønskede dog ikke at
afgive jord, hvilket blandt andet blev begrundet med, at gendarmerne aldrig har gået
på strækningen og at den øgede interesse vil være skadelig for dyrelivet. Lodsejerne
fremlagde i stedet et forslag til en alternativ rute, som gik ind i landet, og som de var
villige til at afgive jord til og bidrage økonomisk til etableringen af beplantning og
andre omkostninger. Kommunen godtog dog ikke denne alternative rute, da det så
ikke var sikkert, at stien kunne certificeres. Efterfølgende indgik de øvrige lodsejerne
frivillige aftaler med kommunen, men Jens Jørgens jord endte med at blive
eksproprieret og sagen endte hos Taksationsnævnet, da Jens Jørgen ikke accepterede
det beløb, som kommunen tilbød i erstatning.
Indehaver af Iller Slot og indehaver af Vemmingbund B&B
Cammilla og Peter-Mikael er indehavere af henholdsvis Iller Slot og Vemmingbund
B&B, som er to af de overnatningssteder, hvor vandreturister har mulighed for at
overnatte langs Gendarmstien.
Cammilla og hendes mand købte Iller Slot for syv år siden og forelskede sig i stedet
og de mange muligheder det bød på. Oprindeligt udlejede de stedet som feriebolig til
store grupper, eksempelvis familier. Dengang var der ingen snak om Gendarmstien,
så de vidste ikke, at den ville komme til at fylde så meget for dem og stedet. I
sommeren 2015 bliver Cammilla kontaktet af Irene og fortæller om certificeringen af
stien. I den forbindelse spørger Irene (vores informant) om Cammilla og Torben
kunne være interesserede i at tilbyde overnatningsmuligheder for vandrere på
Gendarmstien. I første omgang udlejede de kun til vandrere i perioder, hvor stedet
ikke var lejet ud, men efterhånden som stedet blev mere populært, både gennem
turistkontorets markedsføring af stedet og gæsters positive omtale, besluttede de sig
for udelukkende at fokusere på gæster med en til to overnatninger. Efter Cammillas
egen vurdering er 95% af deres gæster vandrere, både amatører og professionelle,
men der kommer også en børnefamilie nu og da.
Peter-Mikael har indrettet et stort værelse, som han lejer ud. Udlejning startede,
fordi turister ofte kom og bankede på og spurgte, om det var muligt at overnatte. Han
har nu udlejet stedet i fire år og fortæller, at antallet af overnattende er steget år for
år. Denne sommer har mere end 250 personer overnattet og dette på trods af, at de
ingen markedsføring laver, ud over at være angivet på kommunens hjemmeside over
overnatningsmuligheder i området. Peter Mikael oplever, at Gendarmstien har fået
en renæssance. Han går selv stien tre gange om året og oplever, at der er kommet
meget mere trafik. Udover et B&B er Peter-Mikael indehaver at et bryggeri og han er
glad for den øgede interesse for lokalområdet, som den øgede brug af Gendarmstien
har ført med sig.

16

Lise-Lotte, hyppig bruger af Gendarmstien (Bilag 7)
Lise-Lotte er sidst i 50’erne, bor i Sønderborg og kan godt lide at vandre rundt
omkring i verden. Hun har gået Gendarmstien flere gange alene og sammen med
andre. Desuden går den nærmest igennem hendes baghave, så hun bruger den også
til kortere ture i hverdagen. Hun beskriver en øget interesse, som hun ser komme til
udtryk gennem forskellige vandregrupper på internettet, som hun selv er en del af.
Hun bekræfter desuden problematikken i forhold til mountainbikere og manglende
overnatningsmuligheder langs stien.
Bureauleder, og to guider, Visit Sønderborg (Bilag 8)
Mette er bureauleder ved Sønderborg Kommunes turistbureau, Visit Sønderborg.
Deres primære opgave i forhold til Gendarmstien er at vedligeholde hjemmesiden
www.gendarmsti.dk, som samler alt viden om Gendarmstien på ét sted og lave
generel national markedsføring for stien. Derudover står de for at arrangere guidede
ture på Gendarmstien og arrangere pakkeløsninger for vandrere. De to guider er
pensionerede borgere med stor viden om Sønderjyllands historie, herunder også
Gendarmstiens betydning gennem tiden. Mette og de to guider bekræfter, at der er
kommet flere besøgende på Gendarmstien og at den generelle interesse for stien er
øget betydeligt.
Gendarmstiens udvikling og proces gennem årene
For overskuelighedens skyld har vi forsøgt at illustrere historien og processen bag
Gendarmstien samt nedslag, som er relevante i relation til vores informanter i
tidslinjen nedenfor:
1839
Grænsegendarmeriet
blev dannet for at
beskytte toldvæsnets
embedsmænd ved
hertugdømmernes
grænse langs Elben.

1866
Efter nederlaget i 1864
flyttede den danske
grænse sig mod nord til
Kongeåen og i 1866
flyttede gendarmeriet
med.

1920
Ved genforeningen
rykkede grænsegendarmerne igen sydpå
og patruljerede langs
den nuværende grænse.

1958
Grænsekontrollen
overgik til politiet og
gendarmkorpset blev
historie efter mere end
100 års virke.

1980'erne
Man fik igen øjnene op
for den historiske sti og
det daværende
Sønderjyllands Amt
genetablerede stien.

2012
Rapport som
undersøgte
Gendarmstiens
potentiale for LQTcertificering.

2012
Irene deltog i
konkurrencen "Nye
turistattraktioner anno
2017" med forslag om
at få Gendarmstien
LQT-certificeret.

2012
Sønderborg Kommune
indgik frivillige aftaler
med lodsejre på dele af
strækningen mellem
Høruphav og Skovby.

2015
Gendarmstien
certificeres af den
europæiske
vandreorganisation
som 'Leading Quality
Trail - Best of Europe'.

2016
Byrådet stemmer for en
ekspropriering af Jens
Jørgens jord.

2016
Gendarmstien
forlænges med
ydeligere 10 kilometer
fra Høruphav til
Skovby.

2018
Den sidste strækning
mellem Høruphav og
Skovby certificeres som
'Leading Quality Trail Best of Europe'.

17

Anden del: En identifikation af forskellige naturopfattelser opstået i
brugen og udviklingen af Gendarmstien
- et analytisk perspektiv med udgangspunkt i et teoretisk og empirisk afsæt
Formålet med dette afsnit er at følge op på første del af analysen, som har dannet et
overblik over de informanter, som har været involveret i og omkring Gendarmstien.
Efter denne identificering, bliver det muligt teoretisk og empirisk at få en
fornemmelse af, hvor interessenterne placerer sig i forhold til deres forestilling om
natursyn og -kvalitet. Dette for at danne et grundlag for en efterfølgende
diskussionen af, hvor og hvorfor, der kan være opstået interessekonflikter på
baggrund af de forskellige naturopfattelser og ønsker i processen og planlægningen
af Gendarmstien.
Med udgangspunkt i de syv forestillinger om naturen som Fink (2002:30) har opsat,
bliver det muligt at tage et analytisk afsæt i vores interessenters placering i forhold
hertil. Hans Fink stiller det overordnede dilemma op, at vi i vores kultur ikke har
noget klart defineret naturbegreb og at naturen derfor både kan opfattes som en
integreret del af mennesket eller som en parallel til den menneskelige eksistens (Fink
2002:29). Det er derfor interessant at undersøge naturbegrebet i forhold til selve
Gendarmstiens grundlag, som i dag bygger på den omtalte certificering. Selve
certificering af Gendarmstien bygger på et ønske om, at stien skal være så naturlig
som mulig. Certificeringen stiller, som nævnt tidligere, krav til hvor meget asfalt,
grus osv., der må være en del af ruten. Dette kombineret med en meget udførlig
skiltning, bænke langs ruten, mulighed for overnatning og gode transportmuligheder
for dagsetapebrugere, skaber i sig selv det første modsætningsforhold. Hvis ønsket er
at have en så ”naturlig” natur som mulig, som læner sig op ad Finks ide om den
”vilde natur” (Fink 2002:31), bryder man denne ide ved at lade mennesket
kontrollere stien med skilte, bænke mm. Man kan derfor diskutere, om det er muligt
at opretholde en ”naturlig” natur, samtidig med at der stilles krav til indretningen af
stien. Ved at kombinere ønsket om ”naturlig” natur og menneskelig indblanding i
indretningen af stien, læner forestillingen om natur sig her, mere op ad Finks begreb
om ”naturen som det hele” (Fink 2002:35). Her er argumentet netop at ”Naturen er
den sammenhæng, som forbinder selv det mest forskelligartede, som også omfatter
alt det menneskelige, og som det ideale og guddommelige ikke kan være
selvstændiggjort i forhold til” (Fink 2002:35). Naturen skal altså forstås som alt
inklusiv menneskets indblanding. Men hvordan spiller det sammen med de
interviewedes opfattelse af den natur, der skal være på Gendarmstien?
Med udgangspunktet omkring selve stien og certificeringens placering i forhold til
naturbegrebet, bliver det muligt at se på vores indsamlede empiri og interessenternes
individuelle forestillinger i forhold til stien som en natursti. Fink italesætter netop
vigtigheden i at blive mere præcise i angivelse af, hvad vi specifikt mener, når vi taler
om natur (Fink 2002:35). Dette hænger sammen med Finn Arlers argument om, at
individer har forskellige præferencer i forhold til, hvilken naturtype, de ser den
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højeste kvalitet i (Arler 2002:392). Interessenterne beskriver derfor Gendarmstien
og problematikkerne omkring stien ud fra en individuel præference i forhold til, hvad
de opfatter som høj naturkvalitet.
Indehaverne af overnatningsstederne, Vemmingbund B&B og Iller Slot beskriver
begge hvem de typiske vandrere på Gendarmstien er: Det er den ældre generation
som ønsker ro og at blive i ét med naturen, men som samtidig ønsker at komme ind
og få en rigtig seng at sove i og et ordentlig måltid mad. De oplever ydermere en
efterspørgsel på bedre faciliteter, i forhold til toiletter, skraldespande og spisesteder.
Så trods vandrerne søger naturoplevelsen, ønsker de stadig en form for komfort på
vandrestien og ønsket om den ”vilde natur” er derfor ikke et ønske fra deres side. Der
skal selvfølgelig tages forbehold for, at der også er vandrere på stien, som ikke
kommer på Bed & Breakfast, som givetvis kan have en anden holdning til en mere
naturtro naturoplevelse.
Vandreren Lise-Lotte, som selv har gået Gendarmstien mange gange, beskriver, som
mange andre af de interviewede, en øget irritation iblandt vandrere overfor
mountainbikerne. Dette er netop et udtryk for en modstridende opfattelse af, hvad
man som bruger af Gendarmstien har af ønsker for ”den gode naturoplevelse”. Begge
grupper ønsker at bruge stien og naturen, men hvor vandrerne ønsker stilhed og et
roligt tempo, ønsker mountainbikerne et højt tempo, hvilket kan afføde et højere
lydniveau. Mountainbikerne forstyrrer vandrernes naturoplevelse, ved eksempelvis
at råbe dem an, eller ringe med ringeklokken, når de kommer cyklende bagfra. Det
bliver et dilemma imellem stille og langsom overfor larmende og hurtigt. Men hvem
har så retten til at opnå deres forestilling om den gode naturoplevelse? Formanden
for DSG-Landsbylaug mener eksempelvis, at problemet kunne løses, ved at sætte
skilte op om, at stien er forbeholdt gående. Men da Gendarmstien reelt set ikke er
forbudt for cykler, ville dette i sig selv være modstridende lovgivningen. I stedet taler
problemet ind i, at der måske er en manglende forståelse fra brugerens side af, hvad
Gendarmstien står for og må bruges til i forhold til gående og cyklende.
Et andet eksempel på denne problematik beskriver initiativtageren til LQTcertificeringen, Irene, da vi under vores rundvisning når til nogle kommunalt
finansierede shelters langs Gendarmstien. Der er opstået en kontrovers omkring
brugen af disse shelters, som i problematikken minder om konflikten omkring
vandrerne og mountainbikerne. Irene beskriver, at der blandt andet kommer tyske
turister kørende i bil og overnatter i disse shelters. De overtager hele shelterområdet,
så det ikke er tilgængeligt for vandrerne. De overskrider i øvrigt reglen om, at man
maksimum må overnatte to nætter i shelters. Igen bliver det et spørgsmål om, at de
præferencer som vandrerne har til den gode natur, bliver forstyrret af
udefrakommende, som ikke nødvendigvis har samme præferencer til deres
naturoplevelse.
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Under vores rundtur på Broagerland, faldt vi i snak om ”stilleturisme”. Dette er et
begreb, som Irene har arbejdet sammen med andre fra Broagerland omkring. Hurtigt
blev det dog klart, at Irene og Rudi ikke har samme opfattelse af stilleturismen og
dets betydning for området. Rudi finder det ikke nødvendigt, at aktiviteten på
Broagerland skal være stille, han udtaler ”Der kan også blive for stille, så det hele
går i stå, så vi var ikke helt enige om konceptet, men det er fint nok, jeg syntes det
passer godt ind at [man] kan hvile sig der (på bænken)”. Irene prøver at definere
yderligere, hvad hun forstår ved stilleturisme, men de to, trods de begge er lokale,
har ikke samme forestilling om, hvordan naturen i området skal bruges. Dette er et
udtryk for, hvor vigtigt det er at høre folks forskellige forståelser i udviklingen af
naturområder. Som Arler beskriver, er det nødvendigt at lytte til folks fortællinger
om deres lokale område, da de typisk har gjort sig mange overvejelser herom (Arler
2002:399). Vi gik derfor til området gennem Irene og Rudi, som ”kendere”, i håbet
om de havde en sans for områdets særlige kvaliteter og havde personlige erfaringer
herom (Arler 2002:400). At de ikke havde samme holdning til udviklingen af
området, understøtter blot ideen om at individuelle præferencer og natursyn kan
skabe uenigheder.
I forhold til præferencer beskriver Arler, at der kan være økonomiske præferencer
knyttet til naturen. Dette fortæller noget om, hvor meget folk er villige til at betale for
en given naturkvalitet (Arler 2002:394). Landmanden Jens Jørgen og hans kone
Gitte, er et eksempel på dette. De flyttede fra Nordjylland til Sønderjylland, netop
grundet deres forestilling om at bo i den natur, som området dengang kunne byde
på, med smukke landskaber og en ubefærdet strand. Da man fra Sønderborg
Kommunes side vælger at udvide Gendarmstien ved deres ejendom, kommer det til
at gå ud over deres forestilling om den perfekte naturgrund. Udvidelsen af stien ved
deres grund, medførte nemlig et øget antal af mennesker. Gitte udtrykker, at
problematikken er ”[...] cykler, dem med de løse hunde og så det, at der lige
pludselig er åbnet op for, at nu er der badestrand hernede, det der mylder af folk
som i den grad har givet en værdiforringelse for vores vedkommende... jeg gider
ikke gå derned (på stranden) og ligge på fluepapir om sommeren, vel?”. Da deres
opfattelse af høj naturkvalitet blev forringet, mente de også, at værdien af deres
ejendom blev nedsat. De ville ikke længere kunne tage en lige så høj pris for deres
ejendom, når den uspolerede natur blev forringet af menneskelig indblanding. Deres
opfattelse af natur, var altså uden for meget menneskelig indblanding, og bevæger sig
derfor i retning af Finks idé om den vilde natur (Fink 2002:31). Når Sønderborg
Kommunes forestilling om naturen som et fælles gode bliver gennemført ved at
udvide Gendarmstien, opstår der gnidninger, når lodsejeren i dette tilfælde ikke er
enig i den opfattelse.
I samarbejde med Sønderborg Kommune er Visit Sønderborg arrangør for guidede
ture på Gendarmstien. Dette for at videreføre den historie, som danner grundlag for
Gendarmstien og at dele denne viden med interesserede turister og lokale. Dette er
med til at opretholde den kulturelle værdi, som denne histories fortælling bærer på.
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Arler beskriver, at steders fortælleværdi i sig selv er en kvalitet og at den værdsættes
højere jo større kendskab man har til den (Arler 2002:408). Visit Sønderborgs guider
er derfor med til at vedligeholde denne kulturelle fortælling om Gendarmstien. Dette
som et led i at blande naturoplevelsen med et kulturelt element.
På baggrund af denne identifikation af forskellige naturopfattelser, som indbefatter
højere eller mindre grad af menneskelig og kulturel indblanding, bliver det muligt at
få en forståelse for, hvorfor og hvordan der opstår konflikter omkring disse
forskellige forestillinger.

Tredje del: En fremstilling af problematikker når natursyn skal mødes
- en diskussion af interessekonflikter opstået i planlægningen af Gendarmstien
Den sidste del vil tage udgangspunkt i en diskussion af, hvilke interessekonflikter der
har været i processen og planlægningen af Gendarmstien. Denne diskussion vil læne
sig op ad Arler og Buttimers teoretiske perspektiver.
Som beskrevet i ovenstående har aktører omkring Gendarmstien forskellige
opfattelser af, hvad god natur er og hvordan den bør benyttes. Uenigheden omkring
de forskellige forståelser skaber en række konflikter. Dette er både problematikker
omkring selve udførelsen af stien og omkring brugen. Eksemplet fra før med gående
overfor moutainbikers rettigheder på stien er et klart problem i forhold til brugen af
stien. Med udførelse henvises til de uoverensstemmelser der har været, da stien
skulle føres igennem igen og i selve vedligeholdelsen af stien, forstået som de mere
logistiske problematikker. Der er generelt blandt vores interviewpersoner givet
udtryk for, at der bør sættes flere skraldespande op samt laves bedre toilet- og
vandforhold. Dette bliver især tilkendegivet af initiativtageren til LGQTcertificeringen, Irene, som plæderer for, at der tænkes langt mere holistisk omkring
planlægningen af stien. Hun mener blandt andet, at når man vælger at certificere
stien og sætte mere fokus på den i et turismeperspektiv, er det nødvendigt, at der
sørges for ordentlige forhold for brugerne af stien. Dermed skal der sikres, at der er
indkøbsmuligheder,
toiletter
og
vandposter,
shelters
og
andre
overnatningsmuligheder. Her opstår dog uenigheder mellem den holdning som
blandt andet Irene udtrykker overfor holdningen fra de kommunalt ansatte vi
interviewede. Dette bunder både i argumenter omkring den certificering som stien
har fået samt hensyn til driftsomkostninger. Som tidligere nævnt kræver selve
certificeringen at stien er så naturlig som mulig og dermed sætter de ansatte ved
Projekt og Anlæg, Johanne og Kristian, spørgsmålstegn ved, om det at sætte toiletter
og skraldespande op i virkeligheden er den bedste idé. De mener at opsætning af
skraldespande kan resultere i mere skrald i naturen og at der er store
driftsomkostninger forbundet med både disse samt opsætning af flere toiletter. Jo
mere kontrolleret stien er, jo flere omkostninger giver det således også. Johanne og
Kristian samt Irene deler dog holdningen til, at mange af problemerne omkring stien
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opstår, fordi der mangler forståelse for, hvad certificeringen indebærer for stien.
Derfor mener Irene, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis kendskabet til
certificeringens krav udbredes gennem kurser til landsbylaug eller lignende. På den
måde vil det være nemmere for folk at forstå, at netop denne certificering ikke vægter
for eksempel brugervenlighed, men så høj grad af uberørt natur som muligt.
I vedligeholdelse af stien oplever en af de ansatte ved Projekt og Anlæg, Johanne,
nogle steder modstand fra lokalbefolkningen. Dette kan være udtryk for, at lokale
ikke føler, at deres stemme er blevet hørt og at der ikke er taget højde for deres
forståelse af, hvordan stien bør benyttes. Vigtigheden i dette er både noget Buttimer
beskriver som en mangel på forståelse for hinanden og stedet i planprocessen
(Buttimer 1980:168) Blandt informanterne har der været forskellige argumenter for
og imod stien som har taget udgangspunkt i forskellige argumentationslogikker.
Nogle har brugt argumenter omkring hvad der er den gode natur og hvordan den bør
bruges, andre har derimod argumenteret ud fra pointer omkring kulturarv og
historie, dette er netop et udtryk for de forskellige præferencer folk har for
naturområder som Arler beskriver det (Arler 2002:392). Da stien skulle føres
igennem mellem Høruphav og Skovby var landmand og lodsejer Jens Jørgen
modstander og mente først og fremmest, at det var urimeligt ud fra et perspektiv om
at have købt en naturgrund i håb om at få fred og ro. Den oprindelige rute, der ifølge
Ebbe skulle gå lige igennem Jens Jørgens grund, blev ændret, således at ruten ikke
gik helt tæt ved hans hus, men i stedet skulle ligge langs vandkanten. I Ebbes
perspektiv har kommunen dermed forsøgt at tage hensyn og mødt Jens Jørgen på
halvvejen. Jens Jørgen derimod har sammen med en række andre lokale foreslået en
alternativ rute, som, ifølge ham, følger den oprindelige rute tættere og samtidig tager
mere hensyn til kommunens ønsker om naturkvalitet på stien. Konflikten omkring
dette har i høj grad baseret sig på argumenter omkring stiens oprindelige historiske
rute, som der i øvrigt er generel diskussion omkring. Stiens oprindelige placering er
ikke det essentielle i denne rapport, men det er relevant, fordi det bliver brugt som et
historisk argument der har en værdi i sig selv. Ved at trække på historien omkring
denne kulturarv, kan der argumenteres både for og imod planlægningen af stien.
Da stien alligevel blev ført igennem Jens Jørgens grund på trods af protester, udtaler
han: “Vi føler det jo sådan at, uanset kostpris så skal turister og almenvellet sættes i
fokus. Så vi føler os noget kørt over.”. Dette bakker hans kone op i og uddyber, at de
ikke føler, at der var noget som helst de kunne stille op, som ville ændre den
beslutning som kommunen havde taget. Det kan argumenteres, om dette ifølge Jens
Jørgen er udtryk for en slags “turisme for enhver pris”-taktik. Den øgede brug af
stien er ifølge ham med til at skade det lokale dyreliv og således fremlægger han også
argumenter, som baserer sig på ønsket om at beskytte biodiversiteten. En mangfoldig
biodiversitet er for nogen, en kvalitet som vægtes højt som præference i forhold til
naturoplevelsen i følge Arler (Arler 2002:407) Ebbe beskriver Gendarmstiens
genopførelse som “sådan en kulturhistorisk ting, som man kunne bruge til
friluftslivet, naturoplevelser og rigtig meget andet.”. Pengene kom fra staten i form
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af naturfredningsmidler, som skulle gå 60 % til naturgenopretning 20 % friluftsliv og
20 % til kulturhistorisk genopretning. Det kan dermed forstås som et slags “natur- og
kulturbevarelsesprojekt”, som skulle beskytte og genoprette natur og kultur samt
skabe adgang for alle folk til stien. Det kan argumenteres, at der heri ligger en
forståelse af, at naturen og kulturhistorien er et fælles gode og at den skal være
tilgængelig for alle. På sin vis kan det ses som kommunens primære opgave at
tilgodese det fælles gode frem for individet og deri ligger argumentet for kommunens
holdning til at gennemføre projektet på bekostning af enkelte individers modstand. I
relation til stedet argumenterer Buttimer for at man kan skelne mellem insideren og
outsideren som oplever og beskriver det gældende sted forskelligt (Buttimer
1980:170). Buttimer beskriver denne pointe i forhold til planlægningsprocesser og
forklarer, at insideren typisk vil være de lokale i området, hvor outsideren vil
repræsentere planlæggerne. Hun uddyber vigtigheden af, at der tages hensyn til
insiderens oplevelse af stedet i planlægningen og det netop er omkring manglende
forståelse der kan skabes uenigheder (Buttimer 1980:168). Omkring inddragelse af
lokale i etablering af stien argumenterer Ebbe for, at der ikke var tale om en
lokalplan og at der derfor ikke har været borgermøde eller høringer med mulighed
indsigelse som i en klassisk lokalplanproces. Johanne udtaler derimod, at der på den
anden del af stien, som blev ført igennem, var et møde på Skovby Kro, hvor hele
egnen var inviteret til at høre om projektet inden der var lagt planer for ruteføringen.
Derfor antager vi, at Ebbe talte om den første del af stien, som han var med til at føre
igennem. Udover problemer med ruteføring af stien ved nogle landejendomme
mellem Høruphav og Skovby beskriver Ebbe, at der også har været problemer i byen.
Ud fra dette og Jens Jørgens udtalelser, kan der derfor sættes spørgsmålstegn ved,
om der har været tilstrækkeligt inddragelse og hensyntagen til de lokales insiderforståelse af stedet og hvordan det dermed skal indrettes. Buttimer forklarer i øvrigt,
at der er tendens til at være modstand af ideer, som man ikke selv har fundet på, hvis
man ikke føler sig nok involveret i processen (Buttimer 1980:174). Omvendt kan det
diskuteres, ud fra Ebbe og Johannes perspektiv, som beskriver, at størstedelen af
ruteføringen skete frivilligt gennem samtaler og aftaler med de berørte, om
kommunen faktisk har forsøgt på bedste vis at lytte, selvom det ikke er sket gennem
klassiske borgerinddragelsesprocesser såsom borgermøder og høringer. Her skal det
gøres klart, at der grundet rammerne for vores projekt, som har betydet en meget
kort empiri-indsamlingsperiode, er store dele af dette, som vi ikke er gået i dybden
med. Det er derfor ikke muligt for alvor at gå i dybden med denne diskussion.
Der har generelt været blandede holdninger til certificeringen af stien. Mens
initiativtageren til LQT-certificeringen, Irene, og Visit Sønderborg, hvor Irene
arbejdede i perioden omkring den første certificering, ser positivt på certificeringen
og de medfølgende kvaliteter det kan bringe til lokalområdet, er Johanne en smule
mere tilbageholdende. Johanne er ikke decideret negativt stemt i forhold til stien,
men ud fra hendes arbejdsposition, er stien mest af alt forbundet med øgede udgifter
og ekstra arbejde. Hvor Irene frivilligt har påtaget sig projektet med at certificere
stien, har Johanne og Kristian fået pålagt opgaven oppefra og står i øvrigt med de
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mere logistiske dele omkring vedligeholdelse af stien. Omkring Irenes involvering i
certificeringen beskriver Ebbe, at da kommunen overtog arbejdet med certificeringen
fra Visit Sønderborg, var der ikke penge til at ansatte Irene, selvom hun ønskede at
fortsætte arbejdet gennem kommunen. Under interviewet med Johanne beskriver
hun ellers problemer omkring mangel på ansatte, som har taget det kursus, som
certificeringen kræver. Johanne og Kristian har taget kurset, men indtil for nyligt var
Johanne den eneste fra kommunen, som havde kurset. Irene beskriver også
problematikken omkring dette, men ud fra synspunktet om, at der mangler personer,
som kan give lokale et slags ikke-officielt lynkursus i hvad certificeringen indebærer.
På den måde mener hun, at der kan opstå en bedre forståelse for visionerne bag
certificeringen og mere opbakning fra lokale til vedligeholdelse af stien. Irene har
taget kurset og derfor ser hun også sig selv som en mulig kandidat til dette. Hun
foreslår at lokale landsbylaug kan tage del i stiens drift og således overtage mindre
opgaver fra kommunen. Dette er formanden for DSG-Landsbylaug, Rudi, dog
skeptisk overfor, idet han mener, at dette ikke er landsbylaugenes opgave. Samtidig
mener han, at hvis først nogle opgaver er overdraget fra kommunen til
landsbylaugene, kan det være svært at afsige sig ansvaret igen og overdrage dem
tilbage til kommunen, i tilfælde af at landsbylaugene ikke længere magter opgaven.
Rudi og Irene er et godt eksempel på vigtigheden i at få alle stemmer hørt, ikke blot
insider overfor outsider, men også insider overfor insider, da der også kan være
forskellige meninger på spil indbyrdes. Arler beskriver netop hvor vigtigt det er at
have en fælles samtale i diskussionen omkring komplekse problemstillinger som
omhandler naturkvalitet og -værdi for den enkelte (Arler 2002:391).
De tre delanalyser danner den overordnede ramme for at kunne forstå den
kompleksitet der ligger i de forskellige natursyn informanterne imellem og de
komplikationer disse har medført i planprocessen og brugen af Gendarmstien.
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Konklusion
Ud fra ideen om at naturbegrebet kan forstås på mange forskellige måder og med
mange forskellige præferencer for den gode og dårlige naturoplevelse, er det muligt
at identificere forskellige interesser blandt vores informanter. Gendarmstiens
tilblivelse og opretholdelse kan blandt informanterne spænde vidt i opfattelsen af,
hvor meget menneskelig kontrol og indblanding i naturen der er optimal for den
enkelte. Dette henviser tilbage til spørgsmålet om, hvorvidt mennesket skal ses som
en del af naturen, eller om mennesket står i kontrast og skal ses som adskilt fra ”den
ægte” natur.
Dette rejser spørgsmålet om, hvem naturen er til for og i dette tilfælde, hvem
Gendarmstien er til for. LQT-certificeringen stiller nogle krav til dette, som skaber
nogle faste rammer for stien, omkring udformning og faciliteter. Certificeringen i sig
selv er et paradoks mellem ønsket om så̊ ”naturlig” natur som muligt, samtidig med
at have nogle meget strikse krav til skiltning, underlag og lignende. Så̊ længe stien er
certificeret kan disse rammer ikke ændres. Fra både borgere og kommunal side er
der ønske om bedre kommunikation omkring selve certificeringen og hvad denne
indebærer for udformningen af stien. Dette bør der derfor tages initiativ til, eventuelt
på kommunalt plan.
I og med at Sønderborg Kommune er hovedansvarlig for Gendarmstien, er det også̊
med udgangspunkt i dem som outsidere (planlæggere) der overordnet planlægger ud
fra et ønske om naturen som en fælles gode i kommunen. Dette har skabt konflikter
med nogle insidere (lokale). Det bliver et spørgsmål om de fælles interesser overfor
individets interesser og præferencer i forhold til den gode natur. Det vi kan
konkludere om dette er, at naturkvalitetens præferencer bliver brugt som
argumenter for og imod den genetablering af stien der har været. Vi skal ikke gøre os
til dommere i denne sag, men blot påpege at naturen bliver omdrejningspunktet for
dilemmaet og årsagen til genetableringen af stien blev et problem. Dette både med
udgangspunkt i argumenter om den øgede menneskemængde, truet biodiversitet og
økonomisk fald af ejendomsværdi.
Overordnet set er tematikken omkring naturbegrebet og kvaliteten heri, et spørgsmål
om et ønske om stille versus aktiv og naturlig versus kontrolleret. Disse tematikker er
gennemgående både for konflikterne der opleves mellem vandrerne og
mountainbikerne, brugen af shelters af udefrakommende bilister med videre. Men
også̊ mere overordnet omkring områdets udvikling ses denne tematik. Dette har vi
set eksempel på imellem de lokale som også̊ har forskellige forståelser af, hvad
begrebet ”stille-turisme” indbefatter, igen er dette et tegn på vigtigheden af, at få hørt
alle stemmer i planlægningen af både Gendarmstien, men også̊ naturområder i
Sønderborg Kommune generelt. Dette både mellem planlæggere og lokales ønsker,
men også̊ mellem de lokales forskellige ønsker.
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