
UNESCO x DRAGØR 
Fordele og ulempe - muligheder og udfordringer 



INTRODUKTION
Skal Dragør ansøge om at opdages på UNESCOs verdensarvsliste? 

538 fritekst-besvarelser fra borgere samt 6 besvarelser fra foreninger blev indsendt via spørgeskema på hjemmesiden  
https://sites.google.com/backscatter.dk/unesco, hvor borgere og foreninger fik mulighed til at ytre sig om fordele og ulemper ved en UNESCO 
udnævnelse. Vi har dykket ned i deres kvalitative besvarelser og sammensat en gennemgang af hvilke muligheder og udfordringer der i særlig grad 
optager borgerne. 

Hensigten med analysen er således at give gode data funderede indsigter i hvilke udfordringer Dragør bør imødegå og hvilke potentielle gevinster der 
bør realiseres ved en UNESCO udnævnelse.

Borgerinddragelsen og analysen er et kvalitativt funderet bidrag til beslutningsprocesserne omkring UNESCO udnævnelse og øvrige turisme tiltag.
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544 besvarelser udgør ca. 3,7 % af Dragør 
kommunes samlede befolkning på 14.600 
borgere

https://sites.google.com/backscatter.dk/unesco


ANALYSE AF DE OVERORDNEDE TEMATIKKER
Hvordan har vi identificeret tematikkerne?
De emner som indgår i besvarelserne er identificeret gennem sprog-genkendingsredskaber og derefter kontrolleret manuelt. Vi har derefter vi dykket 
ned i og nærlæst de indsendte tekster, for at forstå hvilke muligheder, bekymringer og forslag de forskellige emner optager borgerne i Dragør
. 
Med andre ord har vi arbejdet ud fra en bottom-up tilgang, hvilket vil sige at vi ikke har givet en foruddefineret liste over tematikker man kan udtale sig 
om - men udarbejdet listen ud i fra hvilke tematikker, der faktisk fylder blandt borgere og foreninger.

Derefter har vi lavet beregninger på om de forskellige tematikker oftest omtales som fordele eller ulemper ved en UNESCO-status, og på den 
baggrund dykket ned i essensen af borgernes overvejelser.
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ANALYSENS 3 FOKUSOMRÅDER



BESVARELSERNES FORDELING 
I HELE KOMMUNEN
Analysen tager højde for hvor i kommunen 
respondenterne bor - det vil sige om de bor i selve 
nomineringsområdet (gamle by og havn), i 
beboelsesområde (området rundt om nominerings- 
området) eller i resten af kommunen. 

Kortet viser antallet besvarelser per vej i 
kommunen - og indikerer at særlig 
borgerne i den gamle by og nominerings-
området er aktiveret i denne proces, men 
at det også i resten af kommunen har været 
interesse for spørgsmålet om UNESCO-
ansøgning. 

1 besvarelse
2 besvarelser
3 besvarelser
4 besvarelser
5-6 besvarelser
7-20 besvarelser

Beboelsesnærområde
Nomineringsområdet
Resten af kommunen

De 3 zoner

Antal besvarelser per vej



Kortet zoomer ind på beboelsesnærområdet, og indikerer hvilke 
veje og områder der i særlig grad er aktiveret. 

BESVARELSERNES FORDELING 
I BEBOELSESNÆROMRÅDET

1 besvarelse
2 besvarelser
3 besvarelser
4 besvarelser
5-6 besvarelser
7-20 besvarelser

 Antal besvarelser per vej



Kortet zoomer ind på nomineringsområdet, og indikerer hvilke 
veje og områder der i særlig grad er aktiveret. 

1 besvarelse
2 besvarelser
3 besvarelser
4 besvarelser
5-6 besvarelser
7-20 besvarelser

 Antal besvarelser per vej

BESVARELSERNES FORDELING 
I NOMINERINGSOMRÅDET



 HVAD SIGER BORGERNE OG FORENINGERNE?
I det følgende præsenteres en analyse af de overordnede tematikker i de indsendte besvarelser. 

Hver tematik udpensles over to sider:
På første side gennemgås de forskellige argumenter der omtales i det samlede materiale.
På anden side indikeres hvor meget de forskellige tematikker fylder i det samlede billede, 

og om de overordnet omtales som fordele eller ulemper ved en UNESCO-status.



TURISME
Der er usikkerhed omkring graden af øget turismepres forbundet med en 
UNESCO-status. Flere peger på udenlandske UNESCO-sites og udtrykker 
bekymringer for en turistificering af Dragør. Andre henviser til at dette ikke 
virker som et problem for de andre danske sites. Andre igen mener Dragørs 
nærhed til København gør det svært at sammenligne stedet med de danske 
sites. 

Hovedvægten af de positive bemærkninger henviser til at øget turisme vil give 
indtægter til lokalt erhvervsliv, og mere liv og aktivitet i byen og på havnen. 
Derudover nævner enkelte at det vil skabe nye arbejdspladser. Det 
argumenteres af enkelte for at der bør fokuseres på at skabe en bæredygtig  
turisme for området - og at UNESCOs fokus på bæredygtig turisme kan bistå 
dette arbejde. På den anden side er mange bekymret for konsekvenserne af en 
øget turisme. Det henvises til at turisme presset på byen er  øget og at 
trængsel, trafik, affald og manglende p-pladser allerede er et problem - og at 
yderligere turister vil overbelaste byen og fratage byen dens charme og 
småby-følelse. Flere beboere i den gamle by rapporterer om indkigsgener og 
turister der bevæger sig ind på privat grund. 

Der er også en bekymring for at korttidsturister og i særdeleshed 
krydstogtturister ikke generer en markant økonomi. Sejlturister beskrives på 
den anden side af flere som positivt og en god indtægtskilde.  

En manglende kontrol af- og strategi for turisme i dag anses for at være et 
andet problem. Enkelte foreslår at en aktiv strategi for at sprede turisterne 
mere ud i kommunen kan aflaste den gamle by og havnen. Sydstranden nævnes 
som eksempel. 

Amarminoen
Mange nævner at åbningen af Amarminoen (2020) har medført en markant 
øgning af besøgende. Resultatet omtales som pres på stier og veje, øget 
nedslidning, øgede mængder skrald, manglende p-pladser og bekymring 
omkring forholdene for miljø og dyreliv. Etableringen omtales gennemgående 
som noget negativt - og kun èn påpeger at seværdigheder uden for den gamle 
by og havn i fremtiden kan promoveres for at sprede turist presset mere ud. 
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TURISME
VISUALISERING

Turister er det allermest omtalte 
emne - det omtales af 330 
besvarelser totalt. En markant 
overvægt af disse anser en øget 
turisme og konsekvenserne af dette 
som en ulempe ved en 
UNESCO-status.

10

VISUALISERING



ØKONOMI, FINANSIERING OG FONDE
En af de mest gennemgående argumenter vedr. UNESCO status er at det vil 
give økonomiske fordele for Dragør at være et verdensarvssted. Øget besøg af 
turister vil gavne lokale restauranter, cafeer, butikker, museer og andet 
erhvervsliv. 

Det argumenteres for at status som verdensarv har givet andre danske sites 
adgang til fonde og bevarings-midler. Der argumenteres for at kystsikring af 
havnen og anlæggelse af parkeringshuse muligvis kan finansieres via denne 
type eksterne midler. Det argumenteres på den anden side for at fonde næsten 
aldrig støtter projekter omkring drift og vedligeholdelse, og at de kræver 
kommunal medfinansiering. 

En  afledt gevinst ved UNESCO-udpegning vil være at både kommunen og 
erhvervslivet kan spare udgifter til markedsføring.

En gennemgående bekymring er, at det øgede besøgspres vil medføre en 
række ekstra udgifter for kommunen, der ikke opvejes af øgede indtægter fra 
skatte og afgifter. Herunder nævnes slitage og vedligehold på veje og 
infrastruktur, affaldshåndtering, sanitære forhold samt det administrative 
arbejdet forbundet til overholdelse af UNESCOs krav til verdensarvssteder. 

En anden bekymring er, at mange som kommer med bil eller bus blot vil 
besigtige byen og havnen, og vil derefter forlade området igen uden at give 
indtægter for byen. Enkelte henviser til  mulighederne for entreindtægt som 
indtægtskilde - for adgang til havn eller byområde, som parkeringsafgift for 
biler og busser ol. Andre mener statussen vil give øget ejendomsværdi og 
investeringssikkerhed - hvilket også nævnes som en bekymring, i form af 
stigende boligpriser. Det nævnes at øget udleje på Air´bnb kan medføre mangel 
på boliger til Dragørs borgere. 

ANALYSE
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ØKONOMI: ERHVERVSLIV, FINANSIERING OG FONDE
VISUALISERING

Grafen over viser bl. at 28 nævner (adgang 
til) fonde som en fordel, og 35 
respondenter anser at en 
UNESCO-ansøgning vil give ulemper i form 
af udgifter. At indtægter er både en ulempe 
og en fordel, hænger sammen med tvivlen 
om hvorvidt indtægterne som et resultat af 
en UNESCO-status vil opveje udgifterne. 
“Kystsikring” omtales 21 gange, og peger 
på en diskussion om hvorvidt en 
verdensarvs-status vil give adgang til 
fonde, der kan bruges til kystsikring af 
havnen. 

VISUALISERING
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ERHVERVSLIV, BUTIKKER, CAFEER OG RESTAURANTER 
Der er også enkelte bekymringer for at lokale butikker bliver opkøbt af kæder 
og at der ikke bliver plads til almindelige forretninger grundet øgede huslejer 
og boligspekulation.  
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ANALYSE OG VISUALISERING

Påvirkningen en UNESCO-status vil have på butikker, cafeer og 
restauranter omtales som både negativ og positiv. Generelt fylder disse 
argumenter mindre i det samlede billede: påvirkningen på butikker 
omtales som positiv af 18 respondenter og negativ af 22, mens 
påvirkningen på erhvervsliv omtales som positiv af 16, og negativ af 4 
respondenter.

Øget turisme bliver af mange set som en økonomisk fordel for lokale 
restauranter, cafeer, butikker, museer og andet erhvervsliv. Enkelte håber 
også at øget kundegrundlag vil hæve kvaliteten på- og give et større 
udvalg af butikker, specialforretninger, værksteder og restauranter i den 
gamle by og havnen, som kan komme de lokale til gode. 

Andre er bekymret for at lokale butikker vil vende fokuset mod turisterne, 
og at dette vil resultere i flere souvenirbutikker og udvalg rettet mod 
denne gruppe.  



INFRASTRUKTUR OG FACILITETER 
Mange er bekymret for at den eksisterende infrastruktur i kommunen ikke kan 
håndtere en øget turisme. I særdeleshed parkeringspladser og belastning på 
vejnettet omtales (-se næste tema for uddybning), men også mængden af 
offentlige toiletter og affaldsløsninger samt tømning af disse er gennemgående 
bekymringer, særlig i området omkring den gamle by og havnen. I tillæg mener 
flere at øget trafik vil føre til øget slitage på vejnettet og anden infrastruktur 
samt øget forurening.

De gennemgående bekymringer er at kommunen ikke har økonomi til at 
håndtere de øgede udgifter forbundet med udbedring og vedligeholdelse af 
faciliteter og infrastruktur, og samtidig at en mangelfuld håndtering af en øget 
belastning vil medføre kaos og en mere beskidt by. Andre udgifter som nævnes 
er etablering af turistmæssige installationer, herunder info-center.

På den anden side påpeger enkelte at øget aktivitet skaber grundlag for 
udbedring af faciliteter, hvilket også vil komme de lokale til gode. 

Øget belastning på Badeanstalten, Gåserepublikken og strandengene om 
sommeren er en bekymring der også nævnes

Flere mener det ikke vil være mulig at gennemføre de nødvendige udbedringer, 
særlig ift. trafikforhold, grundet byens størrelse. 
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INFRASTRUKTUR OG FACILITETER 
VISUALISERING

Ift. infrastrukturen i kommunen omtales en 
UNESCO-status i overvejende grad som en 
ulempe, grundlæggende begrundet med 
manglende kapacitet allerede i dag og de 
udgifter det medfører at opgradere 
infrastruktur og faciliteter.

Infrastruktur er et vigtig tema for mange - 
42 er bekymret for affald og forurening og 
43 omtaler toiletfaciliteter. 5 peger på 
muligheder for øget fokus på 
vedligeholdelse, mens 13 er bekymret for 
øgede udgifter til vedligeholdelse. 
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ANBEFALINGER OG VISUALISERING



TRAFIK, KOLLEKTIV TRANSPORT OG PARKERING
En del borgere  påpeger, at der vil være visse fordele ved udnævnelsen, da 
forbindelsen med offentlig transport til København potentielt kan blive udvidet 
og bedre sammenhæng med metrolinjerne på Vestamager og Kastrup 
Lufthavn. På den anden side er der store bekymringer for stigende trafik på 
grund af turisme, og de konsekvenser dette kan have på miljø, sikkerhed, 
privatliv, fremkommelighed og kulturmiljø ved havnen og i den gamle by. 

“ Parkering for os beboere, der ikke kan parkere på egen grund, er i dag et 
dagligt problem. Og i weekender, når solen skinner - selv her i vintertiden, er 
det helt umuligt. Alle reelle parkeringspladser er fyldte og turister holder her 
og der på f.eks. græsarealer. “

ANALYSE
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Der udtrykkes stor bekymring omkring de nuværende parkeringsmuligheder, 
især i den gamle by og ved havneområdet i sommerperioden og weekender, 
samt en frygt for yderligere problemer i tilfælde af en stigning i antallet af 
besøgende. Ulovlige parkeringer og mangler på parkeringspladser for de lokale 
er en bekymring flere deler. En del påpeger dog også, at udnævnelsen kan 
hjælpe med fondsansøgninger til at afhjælpe disse problemer, og at det 
muligvis kan “skubbe” kommunen til at gøre noget ved problemet. Konkrete 
forslag til parkerings problematikken er bedre skiltning, busparkering til cruise 
turister, betalt parkering, og et parkerings anslæg enten under jorden eller i 
udkanten af byen. Samtidigt udtrykker flere en frygt for, at grønne områder 
omdannes til parkeringsområder. Et par efterspørger en kombination af betalt 
parkering og gratis parkeringslicenser til de lokale. 

“hvis byen indretter specielle turistbus parkeringspladser og sælger dyre 
parkeringstilladelser med tidsbegrænsning og billet til museet, så kan også 
den udfordring håndteres”



TRAFIK, KOLLEKTIV TRANSPORT OG PARKERING
VISUALISERING
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VISUALISERING

Parkering udmærker sig ved at omtales i 
over 120 besvarelser som en udfordring 
for kommunen - både i dag og ved en 
potentiel fremtidig UNESCO-status. 
Ligeledes nævner 65 besvarelser de 
trafikale udfordringer forbundet med øget 
turisme. Busser omtales i 30 besvarelser 
og omhandler i denne sammenhæng 
hovedsagelig en antaget øgning i antal 
turistbusser. Mulighederne for udvidet 
dækning af kollektiv transport-nettet 
fylder generelt ikke så meget blandt 
respondenterne - 9 respondenter peger 
på denne potentielle fordel. 



IDENTITET, HISTORIE OG OPLEVELSEN AF BYEN
Mange anser en verdensarvsudnævnelse som en national og international 
anerkendelse af byens søfartshistorie og bymiljø.  Det gamle bymiljø anses af 
mange for at være Dragørs stolthed og der er også en generel stolthed over 
den indsats, der ydes for at bevare dette. 

Et stort fokus herunder  handler om dilemmaet omkring bevarelsen af Dragørs 
historiske og kulturelle værdi. På den ene side mener mange, at 
UNESCO-udnævnelsen vil give et ekstra fokus på byens bevaringsværdige 
miljø og øge bevidstheden om byens og bygningernes historie og kultur - og 
hvorfor og hvordan man skal bevare miljøet og den traditionelle byggeskik. 
Dette vil overholdes gennem UNESCOs egne retningslinier for fredede 
områder, en strammere styring ift. lokalplanen med færre dispensationer til 
bygningsændringer og nybyg (vinduer, døre, skorstene og terrasser nævnes 
her) og en stærkere sikring for at fredninger overholdes. Enkelte håber at 
midler til bevaring af det historiske miljø bliver nemmere at få adgang til hvis 
Dragør bliver et verdensarvssted, og at statussen vil skabe mere fokus på 
kulturformidling generelt. 

På den anden side giver flere udtryk for, at lokalplan 25 er tilstrækkelig til at 
sikre en respektfuld bevaring af by- og havnemiljøet, og at der ikke er brug for 
yderligere bevarings-indsats. Enkelte efterspørger dog en revidering af planen.
Flere skriver at en Unesco udnævnelse vil forhindre, at husene ændres ved 
f.eks dispensation fra lokalplanen- og enkelte argumenterer for, at dette vil 
lægge hovedvægten på huse og ikke på de mennesker, som bor i dem - og at 
det er ønskelig med en balance mellem bevaring og udvikling og en 
målsætning om at byen skal være rammen om et levende byliv. Der er også en 
frygt for at byen med øget turisme vil miste sin charme og identitet og sit 
autentiske udtryk til mængder af turistbusser og store menneskemængder, og 
at idyl og ro bliver erstattet med stress og støj.

“Hvis havnen skal holde op med at udvikles og blive til et museum, er det døden 
for det fritidsliv der idag betyder så meget for mange af os Dragør borgere. Vi 
kan allerede i dag i sejlklubben ikke tage imod flere medlemmer, da vi ikke har 
plads, og fordi alt skal se småt og gammeldags ud, kan vi ikke få plads nok på 
havnen til ungdomens joller. Vi har lige fået bygget et nyt skur, men det 
kommer næppe til at blive muligt at udvikle området mere – og vi må lade vær 
med at tage mere end 40 medlemmer ind.”
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IDENTITET, IMAGE OG OPLEVELSEN AF BYEN
VISUALISERING

Bedre bevaring af bygninger og 
kulturmiljø samt stolthed og ære er 
blandt de mest gennemgående fordele 
ved en UNESCO-udnævnelse ifølge 
respondenterne - bevaring og 
stolthed/ære omtales som fordele hhv. 
43 og 46 gange.  Museum omhandler 
næsten udelukkende argumentet om at 
byen bliver en museumsby, hvilket 
omtales som en ulempe af 34 
respondenter. Øget fokus på byens 
historie er en anden central fordele i 
samtalen, som omtales af 18 
respondenter. 
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MULIGHEDER OG PROBLEMSTILLINGER



OPSUMMERING
544 bidrag vidner om et meget stort engagement vedr. UNESCO udnævnelse 
af Dragør gamle by og havn.

Borgerne i Dragør giver med deres mangefacetterede kvalitative bidrag et 
stærkt grundlag for at tage gode beslutninger både vedr. UNESCO udnævnelse 
og mere generelt vedr. turisme der pt. opleves som værende i klar vækst.

Undersøgelsen viser også med tydelighed at der er svært at spå om fremtiden 
og at de svar man giver vedr. fremtidsorienterede spørgsmål ofte er meget 
præget af den nutid man lever i.

Dragørborgerne er glade for deres by og ønsker tydeligvis at den bevares som 
den er. Der er så tvivl om hvorvidt en UNESCO udnævnelse vil understøtte 
fastholdelsen af unikke Dragør gamle by og havn.

En UNESCO udnævnelse repræsenterer en del muligheder og samtidigt en del 
udfordringer der skal overkommes eller håndteres.

Både fordele og ulemper er repræsenteret i samtlige overordnede temaer fra 
de 544 borger bidrag.

Temaerne er:
● IDENTITET, IMAGE OG OPLEVELSEN AF BYEN
● TRAFIK, KOLLEKTIV TRANSPORT OG PARKERING
● INFRASTRUKTUR OG FACILITETER 
● ERHVERVSLIV, BUTIKKER, CAFEER OG RESTAURANTER
● ØKONOMI: ERHVERVSLIV, FINANSIERING OG FONDE
● TURISME
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DE STØRSTE TEMATIKKER



DE MEST POSITIVE OG 
NEGATIVE TEMATIKKER
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Forklaring
Rød linie er antal besvarelser der omtaler en UNESCO-status som en bekymring i forhold til et givent tema
Grøn linie er antal besvarelser der omtaler en UNESCO-status som en fordel i forhold til et givent tema
Gul linie indikerer om en UNESCO-status procentmæssig omtales mest som en ulempe eller en fordel i 
forhold til et givent tema - hvor -100 er udelukkende negativt og +100 er udelukkende positivt. 
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DE STØRSTE TEMAER II
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Grafen på forrige side viser hvilke tematikker der omtales mest i de 544 besvarelser, og i hvilken grad en UNESCO- status omtales som en bekymring  eller en 
fordel i forhold til dem. Grafen indikerer flere ting:

● Tematikker vedrørende en UNESCO-udpegning som bekymrende eller direkte  negativt handler i stor grad om plads i byen, trafik, infrastruktur og 
oplevelsen af byen, og tematikker vedr. udpegningen som positiv peger på den ære og stolthed det giver, økonomiske fordele samt at det vil styrke 
bevaringen og promoveringen af kultur, historie og Dragørs identitet som et unikt sted.

● En UNESCO-status omtales udelukkende som negativt i forbindelse med en række tematikker, mange tematikker omtales som både positive og 
negative, og kun relativt få omtales som udelukkende positive.

● De tematikker der decideret fylder mest blandt respondenterne i forhold til en eventuel UNESCO-ansøgning er øget turisme og parkeringsforhold.



De to næste sider viser hvilke fordele og 
ulemper der fylder særlig meget for de de, der 
bor i nomineringsområdet versus de to andre 
områder. 

Se kortet i høj opløsning på 
http://www.digitalarena.dk/unesco/

1 besvarelse
2 besvarelser
3 besvarelser
4 besvarelser
5-6 besvarelser
7-20 besvarelser

Beboelsesnærområde
Nomineringsområdet
Resten af kommunen

De 3 zoner

Antal besvarelser per vej

DE 3 OMRÅDER
ANALYSE

http://www.digitalarena.dk/unesco/


At afstanden fra den mørke røde prik her 
og de to andre røde prikker under 
er stor, indikerer at en UNESCO-status i 
langt større grad anses som et problem for 
parkeringsforholdene blandt de, der bor i 
nomineringsområdet end for resten af 
kommunen.

Det er fordi, de røde prikker er besvarelser, 
der nævner en UNESCO- ansøgning som et 
problem ift. tematikkerne, og de grønne er 
fordele. De mørke røde og -grønne prikker er 
besvarelser fra nomineringsområdet, de 
mellemlyse er beboerområdet og de lyseste 
er besvarelser fra resten af kommunen. 
Næste side gennemgår fire grupperinger af 
tematikker der i særlig grad engagerer en 
given gruppe som fordel eller ulempe:

1. 2. 3. 4.
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FORDELINGEN I KOMMUNEN - MEST CENTRALE FORSKELLE
Herunder følger nogle af de mest markante forskelle i holdninger mellem de tre beboerområder - nomineringsområdet, det beboelsesnære 
område og resten af kommunen. Analysen henviser til de nummererede markeringer under grafen på den foregående side

26

ANALYSE

1
2

3
4

De, der bor i nomineringsområdet anser enkelte temaer som større 
ulempe end de, der bor i resten af kommunen. Det handler i særdeleshed 
om øgningen i krydstogtturister og øget indkig i vinduer, bekymringer 
ved at eje bolig i den gamle bydel, trængsel i gader, om trængsel i 
weekender, problemer med manglende parkering og bekymringer 
knyttet til høje krav til bevaring af bygninger.

Tematikker som mange borgere bosat i nomineringsområdet i højere 
grad end resten af kommunen anser som fordele inkluderer at de mener 
projektet vil varetage værdifuld historie og kulturarv- gennem de krav 
om bedre bevaring af bygninger en UNESCO-status kan medføre, samt 
en bedre overholdelse af lokalplanen, og muligheder for at ansøge 
fonde. I tillæg lægger de vægt på muligheder for en øget antal 
parkeringspladser.

De, der bor i resten af kommunen omtaler i særlig grad 
udfordringer knyttet til manglende toiletter og infrastruktur, 
øget trængsel i byen og forstyrrelse af ro i byen. I tillæg 
nævner mange en manglende overholdelse af lokalplanen i 
dag som noget negativt.

Ift. enkelte tematikker er de, der bor i beboelsesnærområde og 
resten af kommunen i større grad positive end de, der bor i  
nomineringsområdet. Dette gælder i særdeleshed de positive 
effekter af flere penge til kommunen og øget omsætning for 
lokale virksomheder og den ære og stolthed det vil give at 
være på verdensarvlisten. 



DATASÆTTET
Samtlige besvarelser er samlet i anonym form i et datasæt, som kan tilgås via dette link

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VFafl1Gn1W80NuKbH41zhK1ozFdz-j-Ir6HIsJJkF8g/edit?usp=sharing
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