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Kart t.v.:  
Lokalisering av  
’Nasjonalparkriket’.  
Kilde: 
www.nasjonalparkriket.no.  
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 Utføre analyser av sosiale, økologiske og økonomiske 
aspekter innenfor en bærekraftig reiselivsstrategi 

 Gi forskningsbaserte innspill til strategier for forvaltning 
og markedsføring av ’Nasjonalparkriket’ i Nord-
Gudbrandsdalen 

 

Kart t.h:  
Undersøkelsesområdet med kommuner, nasjonalparker og andre vernede områder  
i ’Nasjonalparkriket’.  
Kilde: Direktoratet for naturforvaltning (Naturbase) og Berit Grue,  
Transportøkonomisk institutt.  

http://www.nasjonalparkriket.no/
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PROSJEKTOPPGAVER OG GJENNOMFØRING 
 
I SUSTOUR kartlegges lokale brukerinteresser, besøkendes og 
befolkningens ønsker, samt turismens økologiske og 
regionaløkonomiske effekter.  
 
Sammenstillingen av resultatene fra disse undersøkelsene gir et 
kunnskapsgrunnlag for forvaltnings- og markedsstrategier. Figuren 
illustrerer gangen i gjennomføringen. 
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...etterlyste bedre rammebetingelser og en mer aktiv 
forvaltning, med kompetanse på reiselivsutvikling, for å 
utvikle potensialet for turistbesøk i nasjonalparkene 
 

...så et behov for et mer 
aktivt samspill 
mellom lokal næring og 
forvaltning 
 

...mente forvaltningens restriksjoner 
begrenser mulighetene for reiselivsutvikling 
 

...opplevde liten involvering og innflytelse på 
avgjørelser tilknyttet forvaltningen av områdene 
 

Men også ulike og dels motstridende synspunkter på 
reiselivsutvikling:  
 Lokale turistinteresser ønsket nye tilrettelegginger og turistprodukter 

velkommen for å videreutvikle næringen og opprettholde lokalsamfunnet 
 Tradisjonelle bruksinteresser uttrykte engstelse for at raske forandringer kunne 

endre lokalsamfunnets karakter og true lokale verdier og bruksformer 
 Alle vil f.eks. ta vare på villreinen i Rondane, men det er ulike syn på hva slags 

restriksjoner hensynet til villreinen bør legge på bruk og reiselivsutvikling 

RESULTATER FRA KARTLEGGING AV  
LOKALE BRUKERINTERESSER 

 
Et utvalg lokale næringsinteresser i Rondane og Jotunheimen 
nasjonalpark... 
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...de lokale hadde besøkt nasjonalparkene  i gjennomsnitt 30 ganger  
i løpet av de siste tre årene 
...omkring 40 % av de nasjonale hadde i løpet av de tre siste årene vært 
innom Nord-Gudbrandsdalen og 1/3 vil sannsynligvis besøke 
Nord-Gudbrandsdalen i framtiden  
 

...omkring ¼ av innbyggerne aksepterte ikke noen negativ konsekvens for 
rovfuglenes reirbygging og 30 % ingen konsekvens for villreinens leveområde 

...størst andel av de lokale ønsket 
mer tilrettelegging for turisme 
...det var et ønske om ekstra 
tilrettelagt sti fra Lomseggen til 
Skjåk og Bøverdalen med 
servicesenter 

...naturkvalitetene tilknyttet 
destinasjonen ble verdsatt høyt blant alle 
innbyggere i Norge og flesteparten var for 
vern, men med mindre tilslutning når det 
gjaldt de nyeste parkene 
 

...de lokale vektla inntekter og 
arbeidsplasser høyest av 
reiselivseffektene 
...de lokale mente lokalbefolkningens 
interesser og kunnskap var viktig i 
forvaltningen av verneområdene 
 

RESULTATER - BEFOLKNINGENS ØNSKER 
 

En undersøkelse av lokale og nasjonale innbyggere sine preferanser 
ved årsskiftet 2010/2011, tilsa at: 
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Den største andelen av turistene ønsket tilrettelegging 
for fotturaktiviteter, bedre skilting og informasjon 
innenfor nasjonalparken 
 

RESULTATER FRA GJESTEUNDERSØKELSER 
 

Undersøkelse blant 1300 turister i Nord-Gudbrandsdalen (NG) 
(sommeren 2009) og omkring 1000 tyske, danske og nederlandske 
fergeturister med bil (sommeren 2008): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasjonalparkene i NG kan påvirke 
turistenes valg av reisemål 
 

Nesten halvparten av turistene i NG hadde ingen aksept for 
negative økologiske konsekvenser rovfuglenes reirbygging 
som følge av turismeaktivitet 
 

Den største andelen av turistene 
vurderte overnattingstilbud, 
veier / parkering og 
besøkssentre som den viktigste 
tilretteleggingen i  
nasjonalparkens randsone 

 

40 % av turistene i NG aksepterte ingen 
negativ konsekvens for villreinens 
leveområde som følge av turismeaktivitet 
 

Ved et gjenbesøk var turistene i 
NG positive til følgende tilbud, ved 
et prisanslag på 200kr: gondol i 
Lom, reise med Gjendebåten og 
besøk på tradisjonell seter ved 
inngangen til en nasjonalpark 
 

Fredede og vakre naturområder hadde 
stor appell til de utenlandske turistene 
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Prosentvis fordeling på ulike ønsker for tilrettelegging i nasjonalparkenes randsoner, sortert etter 
synkende gjennomsnittsverdi. Besøksundersøkelsen sommersesongen 2009. 

Prosentvis fordeling på ulike ønsker for tilrettelegging innenfor nasjonalparkene, sortert etter 
synkende gjennomsnittsverdi. Besøksundersøkelsen sommersesongen 2009. 
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RESULTATER MHT ØKOLOGISKE EFFEKTER 

 
Et ekspertpanel med naturvitere har vurdert tiltak og mulige 
konflikter tilknyttet gondolbane, båttrafikk på Gjende, ridesenter, 
seter og villrein som attraksjon: 

 
 

 

 

 

Viktig med godt 
kunnskapsgrunnlag og gode 
muligheter for styring for å 
hindre negative miljøeffekter ved 
etablering av turisttiltak 

Turisttiltak kan øke forsøpling og 
slitasje. Søppel kan favorisere 
”generalister” (rødrev, kråke) som så 
fortrenger sårbare ”spesialister” 
(fjellrev) Vedlikehold av gamle 

ferdselsveger kan 
være positivt, for å 
kanalisere ferdsel 

 Vær varsom  med å  
stimulere ferdsel inn i nye 
områder 

Lokaliseringen av en eventuell 
gondolbane kan medføre en svært 
negativ effekt, men kan også være 
uproblematisk. Lokale forhold 
avgjør! 

Dersom et turisttiltak viser 
negative miljøeffekter: Enklere 
og billigere å rette opp ”lette” tiltak 
(guiding, seterturisme, ridning), 
enn tunge utbygginger  
 

I stedet for generelt ferdselsforbud 
kan  rovfugler skånes med 
ferdselsforbud i hekketida 
eller omlegging av stier   
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RESULTATER MHT REGIONALØKONOMISKE EFFEKTER 

 
Regionaløkonomiske beregninger av turismen i Nord-
Gudbrandsdalen, basert på data fra gjesteundersøkelser og 
bedrifter:   

Naturrelatert turistforbruk = det turister som besøker parkene og 
randsonene (inkl. hyttebrukere) legger igjen i NG 

Nasjonalparkrelatert forbruk = beregnet ut fra totalt 
turistkonsum i NG og andelen av turistbesøkene i NG som kan 
tilskrives nasjonalparkstatusen 

Naturrelatert turistforbruk 

utgjorde  419 mill. kroner i 
2010 
 – ca. 55 % av det totale 
ferie- og fritidsrelaterte 
turistkonsumet i NG 
 

Nasjonalparkrelatert 
forbruk utgjorde 192 mill. 
kroner i 2010 
– ca 25 %  av det totale 
ferie- og fritidsrelaterte 
turistkonsumet i NG 
 

 
Nordmenns nasjonalparkrelaterte forbruk utgjorde 
ca 15 %  av det totale konsumet, til norske ferie- og 
fritidsreisende i NG, mens det utgjorde  
ca 40 % av utlendingenes forbruk 
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INNSPILL TIL STRATEGIER:  
MARKED OG FORVALTNING 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Behov for økt kompetanse på forvaltningssiden og  bedre 
samspill mellom lokale interesser og forvaltere når det gjelder 
involvering, deltakelse og ansvar. Viktig å verdsette lokal, 
erfaringsbasert kunnskap 
 

Turistene verdsatte fredede og vakre naturområder, der større 
reiselivstiltak fikk liten oppslutning, men ved gjenbesøk var 
turistene positive til nye aktivitetstilbud 

Utviklingspotensial: 
Betydelig etterspørsel etter 
overnatting og besøkssentre i 
nasjonalparkenes randsone, og 
stier, skilting og informasjon 
inne i nasjonalparkene 
 

 

form av 

Lokale interesser må ivaretas og samordnes for å 
sikre utvikling av bærekraftig reiseliv i nasjonalparkene 

Behov for varsomhet og 
tilpasning av tiltak og 
tilrettelegginger til områdets 
karakter og sårbarhet 



11 

 

 

 

 

SUSTOUR – Bærekraftig reiselivsutvikling i en nasjonalparkregion  

VIDEREFØRING AV SUSTOUR:  
PROTOUR – 

Dynamiske forvaltningsperspektiver på reiselivsutvikling i 
norske nasjonalparker 

 
 PROTOUR vil utfylle og videreføre forskingsaktivitetene i 

SUSTOUR-prosjektet 
 Analysere markedene for nye produkter / opplevelsespakker og 

tilrettelegginger i eller nær nasjonalparkene  
 Avdekke muligheter og begrensinger i norsk naturforvaltning 

med tanke på å utvikle aktive reiselivsstrategier  
 Analysere samordningen innenfor det norske planleggings- og 

forvaltningssystemet  
 Sammenlikne norsk forvaltningspolitikk med tilretteleggingen 

for naturbasert turisme i nasjonalparkene i andre land, som 
New Zealand og USA  

 Utprøve praktisk samarbeid om forvaltningstiltak der både 
forvaltingsmyndigheter og lokale interessenter deltar aktivt  



SUSTOUR er 
 

 et kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) under programmet 
Natur og Næring, Norges forskningsråd 

 et forskningssamarbeid mellom forskergrupper; Transportøkonomisk 
institutt (TØI), Norsk institutt for naturforskning (NINA), 
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Bygdeforskning, i 
tillegg til et internasjonalt samarbeid med Oregon State University 
(OSU) i USA, University of Otago på New Zealand, og 
Turismforskningsinstitutet ETOUR i Sverige 

 støttet av Norges forskningsråd, Norges Bondelag og Regionrådet for 
Nord-Gudbrandsdal (Nasjonalparkriket)  

 under gjennomføring i perioden 2008 – 2011  
 tilknyttet nasjonalparkene; Rondane, Dovre, Dovrefjell-

Sunndalsfjella, Jotunheimen, Reinheimen og Breheimen  

Kontakt: Prosjektleder Knut Veisten, Transportøkonomisk institutt (TØI)  
Telefon: 22 57 38 13  |  E-post: kve@toi.no  |  Nettside: www.toi.no/NFR-SUSTOUR/  

Foto: Asbjørn Amble (Dombås) og Heidi Degnes-Ødemark (UMB) 
Design og utforming: Heidi Degnes-Ødemark (UMB) 
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