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Sammendrag:

Utenlandske turisters opplevelser av
stillhet og støy i norske vinterlandskaper

Opplevelse av stillhet er viktig for det store flertallet av de utenlandske
vinterferiegjestene i Norge. Nærmere en av tre utenlandske bilturister syntes
stillhet er svært viktig, mens ytterligere en tredel av de besøkende i
vintersesongen 2002 syntes dette er ganske viktig. Bare et lite mindretall på
mellom 13 og 18 prosent la overhode ikke vekt på stillhet i forbindelse med
norgesferien denne vinteren. De som var opptatt av vakkert landskap ved valg av
reisemål var mer enn andre interessert i å oppleve stillhet i norske
vinterlandskaper. Videre er vintergjester som betoner langrenn og turskiløping
svært opptatt av stillhet, hele 88 prosent av dem som la vekt på skiturer syntes
stillhet var viktig, mot 69 prosent av de øvrige ferierende. De som vektla stillhet
hadde flere overnattinger i Norge enn de øvrige gjestene i vintersesongen 2002.
TØIs gjesteundersøkelse viser videre at besøkende som hadde vært på vinterferie i
Norge tidligere la størst vekt på stillhet. Flere kvinner enn menn var opptatt av
stillhet i vinterferien.
Et klart flertall på 69 prosent av de utenlandske bilturistene vinteren 2002 syntes
at støy fra motorisert ferdsel i naturmiljøer er forstyrrende, 14 prosent hadde ingen
klar oppfatning av motorstøy, mens sju prosent svarte at de ikke lar seg forstyrre
av motorferdsel i naturområder. Allment sett er det liten aksept for motorstøy i
naturområder blant de utenlandske vinterferiegjestene. Trolig hadde bare et
mindretall av de utenlandske vinterturistene opplevd mye snøscootertrafikk der de
ferierte.
Bare en svært liten andel på rundt to prosent av de utenlandske bilturistene hadde
kjørt snøscooter under oppholdet i Norge vinteren 2003. Derimot var det et flertall
på rundt 60 prosent av feriegjestene som kunne tenke seg å forsøke snøscooter
ved en eventuell senere vinterreise til Norge. Snøscooterinteressen var størst blant
dem som var opptatt av nedoverski: rundt 69 prosent av dem kunne være
interessert i å kjøre snøscooter ved en senere reise til Norge, mot 44 prosent av
dem som hadde brukt mye tid til turskiløping/langrenn. Generelt var
snøscooterinteressen minst blant dem som var opptatt av turski og betraktet seg
som gode skiløpere, og det er i forhold til denne typen ferierende at
snøscooterferdsel i størst grad er på kollisjonskurs. Blant de fleste utenlandske
feriegjestene som denne undersøkelsen omfatter kan det se ut til at
snøscooterkjøring ikke generelt forbindes med støy i naturområder. Blant dem
som var opptatt av stillhet ved valg av reisemål var det bare noen færre som ikke
var interessert i å kjøre snøscooter enn hva man fant blant de øvrige
vinterferiegjestene. Det kan se ut til at snøscooterkjøring bare delvis blir assosiert
med ferdsel i naturområder, altså at mange ser for seg at snøscooterkjøring er noe
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man foretar i et avgrenset område og at dette dermed bare har innflytelse på en
mindre del av de besøkendes naturopplevelser.
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