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1. Innledning og problemstilling 
Reiser for å oppleve natur har lange tradisjoner og det å oppsøke naturområder har 
vært en voksende trend i internasjonal turisme (Newsome, More og Dowling 
2002:1). I Norge er de fleste turistattraksjonene knyttet til naturseverdigheter 
og/eller naturbaserte aktiviteter (Viken 2006). Det å oppleve norsk natur har også 
vært et hovedmotiv for utenlandske turister som kommer til Norge og 
Skandinavia i sin alminnelighet (Haukeland 1997; Gössling og Hultmann 2006:3). 
Norge har en sterk kombinasjon av kyst, fjord og fjell som utgjør et trekkplaster 
for naturbasert turisme, og blant disse tre naturtypene er det spesielt deler av de 
norske fjellområdene som har vernestatus. Vi har da også fått både nye 
nasjonalparker og utvidelse av eksisterende parker de senere årene. Verdens 
naturvernunion (IUCN) har som mål at alle land skal verne minst 15 prosent av 
alle naturtyper. Med gjennomføring av planlagt vern innen 2010 vil over 15 
prosent av Norges fastlandsareal være vernet etter naturvernloven (Miljøstatus i 
Norge 2009). 

Kart 1 (på side 3) viser alle nasjonalparkene i Norge. Nasjonalparker er antatt å ha 
et stort potensial som dynamoer for reiselivsutvikling (Fredman 2004; Reinius & 
Fredman 2007; Teigland & Holden 1996; Lindberg & Dellaert 2003). Fram til i 
dag har det vært liten anledning til å introdusere fasiliteter og utvikle 
kommersielle aktiviteter i og rundt nasjonalparkene. Men, bl.a. sett på bakgrunn 
av tilbakegangen i tradisjonelle bygdenæringer, har det i de senere årene vært en 
økende politisk interesse for å utnytte de vernede arealene i næringsøyemed (St. 
prp. Nr. 65 2002-2003). 

Bortsett fra noen observasjoner fra TØIs Gjesteundersøkelse, som blant annet 
indikerte at 41 prosent av bilturistene hadde besøkt nasjonalparker på norgesferien 
i 2003 (Jacobsen 2005), mangler vi data om utenlandske turisters faktiske 
interesse for de norske nasjonalparkene og hvordan de vurderer ulike 
tilretteleggingstiltak.  
 
I dette arbeidsdokumentet presenterer vi resultater fra en spørreundersøkelse av 
utenlandske bilturister som reiste ut fra Norge med ferge, sommeren 2008. Av 
disse tar vi bare for oss de danske, tyske og nederlandske turistene som var på 
ferie-/ fritidsreise (ikke forretningsreisende) med minst en overnatting i Norge. 
Hovedfokus i vår studie har vært: 

o naturinteresser, natur- og rekreasjonsholdninger; 
o faktiske besøk i norske nasjonalparkene og deres betydning for 

beslutningen om å reise til Norge; 
o hva begrepet nasjonalpark assosieres med; og 
o holdninger til nasjonalparker og tilrettelegging. 
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Selv om spørsmålene om naturinteresser, nasjonalparkbesøk, osv. ble stilt 
innenfor en nasjonal ramme, så har vi hatt særlig ett bestemt og stort 
nasjonalparkområde i mente, nemlig det såkalte Nasjonalparkriket i Nord-

Kart 1: Nasjonalparker 
i Norge. Kilde: 
www.dirnat.no, med 
ring rundt Nord-
Gudbrandsdalen / 
Nasjonalparkriket 

http://www.dirnat.no/
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Gudbrandsdalen.1 Der har de seks kommunene Dovre, Lesja, Lom, Sel, Skjåk og 
Vågå de siste årene markedsført seg som Nasjonalparkriket 
(www.nasjonalparkriket.no). Disse kommunene har fem nasjonalparker innenfor 
sine kommunegrenser (se kart 2 nedenfor). Motivet for å forsøke å bygge et eget 
merkenavn, som Nasjonalparkriket, i stedet for det eksisterende urgamle 
regionnavnet Nord-Gudbrandsdal, kan grunngis i en antatt betydning av 
betegnelsen nasjonalpark som trekkplaster for et visst turistsegment (Reinius & 
Fredman 2007). Fra et slikt lokalt perspektiv vil det i denne sammenhengen være 
ønskelig å få vurdert om innføringen av Nasjonalparkriket som merke har 
påvirket, eller kan forventes å påvirke, turismen i Nord-Gudbrandsdalen. Da vil 
det også være av interesse å undersøke nærmere et av de store utenlandske 
turistsegmentene i Norge, nemlig bilturister fra Danmark, Tyskland og Nederland  
(Rideng & Grue 2008). 
 

 

                                                 
1 I prosjektet ”Bærekraftig reiselivsutvikling i en nasjonalparkregion” (SUSTOUR) undersøkes 
det, mer generelt, hva som kjennetegner den generelle etterspørselen etter denne typen naturbasert 
opplevelse, på det nasjonale og internasjonale reiselivsmarkedet, og hva et områdes 
nasjonalparkstatus betyr i denne sammenheng. Det blir også undersøkt hvilke ønsker og 
holdninger forskjellige turistkategorier inntar til utvikling av ulike typer av fasiliteter, 
kommersielle aktiviteter og en generelt mer intensiv turistmessig utnyttelse av nasjonalparkene. 
Videre undersøkes det hvordan ulike brukere av Nasjonalparkriket, dvs. både tilreisende og 
fastboende, stiller seg til tilrettelegging og turistmessig utnyttelse av dette naturområdet. 
Nasjonalparkriket (www.nasjonalparkriket.no) i de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdalen 
(Dovre, Lesja, Lom, Sel, Skjåk og Vågå) representerer studieområdet (Veisten m.fl. 2007). 

Kart 2: Kommuner og parker i 
Nasjonalparkriket / Nord-Gudbrandsdal. 
Kilde: www.dirnat.no, bearbeidet av B. Grue 

http://www.nasjonalparkriket.no/
http://www.nasjonalparkriket.no/
http://www.dirnat.no/
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2. Metode og data 
Spørreundersøkelsen er gjennomført ved undervegundersøkelse av et stratifisert 
utvalg. Populasjonen er i vårt tilfelle antallet utreiser med ferge foretatt av 
personer bosatt i Tyskland, Danmark, Nederland. Siden disse reisene 
nødvendigvis er foretatt av personer, så kan vi også tale om en populasjon av 
personer, eller reisefølger, på ferge. Utreisene omfatter bare ferie- og fritidsreiser 
(foretatt i sommerhalvåret), dvs. at vi har foretatt en begrensing av 
turistreisedefinisjonen fra UNWTO som også inkluderer forretningsreiser. 
Utlendingers besøk i Norge innebærer normalt både en innreise og en utreise. To 
gode grunner for å gjennomføre spørreundersøkelsen ved utreise er i) at det 
hovedsakelig er praktisk enklere å organisere registreringer/intervjuer ved utreise 
mens de reisende venter på transportmidlets avgang; og ii) at det er mer relevant å 
formulere og besvare spørreskjemaer basert på faktisk reisevirksomhet og 
hendelser under reisen. Undersøkelser foretatt direkte blant informantene ved 
fergehavner eller andre grenseoverganger kalles altså undervegsundersøkelser. 
Det er statistisk komplisert å trekke (representative) utvalg til slike undersøkelser 
av populasjonen utreiser med ferge. Populasjonen består av en konkret, endelig 
mengde elementer (reiser), men antallet er ukjent og det finnes ikke noen oversikt 
over elementene. Fordelen ved undervegundersøkelser er at en gjerne oppnår 
relativt høy svarprosent, slik at problemet med selektive utvalg som oftest blir 
mindre enn ved telefon- og postalundersøkelser (Rideng m.fl. 2007). 
 
I utvalgsplanen ble det i noen grad tatt hensyn til at det kan være systematiske 
forskjeller mellom dem som reiser ut fra ulike steder og til ulike tider. Det ble 
gjennomført datainnsamling i flere omganger i løpet av sommeren ved alle de 
fergehavnene som utgjør en del av strataene i TØIs Gjesteundersøkelse2, dvs. 
Oslo, Sandefjord, Larvik, Kristiansand og Bergen (Rideng & Grue 2008). 
Imidlertid får vi ikke tatt hensyn til mulige systematiske forskjeller mellom dem 
som reiser (ut av landet) med ulike transportmidler. Valget av tyske, danske og 
nederlandske bilturister har sin bakgrunn i at nettopp disse nasjonalitetene er 
prioriterte utenlandske markeder i Nasjonalparkriket. Uansett vil vi ha en 
utvalgsfeil tilknyttet de faktiske valg av utreisested og tidspunkter for 
datainnsamling (Rideng m.fl. 2007). 
 
En pretest av spørreskjemaet ble gjort blant noen få danske bilturister før det ble 
oversatt til tysk og nederlandsk. Syv av åtte fergelinjer mellom Norge og 
Danmark og Tyskland ble dekket i undersøkelsen (det er ingen fergeforbindelser 
mellom Norge og Nederland), dvs. Oslo – Kiel, Oslo – Fredrikshavn, Oslo – 
København, Langesund – Hirtshals, Kristiansand – Hirtshals, Kristiansand – 
Hanstholm og Bergen – Hanstholm. 19 avganger ble selektert for å reflektere 
trafikkfordelingen mellom ferger og uker/ ukedager gjennom sommersesongen. 

                                                 
2 Gjesteundersøkelsen er en løpende kartlegging av utenlandske turistbesøk i Norge, som TØI 
gjennomfører på oppdrag fra Innovasjon Norge 
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Registreringen ble foretatt ved at turistene ble bedt om å fylle ut spørreskjemaet 
som ble delt ut og samlet inn mens de satt i bilene og ventet på ombordkjøring. 
Skjemaet var som nevnt tilgjengelig på den reisendes eget språk, dvs. både på 
dansk, tysk og nederlandsk.  

Utvalget av de tyske, danske og nederlandske turistene som reiste ut med ferge 
sommeren 2008 representerer i alt 331 000 besøkende eller 3,9 millioner 
gjestedøgn i Norge – basert på tall omregnet fra TØIs Gjesteundersøkelse (Rideng 
& Grue 2009). Tabellene i kapittel 3 er hentet fra denne registreringen, som TØI 
gjennomfører på oppdrag fra Innovasjon Norge. Disse omfatter basisspørsmål 
som omhandlet bostedsland, reiseformål, varighet og overnattingsmåter og i 
tillegg temaer som reiseruter, forbruk og forbruksmønster, aktiviteter, holdninger 
og interesser. De vanlige bakgrunnsspørsmålene, alder, kjønn utdanning, etc. er 
også med. 

Resultatene i kapitlene 4, 5, 6 og 7 skriver seg fra registreringer foretatt i 
SUSTOUR-prosjektet. Her er spørsmål om naturinteresser, natur- og 
rekreasjonsholdninger tatt med; om faktiske besøk i nasjonalparkene og deres 
betydning for beslutningen om å reise til Norge; om hva begrepet nasjonalpark 
assosieres med; og om holdninger til nasjonalparker og tilrettelegging.  

I dette arbeidsdokumentet vil vi stort sett holde oss til enkle frekvensopptellinger 
og noen krysstabuleringer etter nasjonalitet. Mer omfattende statistisk analyse vil 
bli rapportert i andre publikasjoner (vitenskaplige artikler). I Vedlegg 1 
presenteres korrelasjonsanalyser av diverse spørsmål/variable, også omdefinerte 
variable som kan være mer egnet for statistisk analyse. 

 

 

3. Utvalget av danske, nederlandske og tyske 
turister 
Tabell 1 viser fordelingen mellom nasjonaliteter i bruttosamplet på 947 
respondenter, der de tyske, nederlandske og danske turistene utgjorde den store 
majoriteten (nesten 98 %), og er de nasjonalitetene vi vil fokusere på i det videre. 
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Tabell 1: Nasjonaliteter i bruttoutvalget av utenlandske turister som reiste ut fra Norge 
med ferge sommeren 2008. Absolutte tall og prosent 

 Frekvens Prosent 

Tyskland 528 56 

Nederland 240 25 

Danmark 152 16 

Belgia 9 1 

Sveits 5 1 

Østerrike 5 1 

Andre nasjonaliteter 3 0 

Uoppgitt 5 1 

Total 942 100 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Gjesteundersøkelsen 2008 

 

Tabell 2a viser fordelingen mht reiseformålet for bruttoutvalget – om 
hovedformålet var å besøke noen, om reisen hadde en annen ferie-/fritidshensikt, 
eller om formålet var arbeid/forretning/kurs. I det følgende vil vi kun ta for oss de 
tyske, nederlandske og danske turistene som hadde ferie-/fritidsmål for reisen 
eller som besøkte familie/venner. 
Tabell 2a: Hovedformålet med Norgesreisen for bruttoutvalget. Utenlandske bilturister 
som reiste ut fra Norge med ferge sommeren 2008. Prosent. 

Besøke familie 4 

Besøke venner/kjente 4 

Annen ferie-/fritidsreise 85 

Kurs/konferanse/seminar 1 

Annen forretningsreise 1 

Til/fra arbeidsplass/ studiested 3 

Annet formål 2 

Total 100 

 (N) (938) 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Gjesteundersøkelsen 2008 

 

Tabell 2b viser fordelingen mht reiseformålet for bare de tyske, nederlandske og 
danske turistene – om hovedformålet var å besøke noen eller om reisen hadde en 
annen ferie-/fritidshensikt (N=855). 
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Tabell 2b: Hovedformålet med Norgesreisen. Utenlandske bilturister fra Danmark, 
Tyskland og Nederland som reiste ut fra Norge med ferge sommeren 2008. Prosent  

 Danmark Nederland Tyskland Total 
Besøke familie 11 2 4 4 

Besøke venner/kjente 8 0 5 4 

Annen ferie-/fritidsreise 81 98 92 92 

Total 100 100 100 100 

(N) (140) (224) (491) (855) 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Gjesteundersøkelsen 2008 

 

Tabellene 3-6 viser fordelingen mht kjønn, alder, utdanning og inntektsnivå 
(kvalitativt, selverklært) for de tyske, nederlandske og danske turistene. 
Tabell 3: Kjønnsfordeling. Utenlandske bilturister fra Danmark, Tyskland og Nederland 
som reiste ut fra Norge med ferge sommeren 2008. Prosent  

 Danmark Nederland Tyskland Total 
Kvinne 43 43 36 39 

Mann 57 57 64 61 

Total 100 100 100 100 

(N) (132) (210) (448) (790) 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Gjesteundersøkelsen 2008 

 

Tabell 4: Alder. Utenlandske bilturister fra Danmark, Tyskland og Nederland som reiste 
ut fra Norge med ferge sommeren 2008. Prosent  

 Gj.snitt (N) St.avvik 

Danmark 46,85 (128) 13,763 

Nederland 45,98 (201) 11,425 

Tyskland 47,18 (457) 12,152 

Total 46,82 (786) 12,245 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Gjesteundersøkelsen 2008 
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Tabell 5: Utdanningsnivå. Utenlandske bilturister fra Danmark, Tyskland og Nederland 
som reiste ut fra Norge med ferge sommeren 2008. Prosent  

 Danmark Nederland Tyskland Total 
Grunnskole 29 1 34 25 

Videregående skole 13 26 24 23 

1-4 års høyere utdanning 
etter vgs. 29 27 14 20 

Mer enn 4 års høyere 
utdanning etter vgs. 28 46 28 32 

Total 100 100 100 100 

(N) (133) (215) (469) (817) 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Gjesteundersøkelsen 2008 

 
Tabell 6: Inntekt (kvalitativt, selverklært). Utenlandske bilturister fra Danmark, Tyskland 
og Nederland som reiste ut fra Norge med ferge sommeren 2008. Prosent  

 Danmark Nederland Tyskland Total 
Relativt høy 16 39 19 24 

Middels 70 56 65 64 

Relativt lav 12 1 10 8 

Vet ikke 2 4 7 5 

Total 100 100 100 100 

(N) (135) (218) (455) (808) 

Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Gjesteundersøkelsen 2008 

 

Fra alle tre landene er det en liten overvekt av menn i utvalgene - om lag 60 %, og 
relativt høyest blant de tyske gjestene (tabell 3). Dette kan skyldes en 
utvalgsskjevhet ettersom mannen gjerne er bilføreren når par av ulikt kjønn reiser 
sammen og dermed oftest vil ta hånd om spørreskjemaet. Gjennomsnittsalderen er 
omtrent den samme for alle tre nasjonaliteter, vel 45 år (tabell 4). Oppgitt 
utdanningsnivå ligger betydelig høyere i det nederlandske utvalget, bare ca 27 % 
med maksimalt videregående utdanning; og det er relativt lavt i det tyske, ca 58 % 
med makimalt videregående utdanning (tabell 5). Det er også høyest andel blant 
de nederlandske bilturistene som oppgir ”relativt høy” inntekt – nesten 40 % mot 
under 20 % blant dansker og tyskere (tabell 6). 

Tabell 7 viser fordelingen mht bostedstype, blant de tyske, nederlandske og 
danske turistene. 
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Tabell 7: Bostedstype i hjemlandet. Utenlandske bilturister fra Danmark, Tyskland og 
Nederland som reiste ut fra Norge med ferge sommeren 2008. Prosent  

 Danmark Nederland Tyskland Total 
Større by (>500 tusen innb) 5 8 17 13 

Middels by (50-500 tusen innb.) 20 32 22 24 

Mindre by (<50 tusen innb.) 29 22 28 26 

Landdistrikt/landsby 46 38 34 37 

Total 100 100 100 100 

(N) (133) (220) (479) (832) 

Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Gjesteundersøkelsen 2008 

 
Det er grunn til å merke seg at de fleste utenlandske bilturistene i utvalget er 
bosatt i mindre by eller landdistrikt i sitt hjemland. Det er høyest andel i det 
danske utvalget som har bosted i landdistrikt/landsby (ca 46 %) eller bosted i 
småbyer (nesten 30 %). 

Spørsmål 8 gjengir tilgangen til natur på hjemstedet:  
Tabell 8: Adgangen til naturområder der man ferdes til daglig. Utenlandske bilturister 
fra Danmark, Tyskland og Nederland som reiste ut fra Norge med ferge sommeren. 
Prosent 

Svært dårlig (0) 1 

Ganske dårlig (1) 3 

Verken god eller dårlig (2) 12 

Ganske god (3) 54 

Svært god (4) 31 

Total 100 

Gj.snitts-score 3,13 

Standardavvik 0,759 

N (829) 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, SUSTOUR 

 

Rundt en tredjedel har svært god tilgang til natur der de bor, og hele 85 % har 
ganske eller svært god tilgjengelighet til slike ressurser nær bostedet. 

Tabell 9 viser fordelingen mht familiekategorier, blant de tyske, nederlandske og 
danske turistene. 
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Tabell 9: Familiekategorier. Utenlandske bilturister fra Danmark, Tyskland og 
Nederland som reiste ut fra Norge med ferge sommeren 2008. Prosent  

 Danmark Nederland Tyskland Total 
Ektepar/samboere m/barn 49 64 55 57 

Ektepar/samboere u/barn 30 30 35 33 

Enslig mor/far med barn 7 2 2 3 

Enslig (enpersonfamilie) 14 4 9 8 

Total 100 100 100 100 

(N) (138) (219) (468) (825) 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Gjesteundersøkelsen 2008 

 
Det er høyest andel enslige i det danske utvalget (ca 14 %), og blant alle 
nasjonalitetene er den største gruppen ektepar/samboere med barn (fra ca 
halvparten blant de danske turistene til ca 64 % blant de tyske). 

Tabell 10 viser antallet personer i reisefølget, for de tyske, nederlandske og 
danske bilturistene. 
Tabell 10: Antallet personer i reisefølget. Utenlandske bilturister fra Danmark, Tyskland 
og Nederland som reiste ut fra Norge med ferge sommeren 2008  

 Gj.snitt (N) St.avvik 

Danmark 4,4 (140) 3,587 

Nederland 3,2 (220) 1,300 

Tyskland 4,3 (477) 5,847 

Total 4,1 (837) 4,721 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Gjesteundersøkelsen 2008 

 

Det var lavest antall i reisefølget blant de nederlandske turistene – litt flere enn 3 
personer. 

Tabell 11 viser antallet netter de tyske, nederlandske og danske turistene har 
tilbrakt på reisen i Norge. 
Tabell 11: Antallet overnattinger i Norge. Utenlandske bilturister fra Danmark, Tyskland 
og Nederland som reiste ut fra Norge med ferge sommeren 2008  

 Gj.snitt (N) St.avvik 

Danmark 6,6 (140) 3,950 

Nederland 14,0 (224) 9,071 

Tyskland 14,3 (485) 7,490 

Total 12,9 (849) 8,006 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Gjesteundersøkelsen 2008 
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De danske turistene hadde bare ca halvparten så mange overnattinger som 
tyskerne og nederlenderne, ca 7 versus ca 14. 

Tabell 12 viser overnattingskategorier for de tyske, nederlandske og danske 
turistene. 
Tabell 12: Overnattingskategorier. Utenlandske bilturister fra Danmark, Tyskland og 
Nederland som reiste ut fra Norge med ferge sommeren 2008. Prosent  

 Danmark Nederland Tyskland Total 
Hotell, pensjonat 12 20 13 14 

Camping 17 31 24 25 

Hytte 41 42 49 46 

Slekt, annet/ blandet/ uoppgitt 
overnattingsform 29 7 14 15 

Total 100 100 100 100 

(N) (140) (201) (479) (820) 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Gjesteundersøkelsen 2008 

 

Blant alle nasjonalitetene hadde den største andelen overnattet i hytter (40-50 %). 

Tabell 13 viser antallet steder i Norge der de tyske, nederlandske og danske 
turistene hadde overnattet. 
Tabell 13: Antallet overnattingssteder på reisen i Norge. Utenlandske bilturister fra 
Danmark, Tyskland og Nederland som reiste ut fra Norge med ferge sommeren 2008. 
Prosent  

  Danmark Nederland Tyskland Total 
1 sted Antall 62 4 44 37 

2 steder Antall 12 9 14 13 

3-7 steder Antall 24 64 22 33 

8 el. flere steder Antall 2 23 20 17 

Total Antall 100 100 100 100 

(N) % (139) (194) (439) (772) 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Gjesteundersøkelsen 2008 

 

Nederlenderne utgjorde den nasjonaliteten med flest ulike overnattingssteder i 
Norge, over 85 % på tre eller flere steder i løpet av oppholdet; mens bare vel 25 % 
av danskene hadde overnattet på tre eller flere steder.3 

                                                 
3 Nederlenderne og tyskerne hadde i gjennomsnitt tilbrakt de fleste nettene (nesten halvparten) i 
Fjord-Norge (Vestlandet), mens danskene i gjennomsnitt hadde tilbrakt flere netter både på 
Østlandet og (flest) på Sørlandet. 
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Tabell 14 viser turistenes tidligere besøk i Norge. 
Tabell 14: Tidligere reiser til Norge. Utenlandske bilturister fra Danmark, Tyskland og 
Nederland som reiste ut fra Norge med ferge sommeren 2008. Prosent  

 Danmark Nederland Tyskland Total 
Flere ganger i året 18 2 6 7 

Ca en gang i året 26 10 24 20 

Hvert annet/tredje år 24 17 28 24 

Sjelden 21 15 11 14 

I Norge for første gang 12 57 32 35 

Total 100 100 100 100 

(N) (140) (218) (476) (834) 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Gjesteundersøkelsen 2008 

 

Blant nederlenderne var godt over halvparten (57 %) i Norge for første gang, 
mens denne andelen utgjorde bare 12 % blant danskene. 

Tabell 15 viser hvor mange av turistene som har krysset av på angitte steder i 
Norge – innenfor og utenfor Nasjonalparkriket. 
Tabell 15: Antall avkryssinger på angitte steder i Norge. Utenlandske bilturister fra 
Danmark, Tyskland og Nederland som reiste ut fra Norge med ferge sommeren 2008. 
Prosent  

Besøkssted Danmark Nederland Tyskland Alle 

Nasjonal-
parkriket 

Lom/Vågå 22 47 33 37 

Dovre/Lesja 29 33 25 28 

Andre 
steder 

Valdres/Fagernes 31 41 28 33 

Nordfjord/Stryn 16 50 42 42 

Lillehammer 53 55 58 55 

Sognefjord 37 75 62 64 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, SUSTOUR/ Gjesteundersøkelsen 2008 

 

Det var høyest andel blant nederlenderne som hadde krysset av på de to stedene i 
Nasjonalparkriket – nesten halvparten hadde vært i Lom/Vågå og nesten en 
tredjedel i Dovre/Lesja; over en tredjedel av tyskerne hadde vært i Lom/Vågå, og 
vel en fjerdedel av både tyskerne og danskene hadde vært i Dovre/Lesja. 

Tabell 16 viser informasjonskilder turistene oppgir å ha benyttet før og under 
reisen i Norge. 
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Tabell 16: Informasjonskilder for reisen i Norge. Utenlandske bilturister fra Danmark, 
Tyskland og Nederland som reiste ut fra Norge med ferge sommeren 2008. Prosent  

 
Ikke 

tilgjengelig Ikke brukt Litt brukt Mye brukt Total 

Turoperatør/turguide, brukt på 
reisen 17 56 16 12 100 

Lokale turistkontor og 
turistverter, brukt på reisen 5 33 50 12 100 

Andre reisende, som 
informasjonskilde på reisen 7 61 27 4 100 

Lokale medier, brukt på 
reisen 9 68 19 4 100 

Informasjonstavler, brukt på 
reisen 1 21 64 14 100 

Reisehåndbøker, brukt på 
reisen 2 23 36 40 100 

Brosjyrer, brukt på reisen 1 18 50 31 100 

Internett, brukt på reisen 15 40 28 17 100 

Egen erfaring/ tidl. besøk som 
info-kilde på reisen 15 19 24 43 100 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Gjesteundersøkelsen 2008 

 

De største andelene av turistene fra Tyskland, Nederland og Danmark har oppgitt 
å basere seg mest på egen erfaring/ tidligere besøk og på bruk av reisehåndbøker. 
Ca en tredjedel oppgir også å ha brukt brosjyrer mye som informasjonskilde. 
Informasjonstavler og lokale turistkontor/ lokalverter kan (sammen med brosjyrer) 
dog utgjøre en ekstrakilde til informasjon for det store flertallet av turistene (om 
en ser de mange avkryssingene på ”litt brukt” i sammenheng med ”mye brukt”). 
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4. Naturinteresser, natur- og 
rekreasjonsholdninger 
Tabell 17 gjengir svarene på spørsmål om hvor viktig opplevelsen av norsk natur 
har vært for valget av reisemål.   
Tabell 17: Viktigheten av å oppleve norsk natur for valget av reisemål. Utenlandske 
bilturister fra Danmark, Tyskland og Nederland som reiste ut fra Norge med ferge 
sommeren 2008. Prosent  

Ikke viktig (0) 4 

Litt viktig (1) 2 

Ganske viktig (2) 10 

Svært viktig (3) 28 

Ekstremt viktig (4) 57 

Total 100 

Gj.snitts-score 3,34 

Standardavvik 0,967 

N (821) 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, SUSTOUR 

 

Naturorienteringen er som vi ser meget sterk; en klar majoritet fremholder at dette 
er ekstremt viktig, og hele 85 % holder naturopplevelser på norgesferien som 
ekstremt eller svært viktig for valg av reisemål.  

Tabell 18 gir et bilde av hvilke aspekter ved natur- og landskapsopplevelser som 
er mer eller mindre viktige ved norgesreisen. Tabellen er rangert etter fallende 
grad av viktighet (målt ved gjennomsnittsscore). 
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Tabell 18: Viktigheten av ulike typer natur- og landskapsopplevelser i forbindelse med 
norgesreisen. Utenlandske bilturister fra Danmark, Tyskland og Nederland som reiste ut fra 
Norge med ferge sommeren 2008. Prosent  

 Uviktig 
(0) 

Litt viktig  
(1) 

Ganske 
viktig (2) 

Svært 
viktig (3) 

 
Sum 

Gj.snitts-
score 

Standard- 
avvik 

 
(N) 

Frisk luft, rent vann og 
uberørte omgivelser 4 4 33 58 100 2,38 0,826 (696) 

Stillhet og ro 6 9 38 48 100 2,28 0,844 (696) 

Oppleve noe som er 
vakkert 8 7 36 49 100 2,27 0,884 (678) 

Oppleve noe annet enn 
hverdagen 8 5 37 49 100 2,26 0,905 (787) 

Fysisk avkobling i 
naturen 9 10 39 42 100 2,13 0,936 (787) 

Lade batteriene/ hente 
nye krefter 10 14 33 43 100 2,09 0,977 (787) 

Sanseinntrykk (syn, 
hørsel, duft, smak m.v.) 10 13 39 39 100 2,06 0,952 (787) 

Få en følelse av frihet 12 13 37 38 100 2,00 0,995 (768) 

Føle samhørighet med 
landskap og natur 13 19 38 31 100 1,87 0,991 (768) 

Oppleve naturens magi 
og mystikk 18 17 35 32 100 1,80 1,069 (768) 

Sightseeing på egen 
hånd 17 15 40 28 100 1,79 1,034 (787) 

Føle nærhet til 
personer i reisefølget 24 16 31 29 100 1,64 1,138 (768) 

Hente inspirasjon i 
naturomgivelser 19 26 33 23 100 1,59 1,034 (768) 

Fremme helse og 
sunnhet 19 23 39 19 100 1,58 0,999 (787) 

Øke min forståelse/ 
viten om naturen 19 30 33 18 100 1,49 0,995 (787) 

Oppleve noe mektig og 
overveldende 23 25 32 20 100 1,49 1,055 (768) 

Finne en annen puls/ 
tidsrytme 28 21 30 21 100 1,44 1,113 (767) 

Ha det komfortabelt i 
naturomgivelser 27 30 31 12 100 1,29 0,992 (786) 

Fysisk krevende 
aktivitet i naturen 31 32 26 11 100 1,17 0,986 (787) 

Oppleve en dypere 
sammenheng i 
tilværelsen 44 28 19 9 100 0,94 0,997 (768) 

Søke utfordringer som 
innebærer risiko 56 26 13 5 100 0,68 0,888 (714) 

Datakilde: Transportøkonomisk institutt, SUSTOUR 
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Det er naturkvaliteter som frisk luft, rent vann og uberørte omgivelser som 
vurderes som viktigst – mer enn ni av 10 holder dette for å være ganske eller 
svært viktig. Dernest følger betydningen av stillhet og ro. Det er også en rekke 
andre aspekter som oppleves som viktige. Kun fire forhold har en overvekt av 
svar som tilsier liten eller ingen viktighet, og spesielt ønsket om å ”oppleve en 
dypere sammenheng i tilværelsen” og å ”søke utordringer som innebærer risiko” 
har lave gjennomsnittscorer. Det er likevel henholdsvis 18 % og 28 % som holder 
nettopp disse sidene ved naturopplevelsen for å være ganske eller svært viktige.  

Tabell 19 viser viktigheten av et knippe aktiviteter på norgesreisen: 
Tabell 19: Viktigheten av ulike aktiviteter på norgesreisen. Utenlandske bilturister fra 
Danmark, Tyskland og Nederland som reiste ut fra Norge med ferge sommeren 2008. 
Prosent  

 Ikke 
viktig 
(0) 

Litt  
viktig  
(1) 

Ganske 
viktig  
(2) 

Svært 
viktig  
(3) 

Ekstremt 
viktig  
(4) Total 

Gj.snitts-
score 

Standard- 
avvik (N) 

Besøke 
naturattraksjoner 20 7 24 26 23 100 2,25 1,413 (827) 

Sportsfiske i 
saltvann 61 5 6 10 18 100 1,19 1,633 (827) 

Fotturer over 4 
timer 50 16 13 12 9 100 1,15 1,387 (827) 

Spise lokal mat 46 18 19 11 6 100 1,12 1,260 (827) 

Besøke museer/ 
kunstutstillinger 48 21 17 12 3 100 1,00 1,160 (827) 

Sportsfiske i 
ferskvann 71 8 6 5 10 100 0,76 1,350 (827) 

Sykkeltur 88 5 5 1 2 100 0,23 0,720 (822) 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Gjesteundersøkelsen 2008 

 

Å oppsøke naturattraksjoner står høyest i kurs på denne lista, mens de aller fleste 
synes at mer spesialiserte aktiviteter som sportsfiske i ferskvann og sykling er 
uviktig.  

Tabell 20 angir respondentenes toleranse for andre personers nærvær i 
naturområder: 
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Tabell 20: Hvordan man kan like andre menneskers tilstedeværelse ved naturopplevelser. 
Utenlandske bilturister fra Danmark, Tyskland og Nederland som reiste ut fra Norge med 
ferge sommeren 2008. Prosent 

 Meget 
dårlig 

(0) 

Ganske 
dårlig  

(1) 

Verken godt 
eller dårlig 

(2) 

Ganske 
godt  
(3) 

Meget 
godt 
(4) Total 

Gj.snitts-
score 

Standard- 
avvik (N) 

Familie/ venner/ 
ledsager/ kjæreste 1 1 9 44 46 100 3,34 0,722 (766) 

Være helt for meg 
selv/ alene 16 13 28 28 15 100 2,12 1,274 (712) 

Mange andre 
likesinnede 
mennesker 6 18 43 30 4 100 2,08 0,929 (745) 

Mange andre 
forskjellige 
mennesker 19 25 39 14 3 100 1,56 1,035 (748) 

Datakilde: Transportøkonomisk institutt, SUSTOUR 

 

Ni av 10 synes godt om å oppleve natur sammen med sine aller nærmeste (som 
gjerne inngår i reisefølget), og 43 % synes det er fint å være alene om 
naturopplevelser. En tredjedel liker godt å være sammen med mange likesinnede 
mennesker, mens 44 % misliker at det er mange forskjellige mennesker tilstede.   

 

 

5. Faktiske besøk i nasjonalparkene og deres 
betydning for beslutningen om å reise til Norge  
I tabell 21 er appellen som ligger i ulike verneformer vurdert av respondentene: 
Tabell 21: Grad av appell som ulike typer av vernede områder har på reisen i Norge. 
Utenlandske bilturister fra Danmark, Tyskland og Nederland som reiste ut fra Norge med 
ferge sommeren 2008. Prosent  

 

Ingen 
appell 

(0) 

Noe 
appell  

(1) 

Ganske 
stor appell 

(2) 

Svært stor 
appell  

(3) Total 
Gj.snitts-

score 
Standard-

avvik (N) 

Nasjonalpark 7 10 32 50 100 2,25 0,917 (716) 

Landskaps- 
vernområde 6 10 38 46 100 2,23 0,858 (690) 

Verdensarv-
område 8 14 32 47 100 2,18 0,944 (661) 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, SUSTOUR 

 

Alle de tre vernformene nasjonalpark, landskapsvernområde og 
verdensarvområde, har stor appell. Rundt halvparten oppgir at verneområdene har 
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svært stor appell, og ytterligere om lag en tredjedel sier at de har ganske stor 
appell. Det er relativt liten forskjell i rangeringen mellom de tre vernekategoriene.  

Besøksmønsteret for en del nasjonalparker er listet i spørsmål 22: 
 

Tabell 22: Besøk i nasjonalparker på norgesreisen. Utenlandske bilturister fra Danmark, 
Tyskland og Nederland som reiste ut fra Norge med ferge sommeren 2008. Prosent  

 

Besøkt på 
denne 
reise 

Besøkt på 
tidligere 

reise 

Av interesse, 
men ennå 

ikke besøkt 

Uaktuelt, 
ikke 

interessert Ubesvart Total (N) 

Hardangervidda 28 24 24 7 16 100 (661) 

Jostedalsbreen 24 19 28 9 19 100 (661) 

Jotunheimen 20 17 31 9 23 100 (661) 

Dovre 14 15 33 11 28 100 (661) 

Rondane 10 13 37 12 29 100 (661) 

Dovrefjell-
Sunndalsfjella 7 7 39 13 33 100 (661) 

Saltfjellet-Svartisen 4 6 40 14 36 100 (661) 

Reinheimen 2 2 43 16 37 100 (661) 

Annen nasjonalpark i 
Norge 16 12 33 13 27 100 (661) 

Nasjonalpark i 
Sverige 8 7 31 22 33 100 (661) 

Datakilde: Transportøkonomisk institutt, SUSTOUR 

 

Hardangervidda og Jostedalsbreen nasjonalparker er mest besøkt på denne og 
tidligere reiser, og deretter følger Jotunheimen, Dovre og Rondane (som begge 
inngår i Nasjonalparkriket). Disse parkene er også besøkt på tidligere reiser, og 
det er grunn til å merke seg at alle nasjonalparkene har et høyt besøkspotensial.  

Tabell 23 avdekker hvorvidt besøk i nasjonalparker i Norge har vært avgjørende 
for ulike typer av beslutninger i forbindelse med norgesreisen.  

Tabell 23: Hvorvidt ønsket om å oppsøke nasjonalparker har hatt betydning for ulike typer 
beslutninger i forbindelse med norgesreisen. Utenlandske bilturister fra Danmark, Tyskland 
og Nederland som reiste ut fra Norge med ferge sommeren 2008. Prosent  

 

Nei  
(0) 

Ja, i 
noen 

grad (1) 

Ja, i 
ganske 

stor grad 
(2) 

Ja, i 
meget 

stor grad 
(3) Total 

Gj.snitts-
score 

Standard-
avvik (N) 

Beslutningen om å 
reise til Norge 72 16 7 5 100 0,45 0,838 (622) 
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Valg av reiserute på 
r
e
i
s
e
n 61 21 10 8 100 0,67 0,969 (605) 

Valg av oppholds-
steder på reisen 62 18 11 9 100 0,67 0,997 (602) 

Datakilde: Transportøkonomisk institutt, SUSTOUR 

28 % oppgir at dette i noen eller større grad har vært avgjørende for beslutningen 
om å reise til Norge, mens noen flere (nærmere fire av 10) anser valg av reiserute 
og oppholdssteder på reisen for å være influert av dette. Men for de fleste er altså 
disse beslutningene ikke påvirket av dette ønsket. 

 

 

6. Hva begrepet nasjonalpark assosieres med  
Spørsmålet om hva turistene forbinder med betegnelsen ”nasjonalpark” er gjengitt 
i tabell 24:  

Tabell 24: Hva man forbinder med betegnelsen nasjonalpark. Utenlandske bilturister fra 
Danmark, Tyskland og Nederland som reiste ut fra Norge med ferge sommeren 2008. 
Prosent  

 I ingen 
grad 
(0) 

I liten 
grad  
(1) 

I ganske 
høy grad 

(2) 

I meget 
høy grad 

(3) Total 
Gj.snitts-

score 
Standard-

avvik (N) 

Fredet naturområde 3 5 28 65 100 2,54 0,716 (667) 

Spesielt vakkert 
landskapsområde 3 4 32 60 100 2,50 0,717 (677) 

Stort biologisk 
mangfold 5 14 38 43 100 2,28 0,847 (622) 

Streng restriksjon på 
ferdsel 6 17 32 45 100 2,16 0,914 (618) 

Naturområde med lav 
menneskelig aktivitet 6 15 38 41 100 2,13 0,894 (628) 

Område med stor 
verdi som reisemål 7 19 39 36 100 2,01 0,908 (620) 

Tydelig markert 
område med skilter 
og lignende 9 25 38 29 100 1,86 0,929 (596) 

Naturområde til rette-
lagt for turistbesøk 21 37 32 11 100 1,33 0,922 (603) 

Datakilde: Transportøkonomisk institutt, SUSTOUR 
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Nasjonalparker forbindes i første rekke med at dreier seg om fredede 
naturområder, som i tillegg har spesielt høye estetiske kvaliteter. Mer enn 90 % 
tillegger nasjonalparkene disse kjennetegnene i meget eller ganske høy grad. Ca 
80 % forbinder i like høy grad nasjonalparkene med territorier som har et stort 
biologisk mangfold, der det er lagt strenge restriksjoner på ferdsel og der det er 
liten menneskelig aktivitet.  

Tre av fire mener at nasjonalparkene i meget eller ganske høy grad har stor verdi 
som reisemål, mens to av tre i like stor grad gir uttrykk for at de kjennetegnes av 
tydelige fysiske markeringer i form av skilt og lignende. To av fem mener at slike 
naturområder er spesielt tilrettelagt for turistbesøk, mens tre av fem mener at dette 
bare i liten grad, eller ikke i det hele tatt, er tilfelle.  

Fredningsaspektet er altså et helt vesentlig kjennetegn, men det er også tydelig at 
nasjonalparkene representerer estetiske verdier og at de (dermed) har relativt stor 
appell som reisemål. Det er mer delte meninger om hvorvidt nasjonalparkene i sin 
alminnelighet er tilrettelagt for turistbesøk, og denne tabellen sier heller ikke noe 
om hvorvidt dette faktisk er ønskelig eller ikke.  

 

 

7. Holdninger til nasjonalparker og tilrettelegging 
Tabell 25 belyser hva turistene ønsker seg av tilbud/ fasiliteter i nasjonalparkenes 
randsoner: 

Tabell 25: Viktigheten av ulike fasiliteter/ tilbud omkring norske nasjonalparker (dvs. i 
nasjonalparkenes randsoner). Utenlandske bilturister fra Danmark, Tyskland og Nederland 
som reiste ut fra Norge med ferge sommeren 2008. Prosent  

 
Helt 

uviktig 
(0) 

Ganske 
uviktig  

(1) 

Verken 
viktig eller 

uviktig  
(2) 

Ganske 
viktig  
(3) 

Svært 
viktig  
(4) Total 

Gj.snitts-
score 

Standard-
avvik (N) 

Besøkssentre med 
utstillinger/ kunn-
skapsformidling 15 11 25 42 7 100 2.15 1.175 (714) 

Rikelige 
overnattingstilbud 13 14 29 38 6 100 2.10  1.128  (713) 

Anlagte veier/  
p-plasser 16 14 27 38 6 100  2.04  1.175  (714) 

Turguiding/ 
sightseeing til dyr/ 
naturattraksjoner 18 13 28 36 6 100 1.98  1.196  (714) 

Tilbud om lokal mat 20 20 30 25 5 100 1.76  1.178  (714) 

Turguiding/ 
sightseeing til 
kulturattraksjoner 21 21 33 23 3 100 1.65  1.129  (714) 

Gode serveringstilbud 22 22 30 23 3 100 1.64  1.156  (714) 
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Høy standard på 
overnattingstilbud 20 24 31 22 3 100 1.63  1.116  (714) 

Tilbud om kjøp/ leie 
av tøy og utstyr 31 25 30 12 2 100 1.28  1.087  (714) 

Svevebaner og 
liknende større 
installasjoner 49 21 22 6 1 100 0.89  1.035  (714) 

Iscenesatte 
opplevelser for et 
større publikum 49 25 22 4 0 100  0.81  0.929  (713) 

Datakilde: Transportøkonomisk institutt, SUSTOUR 

Øverst på ønskelisten over mulige tiltak i randsonene kommer besøkssentre med 
tilhørende informasjons- og kunnskapsformidling om parkene, der vel halvparten 
av bilturistene synes at dette er viktig. Også rikelig med overnattingsmuligheter, 
godt anlagte veger og parkeringsplasser og tilbud om turguiding/ sightseeing til 
naturattraksjoner eller for å se dyr vurderes som viktig av nærmere halvparten av 
respondentene. Tilbud om lokal mat, gode serveringstilbud og tilbud om guiding/ 
sightseeing til kulturattraksjoner vurderes å være av betydning av ca en tredjepart. 
Nederst på listen kommer gondolbaner samt iscenesatte opplevelser for et større 
publikum, som kun har appell til et fåtall.  

Tabell 26 viser hva som ønskes av tilbud/ fasiliteter inne i nasjonalparkene: 
Tabell 26: Viktigheten av økt tilrettelegging inne i norske nasjonalparker. Utenlandske 
bilturister fra Danmark, Tyskland og Nederland som reiste ut fra Norge med ferge 
sommeren 2008. Prosent 

 Helt 
uviktig 

(0) 

Ganske 
uviktig  

(1) 

Verken 
viktig eller 
uviktig (2) 

Ganske 
viktig  
(3) 

Svært 
viktig  
(4) Total 

Gj.snitts-
score 

Standard-
avvik (N) 

Bedre og flere skilter 
for å finne veien 18 11 22 38 12 100 2.14  1.283  (689) 

Bedre anlagte/ flere 
turstier 17 13 23 35 11 100 2.10  1.269  (689) 

Flere naturstier til 
”selvguiding” 20 9 25 41 6 100  2.05  1.237  (689) 

Mer tilgjengelig 
informasjon 19 8 26 39 8 100 2.07  1.238  (689) 

Flere anlagte 
rasteplasser 21 16 34 26 4 100 1.77  1.159  (689) 

Flere aktivitets-
muligheter 28 20 39 11 2 100 1.38  1.056  (689) 

Flere sykkelstier 33 18 31 16 2 100 1.37  1.159  (689) 

Soneinndeling for 
forskjellige aktiviteter 33 16 35 14 2 100 1.36  1.137  (689) 

Flere servicepersoner 29 20 40 10 1 100 1.35  1.043  (688) 

Bedre tilbud om 
motorbåtreiser på 
vannene 38 18 29 13 3 100 1.25  1.171  (689) 
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Datakilde: Transportøkonomisk institutt, SUSTOUR 

 

Forbedret skilting, bedre og flere vandrestier, naturstier, og bedre tilgang på 
informasjon er ansett som viktig av omkring halvparten av informantene. På den 
annen side er det en like stor andel som vurderer flere servicepersoner, 
soneinndeling og bedre tilbud om motorbåtreiser som helt eller ganske uviktig. 
Det er altså i første rekke et uttalt ønske om tilrettelegging for fotturaktiviteter og 
bedre skilting og informasjonsopplegg inne i parkene.  

I tabell 27 er respondentenes avveiing av naturbeskyttelse vs. andre hensyn stilt 
opp:  

Tabell 27: Avveining av henholdsvis inntektsmuligheter for fastboende, god tilgjengelighet 
(veier og stier) og tilbud/ aktiviteter for besøkende versus beskyttelse av naturkvaliteter i og 
omkring norske nasjonalparker. Utenlandske bilturister fra Danmark, Tyskland og 
Nederland som reiste ut fra Norge med ferge sommeren 2008. Prosent  

 
-3 -2 -1 

0  
(nøytral) 1 2 3 Total 

Gj.snitts-
score 

Standard-
avvik (N) 

Inntektsmuligheter for 
fastboende (minusverdier) mot 
vern av naturkvaliteter 
(plussverdier) 

1 4 8 45 14 18 11 100 0,65 1,323 (685) 

God tilgjengelighet (veier og 
stier) (minusverdier) mot vern 
av naturkvaliteter 
(plussverdier) 

1 4 7 32 18 23 15 100 0,91 1,410 (684) 

Tilbud/aktiviteter for 
besøkende (minusverdier) mot 
vern av naturkvaliteter 
(plussverdier) 

1 2 4 26 14 25 27 100 1,33 1,440 (683) 

Datakilde: Transportøkonomisk institutt, SUSTOUR 

 

De utenlandske bilturistene i utvalget legger generelt mer vekt på verneaspektet 
enn andre hensyn. Prioriteringen av vernehensynet er sterkest målt opp mot ønsket 
om å utvikle tilbud/ aktiviteter for besøkende og minst uttalt i forhold til 
inntektsmulighetene for fastboende. Både vern av naturverdiene og 
lokalsamfunnsinteressene blir altså vektlagt foran hensynet til å utvikle nye 
reiselivsprodukter i tilknytning til nasjonalparkene.  

 

 

8. Kort oppsummering  
Undersøkelsen omfatter et representativt utvalg av tyske, danske og nederlandske 
bilturister som reiste ut av Norge med bil i sommersesongen (1. mai - 30. 
september) 2008. Tyske bilturister utgjør 56 % av utvalget, nederlandske 
bilturister 25 % og danske bilturister 16 %. 
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I utvalget er det en overvekt av menn, gjennomsnittsalderen er 47 år og halvparten 
har fullført høyere utdanning etter videregående skole. En firedel oppgir å ha høy 
inntekt og to tredeler middels inntekt. De fleste er bosatt i mindre byer eller i 
landsdistrikter i sitt hjemland, og flertellet har dessuten god tilgang til natur der de 
bor. 90 % er ektefeller/ samboere med eller uten barn. Gjennomsnittlig antall 
personer i reisefølget er 4,1. 

Det gjennomsnittlige antallet overnattinger i Norge er ca 13 netter, og nesten 
halvparten har i hovedsak overnattet i hytte. Halvparten har overnattet på minst tre 
ulike steder på reisen i Norge, mens 37 % har overnattet kun ett sted. Halvparten 
av bilturistene er i Norge for første gang eller det er minst tre år siden de sist 
besøkte landet.  

37 prosent oppgir å ha vært i Lom/ Vågå på norgesreisen, og 28 prosent hadde 
vært innom Dovre/ Lesja. Ved siden av egen erfaring er det først og fremst 
reisehåndbøker som benyttes som informasjonskilder på reisen, men også 
brosjyrer, Internett, informasjonstavler og lokale turistkontorer/ turistverter spiller 
en ikke ubetydelig rolle. 

De utenlandske bilturistene oppgir å ha en svært høy interesse for opplevelser av 
norsk natur. Naturkvaliteter som frisk luft, rent vann og uberørte omgivelser er 
helt sentrale, men også mange andre naturaspekter har høy grad av viktighet. 
Blant et sett av aktiviteter på norgesferien, er det å oppsøke naturattraksjoner 
ansett som desidert viktigst. Naturopplevelsene skal gjerne oppleves sammen med 
ens nærmeste eller i ensomhet, mens tilstedeværelse av mange forkjelligartede 
mennesker er i liten grad verdsatt.  

Nasjonalparker og andre verneområder har gjennomgående stor appell blant disse 
norgesturistene. Mange har besøkt de mest kjente parkene i Sør-Norge på 
sommerferiereisen i 2008 eller tidligere, og alle nasjonalparkene har et stort 
fremtidig besøkspotenisal blant dem som ennå ikke har vært i de ulike 
verneområdene. Ønsket om å besøke nasjonalpark i Norge har likevel relativt 
moderat betydning for beslutningen å reise på ferie til Norge, men denne 
interessen har noe mer å si for valg av reiserute eller oppholdssteder på reisen.  

Betegnelsen nasjonalpark forbindes i første rekke med et naturområde som er 
fredet, og med et område som fremstår som spesielt vakkert. Også stort biologisk 
mangfold assosieres med parkene, ved siden av det gjerne er strenge restriksjoner 
på ferdsel og dessuten beskjeden menneskelig aktivitet i denne typen områder. 
Nasjonalparkene har betydelig verdi som reisemål, mens relativt mange likevel 
(eller kanskje nettopp derfor?) mener at slike naturområder bare i liten grad er 
spesielt tilrettelagt for turistbesøk.  

Ønsker om mulige tiltak i randsonene omfatter i første rekke besøkssentre med 
informasjons- og kunnskapsformidling om parkene. Rikelig med 
overnattingsmuligheter, godt anlagte veger og parkeringsplasser samt tilbud om 
turguiding/ sightseeing til naturattraksjoner eller for å se dyr, vurderes også som 
viktig av mange. Tilbud om lokal mat, gode serveringstilbud og tilbud om 
guiding/ sightseeing til kulturattraksjoner har også en viss interesse. Derimot har 
gondolbaner og iscenesatte opplevelser for et større publikum, kun appell til et lite 
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fåtall. Forbedret skilting, bedre og flere vandrestier, naturstier og bedre tilgang på 
informasjon inne i parkene er i stor grad ansett som viktig. Det er altså i første 
rekke snakk om et uttalt ønske om tilrettelegging for fotturaktiviteter og bedre 
skilting og informasjonsopplegg inne i parkene.  

Vi kan altså konkludere med at det eksisterer en fundamental interesse for å 
oppleve norsk natur blant de utenlandske bilturistene. Å oppsøke naturattraksjoner 
på norgesreisen står høyt i kurs, og rene og uberørte naturomgivelser, stillhet og 
ro mv er vesentlige verdier for de tilreisende. Også nasjonalparkene og liknende 
verneområder har derfor generelt stor appell, og det er påvist en uttalt interesse for 
å besøke disse parkene, som i første rekke forbindes med at de er fredete og vakre 
naturområder. De utenlandske bilturistene er generelt lite tiltrukket av storskala 
reiselivstiltak i tilknytning til naturområder og nasjonalparker, men de ønsker 
bedre informasjon, tilbud om guidede turer og bedre turistmessig infrastruktur i 
nasjonalparkenes randsoner. Også enklere tilretteleggingstiltak som stier, skilter 
og lignende for opplevelser og aktiviteter inne i parkene er etterspurt. Hensynet til 
bevaring av naturkvalitetene veier også tungt blant disse turistene, selv om nokså 
mange mener at de må avveies mot inntektsmulighetene for de fastboende.  

En videreføring av denne studien vil bli gjort sommeren 2009, da vil vi se 
nærmere på de gjestene som faktisk oppholder seg i Nasjonalparkriket. 
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Vedlegg 1 – Korrelasjonsanalyse 
 
Correlations              
    BesøktNasjPark NETTER ANTSTED NORGOFT LAND KJONN ALDER UTDANN INNTNIVA okat BY_STORR NATUROMR 

BesøktNasjPark 
Pearson 
Correlation 1            

 Sig. (2-tailed)             
 N 754            

NETTER 
Pearson 
Correlation 0.176 1           

 Sig. (2-tailed) 0.000            
 N 750 849           

ANTSTED 
Pearson 
Correlation 0.361 0.291 1          

 Sig. (2-tailed) 0.000 0.000           
 N 695 768 772          

NORGOFT 
Pearson 
Correlation -0.013 -0.106 0.295 1         

 Sig. (2-tailed) 0.715 0.002 0.000          
 N 743 828 768 834         

LAND 
Pearson 
Correlation 0.138 0.337 0.153 0.138 1        

 Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000         
 N 754 849 772 834 855        

KJONN 
Pearson 
Correlation -0.020 0.038 -0.024 -0.091 0.052 1       

 Sig. (2-tailed) 0.599 0.287 0.521 0.011 0.142        
 N 712 786 718 778 790 790       

ALDER 
Pearson 
Correlation 0.163 0.139 0.010 -0.145 0.012 0.153 1      

 Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.793 0.000 0.741 0.000       
 N 711 782 719 776 786 746 786      

UTDANN 
Pearson 
Correlation 0.112 -0.010 0.213 0.132 

-
0.083 -0.026 -0.068 1     

 Sig. (2-tailed) 0.002 0.785 0.000 0.000 0.018 0.474 0.059      
 N 739 812 747 805 817 770 766 817     

INNTNIVA 
Pearson 
Correlation -0.087 -0.034 -0.150 -0.069 0.041 -0.063 -0.052 -0.248 1    

 Sig. (2-tailed) 0.018 0.340 0.000 0.050 0.247 0.083 0.156 0.000     
 N 729 803 734 795 808 760 756 789 808    

okat 
Pearson 
Correlation -0.178 0.023 -0.453 -0.209 

-
0.085 -0.050 -0.005 -0.155 0.102 1   

 Sig. (2-tailed) 0.000 0.507 0.000 0.000 0.015 0.170 0.884 0.000 0.005    
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 N 726 820 766 800 820 759 756 787 776 820   
Correlations              
    BesøktNasjPark NETTER ANTSTED NORGOFT LAND KJONN ALDER UTDANN INNTNIVA okat BY_STORR NATUROMR 

BY_STORR 
Pearson 
Correlation -0.074 -0.110 -0.051 -0.011 

-
0.126 -0.024 0.012 -0.078 0.024 0.035 1  

 Sig. (2-tailed) 0.044 0.002 0.161 0.764 0.000 0.504 0.738 0.026 0.493 0.326   
 N 747 827 755 819 832 782 777 810 799 799 832  

NATUROMR 
Pearson 
Correlation -0.023 -0.091 -0.088 -0.037 0.003 0.009 0.055 -0.084 0.021 0.002 0.235 1 

 Sig. (2-tailed) 0.529 0.009 0.016 0.289 0.934 0.809 0.127 0.017 0.561 0.951 0.000  
 N 748 824 754 816 829 776 772 805 797 796 818 829 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).          
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).          
 

Besøk i nasjonalpark er relativt sterkt korrelert (0,361) med hvor mange steder som har vært besøkt på reisen i Norge. 

Videre er: 

nasjonalitet korrelert (0,337) med antallet overnattinger på reisen i Norge 

flere tidligere reiser til Norge er korrelert (0,295) med antallet steder som har vært besøkt på reisen i Norge 

antallet steder som har vært besøkt på reisen i Norge er korrelert (0,291) med antallet overnattinger på reisen i Norge 

kvalitativt inntektsnivå er korrelert (0,248) med utdanningsnivå 

tilgjengeligheten til naturområder på bostedet er korrelert (0,235) med hjemstedstypen (urbaniseringsgrad/bystørrelse) 

flere tidligere reiser til Norge er korrelert (0,209) med overnattingskategori på reisen i Norge 
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Correlations                         

    
BesøktNa
sjPark NORDNOR FJORDNOR 

sørlige
_dum 

nordlige_
dum sor_dum 

ANTSTED_
1 

ANTSTED_
4 

NORGOFT
_12 

NORGOFT
_45 

DANS
K 

mann_u
40 

NEDERL
ANDSK 

mann_
50o 

kvinne_
50o ALDER 

UTDAN
N_1 

INNT_
1 okat_1 okat_3 UTDANN_4 

BYSTORR_1
2 

NATUROMR_
5 

BesøktNasjPark Pearson Correlation 1                       
 Sig. (2-tailed)                        
 N 754                       
NORDNOR Pearson Correlation 0.056 1                      
 Sig. (2-tailed) 0.135                       
 N 709 792                      
FJORDNOR Pearson Correlation 0.188 -0.162 1                     
 Sig. (2-tailed) 0.000 0.000                      
 N 709 792 792                     
sørlige_dum Pearson Correlation 0.027 -0.175 0.209 1                    
 Sig. (2-tailed) 0.468 0.000 0.000                     
 N 709 792 792 792                    
nordlige_dum Pearson Correlation 0.133 0.433 -0.165 -0.431 1                   
 Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000                    
 N 709 792 792 792 792                   
sor_dum Pearson Correlation -0.075 -0.102 -0.241 0.212 -0.178 1                  
 Sig. (2-tailed) 0.047 0.004 0.000 0.000 0.000                   
 N 709 792 792 792 792 792                  
ANTSTED_1 Pearson Correlation -0.350 -0.166 -0.143 -0.163 -0.245 -0.111 1                 
 Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002                  
 N 695 753 753 753 753 753 772                 
ANTSTED_4 Pearson Correlation 0.191 0.238 0.063 0.086 0.381 0.037 -0.354 1                
 Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.083 0.018 0.000 0.309 0.000                 
 N 695 753 753 753 753 753 772 772                
NORGOFT_12 Pearson Correlation -0.022 0.004 0.037 -0.175 -0.030 -0.103 0.242 -0.183 1               
 Sig. (2-tailed) 0.548 0.911 0.297 0.000 0.401 0.004 0.000 0.000                
 N 743 786 786 786 786 786 768 768 834               
NORGOFT_45 Pearson Correlation -0.048 -0.050 -0.069 0.157 0.019 0.096 -0.187 0.167 -0.595 1              
 Sig. (2-tailed) 0.191 0.163 0.053 0.000 0.593 0.007 0.000 0.000 0.000               
 N 743 786 786 786 786 786 768 768 834 834              
DANSK Pearson Correlation -0.207 -0.066 -0.305 0.046 -0.175 0.091 0.238 -0.188 0.166 -0.143 1             
 Sig. (2-tailed) 0.000 0.063 0.000 0.196 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000              
 N 754 792 792 792 792 792 772 772 834 834 855             
mann_u40 Pearson Correlation -0.110 0.019 -0.035 -0.035 -0.013 0.015 0.040 -0.006 0.002 -0.023 0.051 1            
 Sig. (2-tailed) 0.003 0.610 0.346 0.344 0.730 0.686 0.275 0.864 0.961 0.515 0.149             
 N 727 747 747 747 747 747 731 731 791 791 803 803            
NEDERLANDSK Pearson Correlation 0.228 0.015 0.029 0.095 0.111 0.044 -0.398 0.081 -0.209 0.276 -0.264 -0.069 1           
 Sig. (2-tailed) 0.000 0.665 0.418 0.007 0.002 0.217 0.000 0.024 0.000 0.000 0.000 0.051            
 N 754 792 792 792 792 792 772 772 834 834 855 803 855           
 
Correlations                         
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BesøktNa
sjPark NORDNOR FJORDNOR 

sørlige
_dum 

nordlige_
dum sor_dum 

ANTSTED_
1 

ANTSTED_
4 

NORGOFT
_12 

NORGOFT
_45 

DANS
K 

mann_u
40 

NEDERL
ANDSK 

mann_
50o 

kvinne_
50o ALDER 

UTDAN
N_1 

INNT_
1 okat_1 okat_3 UTDANN_4 

BYSTORR_1
2 

NATUROMR_
5 

mann_50o Pearson Correlation 0.069 0.023 0.045 -0.065 0.060 -0.054 0.037 0.024 0.121 -0.118 0.029 -0.228 -0.003 1          
 Sig. (2-tailed) 0.063 0.525 0.219 0.074 0.098 0.141 0.318 0.522 0.001 0.001 0.417 0.000 0.924           
 N 731 752 752 752 752 752 736 736 796 796 808 803 808 808          
kvinne_50o Pearson Correlation 0.071 0.005 0.044 0.005 0.037 0.042 -0.066 0.000 0.049 -0.031 -0.011 -0.140 -0.024 -0.210 1         
 Sig. (2-tailed) 0.055 0.901 0.226 0.880 0.316 0.247 0.075 0.993 0.166 0.376 0.758 0.000 0.500 0.000          
 N 726 755 755 755 755 755 737 737 797 797 808 781 808 786 808         
ALDER Pearson Correlation 0.163 0.026 0.069 -0.048 0.080 -0.004 0.015 0.031 0.139 -0.122 0.001 -0.514 -0.040 0.601 0.271 1        
 Sig. (2-tailed) 0.000 0.489 0.061 0.197 0.029 0.917 0.690 0.403 0.000 0.001 0.973 0.000 0.261 0.000 0.000         
 N 711 734 734 734 734 734 719 719 776 776 786 781 786 786 786 786        
UTDANN_1 Pearson Correlation -0.126 -0.072 0.006 -0.095 -0.033 -0.086 0.264 -0.114 0.155 -0.148 0.047 0.059 -0.323 0.005 0.004 0.036 1       
 Sig. (2-tailed) 0.001 0.046 0.868 0.009 0.368 0.018 0.000 0.002 0.000 0.000 0.180 0.097 0.000 0.894 0.915 0.326        
 N 739 766 766 766 766 766 747 747 805 805 817 782 817 787 787 766 817       
INNT_1 Pearson Correlation 0.048 0.022 0.009 0.055 0.008 0.034 -0.171 0.044 -0.085 0.091 -0.076 -0.073 0.215 0.024 -0.058 0.019 -0.191 1      
 Sig. (2-tailed) 0.196 0.546 0.810 0.133 0.821 0.352 0.000 0.234 0.016 0.011 0.030 0.042 0.000 0.507 0.109 0.606 0.000       
 N 729 753 753 753 753 753 734 734 795 795 808 773 808 778 776 756 789 808      
okat_1 Pearson Correlation 0.081 -0.008 -0.089 0.064 0.036 0.070 -0.169 0.164 -0.149 0.195 -0.029 -0.036 0.089 0.026 0.057 0.059 -0.128 0.108 1     
 Sig. (2-tailed) 0.029 0.831 0.013 0.074 0.313 0.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.406 0.320 0.010 0.463 0.112 0.106 0.000 0.003      
 N 726 783 783 783 783 783 766 766 800 800 820 772 820 777 778 756 787 776 820     
okat_3 Pearson Correlation -0.124 -0.124 0.073 -0.071 -0.185 -0.122 0.303 -0.400 0.132 -0.101 -0.043 -0.015 -0.044 0.025 -0.014 0.019 0.124 0.010 -0.379 1    
 Sig. (2-tailed) 0.001 0.001 0.042 0.048 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.004 0.224 0.670 0.213 0.492 0.700 0.600 0.000 0.776 0.000     
 N 726 783 783 783 783 783 766 766 800 800 820 772 820 777 778 756 787 776 820 820    
UTDANN_4 Pearson Correlation 0.067 0.050 -0.038 0.042 -0.031 0.022 -0.155 0.009 -0.066 0.089 -0.036 0.008 0.168 -0.018 -0.107 -0.054 -0.397 0.289 0.070 -0.033 1   
 Sig. (2-tailed) 0.070 0.170 0.291 0.241 0.392 0.538 0.000 0.807 0.062 0.011 0.299 0.818 0.000 0.619 0.003 0.137 0.000 0.000 0.050 0.362    
 N 739 766 766 766 766 766 747 747 805 805 817 782 817 787 787 766 817 789 787 787 817   
BYSTORR_12 Pearson Correlation 0.056 0.039 0.068 0.024 0.017 -0.025 -0.051 0.030 0.033 0.040 -0.106 0.019 0.043 -0.030 -0.014 -0.053 -0.044 0.027 0.040 -0.023 0.106 1  
 Sig. (2-tailed) 0.123 0.284 0.059 0.497 0.634 0.483 0.160 0.407 0.353 0.254 0.002 0.599 0.214 0.392 0.698 0.137 0.209 0.442 0.263 0.509 0.003   
 N 747 774 774 774 774 774 755 755 819 819 832 794 832 799 799 777 810 799 799 799 810 832  
NATUROMR_5 Pearson Correlation -0.016 0.000 -0.053 -0.003 0.001 0.025 0.059 0.018 -0.007 -0.040 0.049 0.032 -0.086 -0.001 0.069 0.031 0.046 -0.077 0.039 -0.006 -0.019 -0.175 1 
 Sig. (2-tailed) 0.669 0.992 0.138 0.928 0.970 0.485 0.106 0.631 0.842 0.257 0.157 0.372 0.014 0.970 0.051 0.396 0.189 0.029 0.272 0.867 0.587 0.000  
 N 748 773 773 773 773 773 754 754 816 816 829 789 829 794 793 772 805 797 796 796 805 818 829 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                     
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                     
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Vedlegg 2 – Spørreskjema 
 
 Har du dårlig eller god tilgang til naturområder der du færdes i dit dagligliv? 
 Meget 

dårlig 
Temmelig 

dårlig 
Hverken god 
eller dårlig 

Temmelig 
god 

Særdeles 
god  

 1  2  3  4  5 
          
 
 
 
 Hvordan kan du lige andre personers nærvær i forbindelse med naturoplevelser?  
  

Meget 
dårligt 

 
Temmelig 

dårligt 

Hverken 
godt eller 

dårligt 

 
Temmelig 

godt 

 
Meget 
godt           

Mange andre forskællige mennesker  .                     
Mange andre ligesinnede mennesker ..                     
Familie/ vender/ ledsager/ kæreste .....           
          Være helt alene/ for mig selv  ..............           
 
 
 
Hvilken apel har de følgende typer af værneområder for deg/ dit rejsefølge med henblik på rejser i 
Norge? 

 Ingen 
apel 

 
Lidt 

Temmelig 
stor 

Meget 
stor 

Ved 
ikke           

Nationalpark .......................                     
Landskabsværnområde ......                     
Verdensarvområde .............           
 
 
 
Har du/ I besøgt nogle af de nævnte nationalparke på denne eller en tidligere rejse, og vilde et 
sådant besøg være af interesse på en eventuel senere rejse? 

  
Besøgt 

på denne 
rejse 

 
Besøgt på 
tidligere 

rejse 

Af interesse, 
men ikke 
besøgt 
endnu 

 
Uaktuelt/ 
ikke inter-
esseret         

Hardangervidda ..................                 
Jostedalsbreen ...................                 
Jotunheimen .......................                 
Rondane .............................                 
Dovre ..................................                 
Dovrefjell-Sunndalsfjella .....                 
Reinheimen ........................                 
Saltfjellet-Svartisen .............                 
Anden nationalpark i Norge                 
Nationalpark i Sverige ........         
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Har ønsket om å opsøge nationalparke været bestemmende for din/ jeres... 
  

 
Nej 

Ja, i 
nogen 
grad 

Ja, i 
temmelig 
høj grad  

Ja, i 
svært høj 
grad 

Ved 
ikke           

- beslutning om at rejse til Norge? ....................                     
- rejserute på denne rejsen? ............................                     
- valg af opholdssteder på rejsen? ...................           
 
 
 I hvilken grad forbinder du/ I følgende egenskaper med betegnelsen nationalpark? 

  
I ingen 
grad 

 
I liten 
grad 

I tem-
meligt 

 stor grad 

 
I svært 
stor grad 

 
Ved 
ikke           

Naturområde tilrættelagt for turistbesøg .......                     
Specielt vakkert landskabsområde ...............                     
Fredet naturområde ......................................                     
Område med stor verdi som rejsemål ...........                     
Stort biologisk mangfold ...............................                     
Tydeligt markeret område med skilte o.l. ......                     
Naturområde med lille menneskelig aktivitet                     
Stræng restriksjon på færdsel .......................           
 
Hvorledes vil du/ I bedømmede vigtigheten av følgende fasiliteter/ tilbud omkring norske 
nationalparke (dvs i nationalparkenes randsoner)?  

  
Helt 

uvigtig 

 
Temmelig 

uviktig 

Hverken 
vigtig eller 

uvigtig 

 
Temmelig 

vigtig 

 
Meget 
vigtig           

Rigelig utbygd overnatningstilbud .................                     
Høj standard på overnatningstilbud ..............                     
Generælt godt utbygd serveringstilbud .........                     
Tilbud om lokale madspecialiteter ................                     
Guiding/sightseeing til kulturattraksjoner ......                     
Guiding/sightseeing til dyr/naturattraksjoner .                     
Tilbud om køb/ leje af klær og udstyr ............                     
Besøgscentre med udstillinger/           
kundskabsformidling .....................................                     
Oparbeidede veier, p-pladser etc. ................                     
Iscenesatte oplevelser for et større publikum                    
Gondolheiser og lignende store installasjoner          
 
Hvorledes vil du/I bedømme vigtigheten for dig/ jer av øget tilrettelæggelse i norske 
nationalparker (dvs indenfor parkernes grænser) på de følgende områder?  

  
Helt 

uvigtig 

 
Temmelig 

uviktig 

Hverken 
vigtig eller 

uvigtig 

 
Temmelig 

vigtig 

 
Meget 
vigtig          

Bedre oparbeidede og flere vandrestier........                     
Flere naturstier for ”selvguiding” ...................                     
Flere cykelstier .............................................                     
Bedre og flere skilte for at finde frem ............                     
Flere oparbejdede rastepladser ....................                     
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Flere aktivitetmuligheder ...............................                     
Flere servicepersoner i nasjonalparkene ......                     
Bedre tilbud om motorbådrejser på søerne ..                     
Mer tilgængelig information ..........................                     
Soneinndelinger for ulike aktiviteter ..............           
 
Hvorledes vil du/ I avveie beskyttelse af naturkvaliteter i og omkring nationalparkerne versus 
henholdsvis hænsynet til intæktsmuligheder for fastboende, god tilgængelighed (veier og stier) og 
tilbud/ aktiviteter for besøgende?  
Venligst set ring rundt det tallet som passer bedst på hver linje  
(0 betyder at begge hensyn vejer lige meget). 
 
 3 2 1 0 1 2 3  
   
Indtægtsmuligheder for 
fastboende 

       Beskytelse af 
naturkvaliteterne 

 
 3 2 1 0 1 2 3  
   
God tilgængelighed 
(veier og stier) 

       Beskytelse af 
naturkvaliteterne 

 
 3 2 1 0 1 2 3  
   
Tilbud/ aktiviteter for 
besøgende 

       Beskytelse af 
naturkvaliteterne 

 
32. Har du/ I yderligere synspunkte på nationalparkerne i Norge, er du vælkommen til å skrive ned 
dine/ jeres kommentarer her: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Venligst vend om til sidste side: 
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 Natur- og landskapsopplevelser kan ha mange aspekter. Hvor viktige har de følgende været for 
dig/jer på denne rejse i Norge?  

  
Uvigtigt  

Lidt 
vigtigt 

Temmelig 
vigtigt  

Meget 
vigtigt         

Fysisk afkobling i naturen .................................                 
Stilhed og ro  ....................................................                 
Sandseindtryk (syn, hørsel, duft, smag mv) .....                 
Sundhed, helsefrembringelse ...........................                 
Frisk luft, rent vand og ubesudlede omgivelser                 
Øgning af min forståelse/ viden om naturen .....                 
Ha det komfortabelt i naturomgivelser ..............                 
Sightseeing på egenhånd .................................                 
Fysisk krevende aktivitet i naturen ...................                 
Ladde batterierne/ hænte nye kræfter  .............                 
Søke utfordringer som indebærer risiko ...........         
 
Og i hvilken grad har natur- og landskaber været vigtige for dig/jer på denne rejse i Norge med 
henblik på de følgende aspekter? 

  
Uvigtigt  

Lidt 
vigtigt 

Temmelig 
vigtigt  

Meget 
vigtigt         

Fange ind en anden puls/ tidsrytme .................                 
Opleve noget mæktigt og overvældende .........                 
Opleve en dybere sammenhæng i tilværelsen .                 
Kænde nærhed til personer i mit rejsefølge .....                 
Opleve noget forskæligt fra mit hverdagsliv .....                 
Kænde en følelse af frihed ...............................                 
Føle en form for tilhørighed til landskab/ natur .                 
Opleve noget der er vakkert .............................                 
Opleve naturens magi/ mystik  .........................                 
Hænte inspiration i naturomgivelser .................         
 
 Angiv venligst hvilke af de følgende steder du/I har besøgt eller passeret i løbet af rejsen i Norge? 
(Sæt kryds.) 

55  Valdres/ Fagernes 62  Lom/ Vågå 69  Nordfjord/ Stryn 
         

56  Lillehammer 63  Dovre/ Lesja 70  Sognefjord 
 
Tak for hjælpen. Fortsat god rejse  
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