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1 Problemstillinger, definisjoner og avgrensninger 
1.1 Hovedproblemstilling  
Hovedproblemstillingen er å beregne (gi anslag på) økonomiske effekter relatert 
til eksistensen av nasjonalparkene i Nord-Gudbrandsdal. Det vil primært si hvor 
mye av turistenes konsum som kan tilskrives nasjonalparkområdenes attraktivitet 
som reisemål/opplevelse i dagens situasjon. Sekundært hvilke direkte og indirekte 
produksjons- og sysselsettingsvirkninger dette gir i regionen. 

Anslagene tar utgangspunkt i det totale turistkonsum i regionen. Dette er tidligere 
beregnet for 2005 (Dybedal 2006), og kan ved hjelp av nyere data og under noen 
enkle forutsetninger oppdateres til 2010.  

Med utgangspunkt i disse beregningene skal det videre gjøres anslag på effekter 
av  ”småskala” (scenario II) og ”storskala” (scenario III) fasilitetsutvikling i 
regionen. 

 

1.2 Avgrensningsproblemet  
Oppgaven med å isolere effektene av nasjonalparkene på turismen i Nord-
Gudbrandsdal synes i utgangspunktet relativt komplisert. Man støter raskt på store 
utfordringer når det gjelder begreps- og avgrensningsrelaterte problemstillinger. 

Det første problemet er: 

• Kan vi skille mellom ”natur” og ”nasjonalpark” som grunnlag for 
observerte turistopplevelser?  

Parallelt med drøftingen av dette problemet, må vi forsøke å sile vekk turisme 
som ikke kan relateres til natur og nasjonalparker. Turismen i Nord-Gudbrandsdal 
er mer enn natur, spørsmålet blir da for det første: 

• Hvordan kan vi definere og avgrense hva som kan være nasjonalpark- 
og/eller naturrelatert turisme, og hva som ikke er det?  

For det andre må vi finne ut av følgende: 

• Hvilke kriterier og metoder kan legges til grunn for å skille ut konsum som 
kan anses som natur- og/eller nasjonalparkrelatert ut fra de definisjoner vi 
velger? 

Disse problemene vil drøftes nærmere i kapittel 2, samt i avsnitt 1.3 nedenfor. 

 

1.3 Skillet mellom ”natur” og ”nasjonalpark” 
Naturbasert turisme omfatter grovt sett natur- og landskapsopplevelser og 
aktiviteter i naturområder. Nasjonalparkene utgjør en stor del av fjellarealene og 
er viktige arenaer for naturbaserte aktiviteter, men det er ikke slik at 
nasjonalparkstatusen – og det tilhørende forvaltningsregime – er en absolutt 



3 
 

nødvendig betingelse for disse aktivitetene. I Nord-Gudbrandsdalen er således 
store deler av turismen basert på naturopplevelser både innenfor og utenfor 
nasjonalparkgrensene. 

Naturopplevelser og naturbaserte aktiviteter som eksplisitt betinger 
nasjonalparkstatus, det vil si inneha de kvalitetene med hensyn til uberørthet, 
flora, fauna etc som innebærer vernetiltak og markering i form av 
nasjonalparkstatus, utgjør etter våre vurderinger en begrenset del av den 
naturbaserte turismen. 

Nasjonalparkstatus har likevel langt videre betydning turistmessig sett.  Et tungt 
innslag av nasjonalparker (lokalisering av seks nasjonalparker i samme område) – 
i de senere år også mer aktivt fulgt opp i markedsføring – er en viktig markør som 
målbærer regionens fjellområder store attraktivitet som naturbaserte besøksmål.  

Et annet forhold er turistenes oppfatning av forholdet mellom nasjonalpark og 
fjellnaturen i området generelt. Den delen av datagrunnlaget som stammer fra den 
nettbaserte spørreundersøkelsen (Veisten et. al 2010) omfatter spørsmål om 
nasjonalparkenes betydning for reisebeslutninger. Vi tror at for mange turister er 
begrepene ”nasjonalpark” og ”fjellnatur” synonyme, det vil si at vi ikke kan vite 
sikkert om respondentenes svar på nasjonalparkens betydning eller om naturens 
betydning. Dette gjelder nok spesielt de som observerer landskapene fra bilvinu 
og rasteplasser. 

Ut fra drøftingen ovenfor vil vi ta utgangspunkt i at begrepet ”nasjonalparkrelatert 
turisme” kan omfatte all fritidsbasert turisme som anvender fjellområdene i 
regionen som opplevelsesarena. Dette innebærer at vi anvender en relativt vid 
definisjon, basert på at nasjonalparkene har betydning både som spesifikke, 
vernede områder og som ikoner (eller fyrtårn) for naturen i Nord-Gudbrandsdal 
som gir et bredt utgangspunkt for beregning av det turistkonsumet som kan 
relateres til nasjonalparkene, mer i retning av alt som er relatert til 
naturopplevelser generelt i regionen.  

 

2 Kriterier for å skille ut naturrelatert turisme 
2.1 Innledning 
For å skille ut naturrelatert turisme er det en rekke kriterier som kan komme til 
anvendelse:  

• Betydningen av nasjonalparkens betydning for reisebeslutningen 
(utvalgsundersøkelse) 

• Hovedformålet med besøket i regionen (fritids- eller yrkesbetinget reise) 
• Formålet med fritidsrelatert reise (hyttebesøk, slektsbesøk, skiferie, 

fjellvandring etc) 
• Geografiske kriterier – lokalisering av turistrelaterte aktiviteter  
• Type turisme – oppholdsturisme og gjennomreiseturisme 
• Sesonger (vinter, sommer, høst) 
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Disse inndelingskriteriene har i varierende grad støtte fra adekvate data, og de 
overlapper hverandre og delvis motsier hverandre på enkelte områder. Kriteriene 
representerer for eksempel ulike måter å telle turister og turistomsetning på, og 
bruk av flere kriterier samtidig innebærer blant annet at det fort kan skje 
dobbelttellinger. Til sammen gir disse kriteriene imidlertid et grunnlag for å 
komme videre, selv om det kan være vanskelig å koordinere den informasjon som 
finnes om hvert enkelt kriterium. 

 

2.2 Vurdering av noen enkeltsegmenter 
2.2.1 Yrkestrafikk  
Vi tror i utgangspunktet at yrkesrelaterte reiser i hovedsak faller utenfor det vi kan 
kalle naturrelatert turisme i regionen. Det kan være noen unntak innen 
kurs/konferanse-segmentet, for eksempel at naturrelaterte opplevelser inngår i et 
konferanse- eller møtekonsept, eller i bedriftsbetalte naturopplevelser som del av 
for eksempel teambygging i bedrifter. Vi tror dette i hovedsak forekommer i 
randsonebedriftene, og gjør derfor den forenkling å anta at all omsetning i 
turistbedriftene i randsonene kan klassifiseres naturrelatert omsetning, enten det er 
ferie/fritidsopphold eller opphold betalt av arbeidsgiver. 

I en analyse av turistkonsum for regioner i Oppland og Hedmark (Dybedal 2006) 
er det for øvrig beregnet separate tall for overnatting og konsum for yrkesrelatert 
og fritidsrelatert trafikk.  

 

2.2.2 Besøk hos slekt og venner 
Ved overnatting hos slekt og venner regner vi i utgangspunktet med at det er 
besøket som er hovedformålet med reisen. Slike reiser er følgelig ikke regnet som 
naturrelaterte. 

 
2.2.3 Bruk av fritidseiendommer 
Bruk av fritidseiendommer i randsoner må i hovedsak betraktes som naturrelatert 
turisme. Det er ikke nødvendigvis slik at det er naturopplevelser som er motivet 
for reisen, det kan være andre grunner som er viktigere, for eksempel samvær med 
familie og venner, behov for stillhet etc, men man må anta at det er naturfasiliteter 
som i sin tid har bestemt hyttas beliggenhet. 

En annen sak vi må forholde oss til, er i hvilken grad fritidshus i regionen er eid 
av og brukes av personer bosatt i regionen. Deres forbruk i forbindelse med bruk 
og eie av fritidsboligen er ikke turistkonsum som er ”eksport” fra regionen, og det 
kan argumenteres med at forbruket derfor ikke skal regnes med. Det kan for øvrig 
også argumenteres med at alternativet ville være å bruke pengene i en annen 
region. Forbruk i egen region kan derfor ses som ”importunnlatelse” og dermed 
bidra på samme måte som eksport. En gjennomgang av materiale fra TØIs 
hytteundersøkelse (Farstad og Dybedal 2011 a) gir som resultat at over 90 prosent 
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av hyttene i regionen er eid av personer bosatt utenfor regionen1

 

. Alt i alt kan vi 
relativt trygt gjøre den forenkling at vi regner alt hyttekonsum med i analysen. 

2.3 Geografiske kriterier 
Dersom vi setter likhetstegn mellom nasjonalparkrelatert og naturbasert turisme i 
regionen, innebærer dette at all kommersiell aktivitet og bruk av private 
fritidsboliger innenfor parkgrensene og i randsonene medregnes i beregningene av 
turistkonsumet. I tillegg gjelder dette enkelte fjellområder som ikke direkte er 
randsoner til parkene. 

Nedenfor er det presentert en mulig geografisk presisering av hvilke områder og 
bedrifter dette omfatter. Vi regner med følgende områder utenom parkene som 
randsoner og/eller relevante fjellområder: 

Sel: Områdene Furusjøen – Mysuseter – Høvringen, samt områdene ved 
Heidalsmuen/Murudalen. 

Vågå: Gjende/Sjodalen og området Randsverk – Lemonsjøen 

Lom:  Hele kommunen unntatt strekningene langs Otta og langs Bøvra fra 
Fossbergom til litt før Røysheim. 

Skjåk: Hele kommunen, unntatt Ottadalen fra grensen mot Lom til Polfoss 

Dovre: Fjellområdene nordvest for Rondane, samt strekningen Fokstua – Hjerkinn 
på E6. 

Lesja: Hele kommunen, unntatt dalstrekningen langs hovedveien fra grensen mot 
Dovre til grensen mot Møre og Romsdal. 

 

2.4 Oppholdsturisme og gjennomgangsturisme 
Den ferie- og fritidsbaserte turismen i regionen kan grovt deles inn i segmentene 
”oppholdsturisme” og ”gjennomgangsturisme”.  Det er primært oppholdsturisme 
som kan sies å være natur- og/eller nasjonalparkrelatert, men aktørene i 
gjennomgangsturismen sitt rutevalg, og forekomsten av stopp i regionen, kan 
være basert på naturopplevelser underveis. 

Oppholdsturismen utenom parkene og randsonene følger i hovedsak områdene i 
”dalbunnen”, det vil hovedsaklig si på strekningene Otta-Skjåk, Otta-Dombås-
Bjorli, samt Sjoa – Randsverk.  

                                                 
1 Hytter i fjellområdene i Gudbrandsdalen var nok tidligere i mye større grad eid av personer fra 
lokalområdet. Etter hvert er mange hytter solgt eller overdratt til nye generasjoner, som ofte er 
bosatt andre steder, f eks i Oslo-området. 
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Andelen av overnattinger og forbruk som kan sies å være nasjonalparkrelatert for 
denne turisttrafikken kan vi beregne med utgangspunkt i data fra 
spørreundersøkelsen om nasjonalparkenes betydning (Veisten et al 2010). 

Gjennomgangsturismen kan deles inn i reiser med overnattingsstopp i regionen 
(”skyss-stasjon”) og transitt. Gjennomreiser har enten sammenheng med at man 
skal korteste vei fra A til B, eller man er på reise hvor f eks natur konsumeres 
underveis og valget av reiserute gjøres på grunnlag av forventede opplevelser 
langs reiseruten. Det kan være vanskelig å skille ut hvor store deler av trafikken 
som tilhører sistnevnte kategori, og dermed kan sies å være nasjonalparkrelatert. 
Et annet forhold at datagrunnlaget for i det hele tatt å kunne beregne antallet 
gjennomreisende og deres forbruk er heller tynt.  Her kan vi kun angi naturrelatert 
andel, basert på angivelse av nasjonalparkenes betydning for valg av reiserute og 
stoppested(er), fra spørreundersøkelsen.   

 

2.5 Sesongrelaterte avgrensninger 
Både vinter-, sommer- og høstsesongene omfatter naturbasert turisme. Noen 
avgrensninger er likevel nødvendige, og vi mener at følgende avgrensninger (i 
form av postulater) er fornuftige i forhold rapportens problemstilling:  

Sommerturismen (perioden mai – september) omfatter både naturbasert 
oppholdsturisme og naturbasert gjennomgangsturisme i hele regionen. 

Vinterturisme (januar – april) omfatter naturbasert oppholdsturisme i randsoner og 
i selve nasjonalparkene. Vi regner ikke gjennomgangsturisme som naturbasert 
utenom sommerhalvåret. Videre regner vi ikke alpinbasert vinterturisme som 
naturbasert i denne sammenheng. 

Naturrelatert turisme ellers i året (oktober – desember) omfatter oppholdsturisme i 
randsoner og innenfor nasjonalparkene. 

En hovedgrunn til å skille mellom sesonger i beregninger av økonomiske 
ringvirkninger er at dataene fra spørreundersøkelsen omtalt overfor om 
nasjonalparkenes betydning gjelder sommerturismen, mens for eksempel 
bedriftsdataene samlet inn i dette prosjektet og tidligere beregninger av turismens 
betydning for Nord-Gudbrandsdal gjelder hele året.  
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3 Datagrunnlag og metode 
3.1 Oppfølging av kriterier og avgrensninger i praksis 
De kriteriene for naturbasert turisme og de tilhørende avgrensningene som er 
omtalt i kapittel 2 vil være vanskelige å følge opp og ta fullt ut hensyn til i en 
analyse (se kapitel 2.1), primært fordi det er noen relativt åpenbare heftelser ved 
tilgjengelig statistikk: 

• Data fra ulike kilder er nødvendigvis ikke direkte sammenliknbare  
• Tilgjengelige data er ikke tilstrekkelig detaljerte nok.  

Vi må derfor gjøre noen forenklinger. Nedenfor presenteres først hovedtrekk i 
tilgjengelige data, deretter valg av metode og hvilke resultater som kan gis med 
noenlunde grad av sikkerhet. 

 

3.2 Datagrunnlag  
3.2.1 Ringvirkningsstudien 2005 
TØI gjorde i 2006 en analyse av de økonomiske ringvirkningene av reiseliv på 
fylkes- og regionnivå i Hedmark og Oppland for året 2005. I analysen er det egne 
tall for regionen Nord-Gudbrandsdal – med de samme seks kommuner som inngår 
SUSTOUR-prosjektet. Tall på regionnivå er i analysen gitt for følgende variable: 

Overnattinger fordelt på nordmenn og utlendinger for 

• Hotell, pensjonat og lignende (ferie/fritid og yrkesbetingede reiser) 
• Hyttegrend (antatt kun feriereiser) 
• Camping (antatt kun feriereiser) 
• Opphold hos slekt/venner (ferie/fritid og yrkesbetingede reiser) 
• Annet/uoppgitt (ferie/fritid og yrkesbetingede reiser) 
• Hytteformidling (antatt kun feriereiser) 
• Private hytter (egen eller lånt, antatt kun nordmenn) 

Turistenes forbruk i regionen, brutt ned på følgende variable: 

• Reiselivsprodukter/andre produkter x ferie/yrke x nordmenn/utlendinger 
• Hovedgruppe av næring (hotell- og restaurant, varehandel, transport, 

diverse tjenesteyting) 
• Overnattingsform (hotell, hyttegrend/hytteleie, camping, slekt/venner, 

privat hytte, annet) 

Hyttegjesters forbruk er i tillegg splittet opp på bruksbetingede utgifter, faste 
utgifter og utgifter til utbygging/oppgradering. 

Analysen omfatter ikke økonomiske virkninger av dagsbesøk og/eller 
gjennomreise for Nord-Gudbrandsdal 
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3.2.2 Nye overnattings- og forbruksdata fra TOURIMPACT 
Prosjektet TOURIMPACT på TØI omfatter blant annet datainnsamling og 
bearbeiding av forbrukstall for nordmenn og utlendinger på fylkesnivå i Norge 
(Dybedal og Farstad 2011b). Beregningene ble gjort på grunnlag av reise- og 
forbruksundersøkelser blant nordmenn (Farstad og Dybedal 2010a, 2010b, 2011a) 
og på grunnlag av TØIs gjesteundersøkelser blant utlendinger 2005 og 2007 
(Farstad og Rideng 2008) 

Forbruksdata gis totalt for året 2008 og per gjestedøgn (i 2008-priser), og er brutt 
ned på overnattingsform x forbrukskategori etter følgende inndeling: 

Overnattingsform: Hotell og liknende, camping, fritidsboliger, slekt/venner og 
annet 

Forbrukskategori: Overnatting, servering, dagligvarer, annet varekjøp (shopping 
etc), transport, aktiviteter, annet/uspesifisert forbruk 

Alle tall gis for nordmenn og utlendinger separat og for feriereiser og yrkesreiser 
separat etter nasjonalitet (nordmenn/utlendinger) 

 

3.2.3 Datagrunnlag fra bedriftsundersøkelsen i SUSTOUR 
SUSTOUR omfatter blant annet en spørreundersøkelse blant reiselivsbedriftene i 
regionen. I forbindelse med gjennomføring av undersøkelsen ble det registrert i alt 
83 overnattingsbedrifter i de seks kommunene. Dette omfatter hoteller, 
pensjonater, fjellstuer, campingplasser, hyttegrender og gårdsturismeforetak. 51 
av disse bedriftene ligger innenfor det vi har definert som randsone/naturområder 
i avsnitt 2.3. 

 I undersøkelsen kom det inn svar fra i alt 25 overnattingsbedrifter, herav fjorten 
hoteller/fjellstuer, tre campingplasser, tre DNT-hytter, tre gårdsturisme foretak og 
to hyttetun.  
Variablene i undersøkelsen omfattet blant annet: 

• Omsetning 2005-2007  
• Antall sysselsatte (årsverk) og lokal andel sysselsatte 
• Andel omsetning som var direkte turismerelatert (100 prosent for de fleste, 

bortsett fra noen virksomheter med turisme som tilleggsnæring til 
landbruk med mer) 

• Betydningen av nasjonalparkstatus for omsetning/besøk (ja/nei) 
I tillegg har vi fra Brønnøysundregisteret funnet omsetningsdata for ytterligere 16 
overnattingsforetak, slik at vi har data for om lag halvparten av foretakene (41 av 
83). Omsetningsdataene er for de fleste bedriftene fra 2009, det vil si at vi også 
har funnet nyere data for en del av bedriftene i den opprinnelige 
bedriftsundersøkelsen (som gir omsetningsdata fra 2007). Vi har som en 
forenkling måttet betrakte alle omsetningsdataene som 2009-data. 
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En stor andel (24 av 41) av bedriftene som vi har omsetningsdata for er lokalisert i 
randsoner eller innenfor parkgrensene. Det vil si at vi har data fra litt 
underhalvparten av bedriftene i parkene/randsonene (24 av 51) og litt over 
halvparten (17 av 32) av bedriftene som er lokalisert utenfor disse sonene. 

 

3.2.4 Betydning for reisebeslutningen – spørreundersøkelse 
Et sentralt datagrunnlag for å kunne si noe om andelen av nasjonalparkrelatert 
turisme i Nord-Gudbrandsdal er spørreundersøkelsen som ble gjennomført i 
SUSTOUR i 2009 i regionen (Veisten et al 2010). Denne undersøkelsen ble 
gjennomført via E-post, og respondentene ble rekruttert dels ved 
vegkantundersøkelser og dels ved skjemaer lagt ut på overnattingssteder i 
regionen. 

Spørreskjemaet omfattet blant annet spørsmål om nasjonalparkenes betydning for 
valg av destinasjon (for dem som oppga at Nord-Gudbrandsdal var 
hovedreisemål) og spørsmål om nasjonalparkenes betydning for valg av reiserute 
(for dem som ikke hadde Nord-Gudbrandsdal som hovedreisemål, men hadde 
stoppet i Nord-Gudbrandsdal, enten med overnatting eller bare gjennomreise). 

Disse dataene er svært sentrale i prosessen med å sile ut nasjonalparkrelatert 
turistkonsum, siden de går direkte på om besøket er nasjonalparkrelatert eller 
ikke. 

 

3.2.5 Datagrunnlag fra SSB 
Data fra SSBs ulike overnattingsstatikker er benyttet som delgrunnlag i blant 
annet ringvirkningsstudien for 2005 og i beregninger i TOURIMPACT-prosjektet. 
I tillegg vil vi anvende overnattingsdata fra SSB (hoteller, camping, hyttegrender) 
for enkeltmåneder. Disse anvendes både som primærdata (kommersielle 
overnattinger) og som nøkler for andre overnattingsformer for å fordele 
overnattinger og turistkonsum på henholdsvis vintersesong og sommersesong.  

Dette er viktig med tanke på at sommer- og vinterturisme representerer ulik 
affinitet til nasjonalparkene og bruken/betydningen av disse (jfr avsnitt 2.5, 
”Sesongrelaterte avgrensninger”). 

I tillegg anvendes ulike informasjoner fra SSB, som antall fritidsboliger i hver 
kommune, konsumprisindeks etc. 

 

3.3 Metodevalg og muligheter 
Ut fra foreliggende data og prosjektets begrensede ressurser har vi kommet fram 
til at vi kan beregne naturbasert turismeomsetning i to hovedvarianter: 

1. Omsetning /turistforbruk i naturområdene (parker og randsoner): 
• Omsetning fra turister som besøker bedrifter i parkene/randsonene 
• Omsetning fra brukere av private fritidsboliger i randsonene 
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Dette gir til sammen turistrelatert omsetning knyttet til virksomheter og 
ferieboliger i de nasjonalparknære områdene vi har definert i avsnitt 2.3.  

2. Andelen av den totale turistomsetningen i regionen som kan tilskrives 
nasjonalparkstatus (iht den web-baserte brukerundersøkelsen) 

Beregningsmåte 2 har til hensikt å gi anslag på total turistomsetning som kan 
betraktes som naturbasert, det vil si også naturrelatert omsetning i foretak utenom 
parkene/randsonene. Dette er i første rekke foretak langs hovedårene E6, E15, 
E136 og rv 55 utenom de delene av disse som er definert inn i randsonene (jfr 
avsnitt 2.3). 

 

3.3.1 Omsetning i foretak innenfor parkgrensene og i randsonene 
Utgangspunktet her er omsetningstall fra randsonebedrifter (samt de få bedriftene 
innenfor parkgrensene) fra bedriftsundersøkelsen og tilleggsinformasjonen fra 
Brønnøysundregisteret (se avsnitt 3.2.3). Vi beregner et gjennomsnitt for 
henholdsvis hoteller/pensjonater/fjellstuer, gårdsturismeforetak og camping og 
anvender dette også for den halvparten av foretakene vi ikke har omsetningsdata 
for. 

I tillegg til bedriftsomsetningen gjør vi anslag på gjestenes forbruk ellers ut fra 
forbrukstall for turister i Oppland fra undersøkelsene i TOURIMPACT. Det vil si 
at vi anslår hvor mye turistene på randsonebedriftene bruker totalt i regionen. I 
tillegg til utgifter til overnatting og servering i randsonene, er det først og fremst 
utgifter innen varehandel og transport (inkludert bensin) som er viktige 
forbruksposter. 

 

3.3.2 Hytteturismen  
Det er viktig å ikke bare beregne, men også presentere egne tall for hytteturismen, 
slik at disse kan vurderes for seg selv. Det er neppe noen tvil om at hytteturismen 
er like naturrelatert som øvrig turisme, men det kan opplagt diskuteres i hvor sterk 
grad utviklingen av hytteturismen i regionen har hatt drahjelp av nasjonalparkene 
i området. 

Vi har i kapittel 2 definert all hytteturisme i regionen som naturrelatert2

                                                 
2 Dette er i konflikt med kriteriet om at alpinturisme om vinteren ikke skal regnes som naturrelatert 
eller naturbasert turisme. En del av hytteoppholdene, spesielt i Bjorliområdet i Lesja, samt enkelte 
andre steder med mindre alpinanlegg, vil være motivert ut fra aktivitet i skibakkene, men siden vi 
ikke har data for dette som kan brytes ned på regionnivå, velger vi å inkludere all hytteturisme.  

. Vi har 
også definert økonomiske ringvirkninger ut fra konsumet til alle hyttebrukere 
uansett bosted, idet kun en marginal del kommer fra personer som er bosatt i 
regionen. Vi anvender tall for antall fritidsboliger fra SSBs register og forbrukstall 
fra TØIs hyttebrukerundersøkelse (Farstad og Dybedal 2011a). 
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Sistnevnte undersøkelse omfatter også tall for faste utgifter og utgifter til 
utvidelser og oppgradering av fritidsboligen. Vi har her valgt å regne med kun det 
bruksbetingede forbruket. 

 

3.3.3 Nasjonalparkrelatert andel av total turistomsetning 
Denne framgangsmåten omfatter en beregning av totalt turistkonsum i regionen 
og et forsøk på å bestemme andelen av denne omsetningen som kan tilskrives 
nasjonalparkstatus.  

Første trinn er å bestemme samlet turistkonsum i regionen for 2010. Resultatene 
av en oppdatering av tall fra 2005 og 2008 til 2010 er vist i kapittel 4. Disse 
tallene kan så ses i sammenheng med resultatene fra SUSTOURs 
webundersøkelse – den delen som omfatter nasjonalparkenes betydning for 
reisebeslutningene.  

Det er sommerturister som er populasjonen i undersøkelsen, vinterturismen er 
såpass annerledes at tallene fra denne undersøkelsen kan kun gjøres gjeldende for 
sommerturismen.  Følgelig må vi gjøre noen tilpasninger for å gjøre beregninger 
for hele året. Dette er nærmere drøftet i kapittel 5. 

 

3.3.4 Direkte og indirekte virkninger 
Her må vi anvende strukturene i 2005-undersøkelsen med hensyn til 
multiplikatorer og sysselsettingsvirkninger. Ddet vil si at de variantene av 
naturrelatert/nasjonalparkrelatert turistkonsum t vi beregner for 2010 gir direkte 
og indirekte produksjonsvirkninger som er proporsjonale med de vi beregnet for 
2005 ut fra turistkonsumet i 2005. 
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4 Turismen i Nord-Gudbrandsdal  
4.1 Innledning 
I dette kapitlet vil vi beskrive hovedstrukturer i den feriebaserte turismen i 
regionen. Dette vil, sammen med de kriteriene og avgrensningene som er drøftet i 
kapittel 2 være utgangspunktet for beregningen økonomiske virkninger av natur- 
og nasjonalparkrelatert turisme. Det vil si at i dette kapitlet fokuseres det på å 

• Presentere tall fra eksisterende datamateriale fra ulike år 
• Foretar en oppdatering/samkjøring av dataene slik at vi har et tallgrunnlag 

som representerer året 2010 

 

4.2 Ferie- og fritidsbasert turisme i 2005 
4.2.1 Overnattinger 
Samlet overnatting i 2005 i regionen ble beregnet til i alt litt over 1,5 millioner 
gjestedøgn (Dybedal 2006). Av dette var kun 54 000 overnattinger yrkesrelaterte. 
I alt ca 1,47 millioner fritidsovernattinger fordelte seg med 1,21 mill norske 
overnattinger og 260 000 utenlandske (tabell 4.1). 

De ferie- og fritidsbetingede reisene er for nordmenns del dominert av besøk i 
fritidsboliger, om lag halvparten (ca 600 000) av overnattingene i 2005 skjedde i 
egen eller lånt fritidsbolig. Overnatting i kommersielle foretak utgjorde omlag 40 
prosent av overnattingene, herav ca 22 prosent i hotell, pensjonat og liknende, ca 
ni prosent i hyttegrender og ca ni prosent på campingplasser. 

Blant utlendingene dominerer naturlig nok kommersiell overnatting (85 prosent), 
herav 45 prosent i hoteller og liknende og 20 prosent hver i hyttegrender og på 
campingplasser. 

 
Tabell 4.1 Overnattinger i Nord-Gudbrandsdal 2005 etter overnattingskategori og 
nasjonalitet. Ferie- og fritidsreiser. 1000 overnattinger. 

 Nordmenn Utlendinger Sum 

 1000 overn. prosent 1000 overn. prosent 1000 overn. prosent 

Hotell, pensjonat og liknende 270 22,3 117 45,2 387 26,3 

Hyttegrend  107 8,8 52 20,1 159 10,8 

Camping  105 8,7 51 19,7 156 10,6 

Hytteformidling 7 0,6 9 3,5 16 1,1 

Slekt/venner 107 8,8 22 8,5 129 8,8 

Egen eller lånt fritidsbolig 602 49,7 0 0,0 602 41,0 

Annet/uoppgitt 13 1,1 8 3,1 21 1,4 

Totalt  1211 100,0 259 100,0 1470 100,0 
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I kategorien ”egen eller lånt fritidsbolig” ble det antatt at nordmenn sto for 
omtrent alle overnattingene. Denne forenklingen hadde små konsekvenser for 
forbruksberegningene, idet utlendinger og nordmenn antas å ha samme 
forbruksvolum og forbruksmønster innenfor samme overnattingskategori. 

Vi regner uansett med at antallet utlendinger som eier eller låner norske fritidshus 
er temmelig marginalt. 

 

4.2.2 Hovedtrekk i turistkonsumet i regionen 2005 
Totalt turistkonsum i Nord-Gudbrandsdal i 2005 ble beregnet til 876,4 millioner 
kroner. Ferie- og fritidstrafikk er helt dominerende, med et beregnet konsum på 
820 millioner kroner (tabell 4.2).  

 
Tabell 4.2 Ferie- og fritidsbetingede reiser. Totalt turistkonsum 2005 etter 
overnattingsmåte og nasjonalitet. Nord-Gudbrandsdal Millioner kroner. 

 Nordmenn Utlendinger Totalt 

Hotell og lignende 322,7 139,7 462,4 

Hyttegrend/leid hytte 81,1 43,5 124,6 

Camping 41,1 20,1 61,2 

Slekt/venner/annet 43,0 14,7 57,7 

Privat hytte, eid eller lånt  113,9 0,0 113,9 

Totalt 601,8 218,0 819,9 
 

Norske feriereisende hadde et antatt forbruk på ca 600 millioner kroner. Merk i 
denne sammenheng at vi har antatt at alle overnattinger i egne eller lånt 
fritidsbolig er foretatt av nordmenn. 

 
Tabell 4.3 Ferie- og fritidsbetingede reiser. Totalt turistkonsum 2005 etter type utgift og 
nasjonalitet. Eksklusive private fritidsboliger. Nord-Gudbrandsdal. Millioner kroner. 

  nordmenn utlendinger  totalt Andel i % 

Overnatting  195,2 88,6 283,8 40,2 

Servering 65,1 28,2 93,3 13,2 

Kjøp av dagligvarer 56,9 24,9 81,8 11,6 

Øvrige innkjøp 46,7 20,1 66,7 9,5 

Transport 55,6 24,5 80,1 11,3 

Aktiviteter 68,5 31,7 100,2 14,2 

Totalt 488,0 218,0 706,0 100,0 
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Totalt ferie- og fritidsrelatert forbruk utenom hyttegjesters forbruk ble for 2005 
beregnet til drøyt 700 millioner kroner (tabell 4.3). Førti prosent av dette gikk til 
overnatting, og drøyt 20 prosent til dagligvarer og øvrige innkjøp. Utgifter til 
servering, transportutgifter og utgifter til aktiviteter, museer etc lå på fra 11 til 14 
prosent av totalt forbruk. 

Hytteturisters forbruk ble ikke fordelt på disse forbrukstypene i 2005, fordi 
grunnlagsmaterialet ikke ga tilstrekkelig informasjon. 

Gjennomreisendes forbruk er ikke med 
Vær også oppmerksom at dette turistkonsumet gjelder turister som overnatter i 
regionen, idet det er beregnet ut fra antall turistovernattinger og et antatt forbruk 
per overnattingsdøgn. Dette omfatter ikke forbruk fra gjennomreisende turister 
eller dagsturister ellers, det vil si besøkende som ikke overnatter i regionen. Dette 
ble ikke beregnet på fylkesplan idet det var vanskelig å framskaffe tall, og man 
antok dessuten at det ville utgjøre relativt marginale beløp i forhold til 
totalomsetningen. 

Dette er ikke nødvendigvis riktig for Nord-Gudbrandsdal, en rekke sentrale 
veistrekninger med betydelig gjennomgangstrafikk går gjennom regionen: Oslo – 
Dombås – Trondheim, Oslo – Dombås – Sunnmøre, Valdresflya, 
Sognefjellsveien, Strynefjellsveien. Både Otta, Vågå, Lom og Dombås har 
sannsynligvis en stor omsetning fra gjennomreisende (servering, varehandel, 
bensin).   

 

4.3 Oppdatering til 2010 
4.3.1 Enkel oppdatering av overnattingstall 
Overnattingstallene for kommersiell overnatting i analysen for 2005 kan enklest 
oppdateres ved å anvende endringene i SSBs overnattingstall fra 2005 til 2010 for 
henholdsvis hoteller, camping og hyttegrend som nøkler. De beregnede tallene for 
2005 er litt høyere enn SSBs sine tall, fordi man innarbeidet estimater for 
overnattinger som falt utenfor statistikken. 

Overnattinger hos slekt og venner justeres tilsvarende med endringer antallet 
bosatte i regionen, kategoriene ”annet” og ”hytteformidling” justeres med 
endringer i hyttegrendovernattinger, og antallet overnattinger i eid eller lånt 
fritidsbolig justeres med endringer i antall fritidsboliger i regionen.  

Resultatene av disse beregningene for ferie- og fritidsbetingede overnattinger i 
Nord-Gudbrandsdal er vist i tabell 4.4. 

I følge SSBs statistikker har antallet hotellovernattinger i regionen gått ned 
relativt mye fra 2005 til 2010, mens campingovernattinger og overnattinger i 
hyttegrender har vært relativt uendret. Vi får dermed en samlet nedgang fra 1,493 
til 1,455 overnattinger, det vil si en nedgang på 38 000 overnattinger. 
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Tabell 4.4 Overnattinger i Nord-Gudbrandsdal 2010 etter overnattingskategori og 
nasjonalitet. Ferie- og fritidsreiser. 1000 overnattinger. 

 

nordmenn utlendinger totalt 

  TØI  2005 TØI  2010 TØI  2005 TØI  2010 TØI 2 005 TØI 20010 

Hotell, pensjonat o. l. 270 230 117 100 387 330 

Hyttegrend  107 101 52 53 159 154 

Camping  105 104 51 54 156 159 

Hytteformidling 7 7 9 9 16 16 

Slekt/venner 109 107 27 27 136 134 

Egen eller lånt fritidsbolig 602 629 0 0 602 629 

Annet/uoppgitt 19 18 17 16 35 34 

Totalt  1219 1197 273 259 1493 1455 
 

 

4.3.2 Tall fra TOURIMPACT-prosjektet gir et litt annet bilde 
Underrapportering i overnattingsstatistikken 
I TOURIMPACT-prosjektet ble det gjennomført nye beregninger av overnattings- 
og forbrukstall for alle fylker i Norge, både for utlendinger og nordmenn (se 
avsnitt 3.2.2). Disse gir litt andre tall for Oppland enn det som ble presentert i 
2005-analysen. 

Samlet sett viste tallene for 2005 ca 8,7 millioner feriebetingede overnattinger i 
Oppland, herav 7,5 millioner norske og 1,2 millioner utenlandske overnattinger . 
tallene fra TOURIMPACT for 2008 viste til sammen 9 millioner overnattinger, 
herav 6,7 millioner norske og 2,3 millioner utenlandske. Kommersielle 
overnattinger ble i 2005-beregningene langt lavere både for nordmenn og 
utlendinger enn i TOURIMPACT-tallene for 20083

                                                 
3 Beregningene av kommersielle overnattinger for 2005 ble foretatt med utgangspunkt i offentlig 
statistikk for hotell, camping, hyttegrend og hytteformidling. For hotellovernattinger og 
hyttegrender ble det gjort noen relativt beskjedne tillegg på grunnlag av antatt underrapportering. 
Slik underrapportering skjer blant annet fordi en del bedrifter faller utenom statistikken, for 
eksempel hoteller/pensjonater/gjestegårder med færre enn 20 senger, campingplasser med 
kapasitet mindre enn 50 enheter. Det som imidlertid er et større problem er at svært mange 
gjestedøgn fra utleide leiligheter og hytter i hyttegrender ikke kommer fram i SSBs statistikker. 
Dette er en gråsone i statistikken, mange nye overnattingssteder (spesielt ved større alpinanlegg) er 
etter hvert organisert som selveide enheter med private eiere og utleie gjennom lokalt booking- 
og/eller driftsselskap. Det tilbys alt fra hotellstandard til fullt selvstell, både for eiere og for leiere, 
gjennom et driftsselskap.  Definisjonsmessig skal slik utleie rapporteres til SSB som 
hytteformidling, men rapporteringspraksisen varierer mye, om det i det hele tatt rapporteres. 

. Dessuten er det relativt store 
forskjeller både i hyttetall og besøk hos slekt og venner, noe som dels henger 
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sammen med at 2005-tallene var basert på relativt tynne reiseundersøkelser av 
gammel dato (SSB ferieundersøkelser 1997 og 1998), og dels at kategoriene 
campinghytte, hyttegrend og privat hytte har vært sammenblandet på ulike måter i 
de to beregningene (Dybedal og Farstad 2011b).. Utvalgsundersøkelsenes 
fordeling av overnattinger på overnattingsform er i stor grad avhengig av 
turistenes oppfatning av overnattingsform, noe som ikke nødvendigvis følger 
definisjonene i SSBs statistikker. Eksempelvis vil sannsynligvis overnattinger i 
hyttegrender/leiligheter ut fra respondentens oppfatning like gjerne kunne være 
”hotell og liknende” som ”hyttegrend”, ”leid hytte” eller ”campinghytte”.  

Lavere forbrukstall per gjestedøgn i 2008-undersøkelsen  
Lavere forbrukstall per gjestedøgn i 2008 kompenserer omtrentlig høyere 
overnattingstall i 2005-undersøkelsen, spesielt når vi ser på kommersiell 
overnatting. Samlet ferie- og fritidsrelatert turistkonsum i Oppland ble for 2005 
beregnet til ca 4,2 milliarder kroner, mens 2008-tallene fra TOURIMPACT viser 
4,33 milliarder.  

 

4.4 Oppdatering av konsumtall til 2010 
Tallmaterialet ovenfor viser at tallene for Oppland totalt sett er omtrent de samme 
i 2008-beregningene som i 2005. 2008-tallene fra TOURIMPACT er ikke 
regionfordelte, men vi velger å gjøre den antakelse at det er tilsvarende samsvar 
mellom 2005-tallene og 2008-tallene også for regionen Nord-Gudbrandsdal. 

Dette innebærer at for Nord-Gudbrandsdal vil vi kunne beregne konsumtall for 
2010 ved å enten oppdatere 2005-tallene eller 2008-tallene med 
konsumprisindeksen. Vi velger her oppdatering på grunnlag av 2008-tall, siden 
disse er de nyeste tallene og er basert på et bedre datagrunnlag enn 2005-tallene. 
Vi må imidlertid anvende fordelingene/strukturene fra 2005-tallene når det gjelder 
omregning til produksjonsverdier og sysselsetting, samt beregning av 
multiplikatorer.  

Vi må da først regionalisere 2008-tallene for Oppland ved å anta at Nord-
Gudbrandsdal har samme andel av overnattingene i fylket (for alle 
overnattingsformer) i 2008 som i 2005. Deretter må vi justere 2008-tallene for 
endringer i kommersielle overnattinger (hotell og camping) fra 2008 til 2010. Vi 
må anta at graden av underrapportering av disse tallene (jfr avsnitt 4.3.2) er den 
samme begge år. Videre antar vi at antallet overnattinger på hytter, hos slekt og 
venner og ”annen overnatting” er de samme i 2010 som i 2008.  

Tall fra SSB viser at antallet hotellovernattinger gikk ned med 7,3 prosent og at 
antallet campingovernattinger (utenom hytter) gikk ned med 19,3 prosent fra 2008 
til 2010 i Nord-Gudbrandsdal. Vi må her anta at det har vært samme nedgang i 
hotell- og campingovernattinger som ikke registreres i SSB statistikker. 

Konsumprisindeksen steg med 4,6 prosent (årsgjennomsnitt) fra 2005 til 2010 
(SSB). Vi får derfor følgende tall for Nord-Gudbrandsdal i 2010 for de variablene 
som skal anvendes i beregningene i kapittel 5: 
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Tabell 4.5 Ferie- og fritidsbetingede reiser. Totalt turistkonsum 2010 etter 
overnattingsmåte og forbrukskategori. Nord-Gudbrandsdal Millioner kroner. 

 

hotell   camping   Hytter*   
slekt og 
venner annet   totalt 

Overnatting 175,9 43,7 36,1 6,4 2,4 264,6 

Servering 62,5 25,5 18,6 17,5 1,8 125,8 

Dagligvarer 22,0 26,7 38,9 12,8 1,5 102,0 

Annet varekjøp 23,6 17,4 18,4 17,8 1,2 78,4 

Transport 36,3 22,8 19,7 25,6 1,4 105,8 

Aktiviteter 32,3 15,3 19,0 5,7 0,4 72,8 

Annet 6,9 3,9 3,4 4,7 0,4 19,3 

Sum forbruk 359,6 155,4 154,1 90,5 9,0 768,7 

*Hytter omfatter her både eide/leide/lånte fritidsboliger og hytter i kommersielle anlegg, 

Samlet feriebetinget turistkonsum for 2010 er beregnet til om lag 770 millioner 
kroner. Tallene er ikke direkte sammenliknbare med tallene i tabell 4.2 og 4.3. De 
beskriver det samme, men datagrunnlag, forutsetninger og kategoriinndelinger er 
ulike. 

I anvendelsen av forbrukstall i kapittel 5 må vi skille mellom nordmenn og 
utlendinger. Tall for nordmenn og utlendinger er vist i tabell 4.6 og 4.7. 

 
Tabell 4.6 Ferie- og fritidsbetingede reiser, nordmenn. Totalt turistkonsum 2010 etter 
overnattingsmåte og forbrukskategori. Nord-Gudbrandsdal Millioner kroner. 

 

hotell   camping   Hytter*   
slekt og 
venner annet   totalt 

Overnatting 76,0 23,6 16,2 4,9 0,8 121,5 

Servering 35,7 16,6 15,5 13,0 1,4 82,3 

Dagligvarer 11,5 17,4 33,1 9,5 0,6 72,0 

Annet varekjøp 13,3 12,9 15,0 13,7 0,7 55,6 

Transport 24,1 14,6 15,8 22,9 1,1 78,5 

Aktiviteter 14,0 9,0 11,1 4,7 0,3 39,2 

Annet 5,0 2,7 2,7 3,7 0,2 14,3 

Sum forbruk 179,7 96,9 109,3 72,5 5,0 463,4 

*Hytter omfatter her både eide/leide/lånte fritidsboliger og hytter i kommersielle anlegg, 
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Mens nordmenn sto for om lag 463 millioner kroner i forbruk, er utenlandske 
besøkendes forbruk anslått til ca 305 millioner kroner i 2010 i Nord-
Gudbrandsdal. 
 

Tabell 4.7 Ferie- og fritidsbetingede reiser, utlendinger. Totalt turistkonsum 2010 etter 
overnattingsmåte og forbrukskategori. Nord-Gudbrandsdal Millioner kroner. 

 

hotell   camping   Hytter*   
slekt og 
venner annet   totalt 

Overnatting 99,9 20,1 20,0 1,5 1,6 143,1 

Servering 26,8 8,9 3,0 4,4 0,4 43,5 

Dagligvarer 10,6 9,3 5,9 3,3 0,9 29,9 

Annet varekjøp 10,3 4,5 3,4 4,1 0,5 22,9 

Transport 12,2 8,2 3,9 2,7 0,3 27,3 

Aktiviteter 18,3 6,3 7,9 1,0 0,1 33,6 

Annet 1,9 1,2 0,8 1,0 0,2 5,0 

Sum forbruk 179,9 58,5 44,8 18,1 4,0 305,3 

*Hytter omfatter her både eide/leide/lånte fritidsboliger og hytter i kommersielle anlegg, 

 

I tabell 4.8 vises forbruk i kroner per gjestedøgn (gjennomsnitt for turister i 
innlandsfylkene), som et veid gjennomsnitt av utenlandske og norske turisters 
forbruk, samt antall overnattinger etter kategori. Dette er også tall som brukes 
videre i kapittel 5. 

 
Tabell 4.8 Ferie- og fritidsbetingede reiser. Turistkonsum 2010 per døgn per person etter 
overnattingsmåte og forbrukskategori. Indre Østland  

 

hotell   camping   Hytter*   
slekt og 
venner annet   totalt 

Overnatting 469 125 93 29 158 205 

Servering 143 74 42 78 96 86 

Dagligvarer 50 78 88 57 82 69 

Annet varekjøp 54 52 41 80 66 54 

Transport 83 66 44 114 73 72 

Aktiviteter 74 44 39 26 23 48 

Annet 16 12 8 21 19 13 

Sum forbruk 887 450 355 404 516 548 

Antall overnattinger 2010 (1000) 429 332 420 218 18 1416 

*Hytter omfatter her både eide/leide/lånte fritidsboliger og hytter i kommersielle anlegg, 
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5 Beregninger av økonomiske ringvirkninger 
5.1 Innledning 
Som nevnt i kapittel tre har vi valgt følgende innfallsvinkler med hensyn til 
beregninger av økonomiske ringvirkninger av den naturbaserte, respektive  
turismen i Nord-Gudbrandsdal: 

1. Omsetning /turistforbruk i naturområdene (parker og randsoner): 

• Omsetning fra turister som besøker bedrifter i parkene/randsonene 
• Omsetning fra brukere av private fritidsboliger i randsonene 

2. Andelen av den totale turistomsetningen i regionen som kan tilskrives 
nasjonalparkstatus (iht den web-baserte brukerundersøkelsen) 

 

5.2 Omsetning relatert til parkene/randsonene 
5.2.1 Bedriftsundersøkelsen  
I forbindelse med gjennomføring av undersøkelsen ble det registrert i alt 83 
overnattingsbedrifter i de seks kommunene. 51 av disse bedriftene ligger innenfor 
det vi har definert som randsone/naturområder i avsnitt 2.3. Som nevnt i avsnitt 
3.2.3 om datagrunnlaget har vi omsetningsdata fra omtrent halvparten av 
bedriftene både i randsonene og utenfor. 

 

5.2.2 Omsetningstall i henhold til bedriftsundersøkelsen 
Blant hoteller, pensjonater, fjellstuer og liknende finner vi en gjennomsnittlig 
årsomsetning (2009) på ca 4,8 millioner kroner. Dersom vi antar at dette tallet 
også gjelder den halvparten av bedriftene vi ikke har data for, finner vi totalt for 
41 bedrifter en omsetning på ca 197 millioner kroner. Tilsvarende hadde 10 
bedrifter utenfor randsonen en gjennomsnittlig omsetning på 10,9 millioner 
kroner, eller 142 millioner kroner for de 13 foretakene vi har identifisert i 
regionen. 

For gårdsturisme finner vi en omsetning på om lag 2,9 millioner kroner for i alt 10 
bedrifter i randsonene. Gårdsturisme og camping utenfor randsonene omfatter 19 
bedrifter, med en samlet omsetning på 7,5 millioner kroner. 

Samlet kan omsetningen ved overnattingsbedrifter i parkene/randsonene anslås til  
200 millioner kroner per år (ca-tall 2009), mens anslaget for overnattingbedrifter 
utenfor randsonene er ca 150 millioner kroner.  Disse tallene harmonerer brukbart 
med det beregnede ferierelaterte overnattingskonsumet for 2010 på 264 millioner 
kroner fra tabell 4.5. Differansen mellom 350 millioner kr i samlet omsetning og 
264 millioner kroner rommer yrkestrafikk og servering ved 
overnattingsbedriftene. 

Omsetningen i parkene og randsonene utgjør om lag 57 prosent av samlet 
omsetning i overnattingsbedriftene i regionen. 
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5.2.3 Annet forbruk 
Gjester ved overnattingsbedriftene i parkene/randsonene har også annet forbruk i 
regionen; til transport, varehandel, aktiviteter med mer. For å kunne gjøre et 
anslag på dette må vi ta utgangspunkt i forbrukstall per gjestedøgn for 2010 fra 
tabell 4.8. Det må understrekes at dette er gjennomsnittlige forbrukstall for norske 
og utenlandske turister i innlandsfylkene, og at det kan være en del lokale 
variasjoner. Det vil si at tallene er relativt omtrentlige anslag for regionen Nord-
Gudbrandsdal. 

 
Tabell 5.1 Ferie- og fritidsbetingede reiser. Turistkonsum 2010 per døgn per person etter 
forbrukskategori. Hoteller, pensjonater, fjellstuer og lignende. Indre Østland.  

 

Kroner per 
døgn  %-andel  

Overnatting 469 52,9 

Servering 143 16,1 

Dagligvarer 50 5,6 

Annet varekjøp 54 6,1 

Transport 83 9,4 

Aktiviteter 74 8,3 

Annet 16 1,8 

Sum forbruk 887 52,9 

 

Dersom vi antar at hele overnattingskostnaden, samt halve serveringskostnaden 
skjer i bedriftene i randsonen, finner vi at dette utgjør til sammen 61 prosent. Ut 
fra en samlet omsetning i randsonebedriftene på 200 millioner kroner tilsvarer 
gjestenes samlede konsum i regionen 328 millioner kroner. Merforbruket på 128 
millioner kroner fordeler seg slik (millioner kroner): 

Servering utenom randsonebedriftene 26 

Dagligvarer 18 

Annet varekjøp 20 

Transport 31 

Aktiviteter 27 

Annet 6 

Sum  128 
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5.2.4 Hytteturistenes konsum 
I SSBs oversikt over fritidsboliger er det angitt i alt 6260 fritidsboliger i regionen 
per 1. januar 2010. I TØIs hyttebruksundersøkelse (Farstad og Dybedal 2011a) 
anslås at gjennomsnittlig antall personovernattinger (gjestedøgn) for alle hytter – 
enten de har vært i bruk eller ikke – var 73 i Oppland i 2008. Tilsvarende ble 
forbrukstall  - det vil si kun bruksbetinget forbruk – for Oppland beregnet til 198 
kroner per gjestedøgn. Det vil si at med i alt 6 260 fritidsboliger og 73 
overnattinger per hytte i snitt, finner vi et totalt konsum på i alt ca 91 millioner 
kroner (tabell 5.2). 

 

Tabell 5.2 Bruksbetinget forbruk ved opphold i private fritidsboliger etter 
forbrukskategori 2010. Nord-Gudbrandsdal. Kr per overnatting og millioner 
kroner totalt. 

  Servering 
Daglig-

varer Varekjøp Transport Aktiviteter Annet Totalt 

Kr per overnatting 15 72 17 33 16 45 198 

forbruk mill kr 7 33 8 15 7 21 91 
 
 

5.2.5 Samlet naturrelatert konsum knyttet til opphold i randsonene 
Legger vi sammen turistkonsumet relatert til bedriftene i parkene og randsonene 
og hytteturistenes konsum, får vi et samlet forbuk på 419 millioner kroner. Dette 
utgjør om lag 55 prosent av den samlede ferie- og fritidsrelaterte turistkonsumet i 
Nord-Gudbrandsdal (se tabell 4.5). 

 
Tabell 5.3 Samlet park- og randsonerelatert forbruk etter forbrukskategori 2010. 
Nord-Gudbrandsdal. Millioner kroner. 

  
Overnatting 

og servering 
Daglig-

varer Varekjøp Transport Aktiviteter Annet Totalt 

Randsonebedrifter 226 18 20 31 27 6 328 

Hytteturister i randsonene 7 33 8 15 7 21 91 

Sum 233 51 28 46 34 27 419 
 

Dette konsumet presenterer vi som et uttrykk for omfanget av naturrelatert 
turistforbruk i regionen. Det er flere ting man skal være oppmerksom på her: 

• Bedriftstallene omfatter i noen grad konsum fra personer som er 
yrkesreisende, det vil si personer på kurs, konferanse eller annen type 
opphold i forbindelse med yrkesutøvelse. Dette kan for øvrig godt være 
naturelaterte opphold. 
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• Hyttekonsumtallene er i sin helhet regnet som naturrelatert. Relevansen av 
f eks alpinturisme i denne sammenheng kan diskuteres, men vi har uansett 
ikke datagrunnlag på regionalt nivå til å skille ut fritidsboligreiser motivert 
ut fra alpin skikjøring. 

• Tallene fanger ikke opp naturrelatert turisme ved bedriftene i dalbunnen 
Alt i alt må disse tallene i første rekke betraktes som anslag på hvilken 
størrelsesorden vi snakker om. 

 

5.3 Nasjonalparkrelatert turisme 
5.3.1 Nærmere om metode og forutsetninger 
Her tar vi utgangspunkt i totalt ferie- og fritidsrelatert turistkonsum 2010 i 
regionen for henholdsvis nordmenn og utlendinger og resultatene fra SUSTOURs 
webundersøkelse (Veisten et al 2010) – den delen som omfatter nasjonalparkenes 
betydning for reisebeslutningene.  

Det er sommerturister som er populasjonen i undersøkelsen, vinterturismen er 
såpass annerledes at tallene fra denne undersøkelsen kan kun gjøres gjeldende for 
sommerturismen.  Følgelig må vi gjøre noen tilpasninger for å gjøre beregninger 
for hele året. 

Prosessen videre går trinnvis slik 

1. Trekke ut tall for slekts- og vennebesøk og overnattinger i hytter fra 
omsetningstallene for henholdsvis nordmenn og utlendinger. Slekts- og 
vennebesøk regner vi ikke som naturrelatert turisme i denne sammenheng 
(se avsnitt 2.2.2), mens hytteturisme skal regnes med for hele året  

2. Fordele turismerelatert omsetning fra hotell, camping og ”annen, 
uspesifisert overnatting” på sommersesong og resten av året. Dette gjøres 
ved å anvende SSBs månedsvise tall for overnatting i hotell og camping 
som fordelingsnøkler. 

3. Bruke tall for nasjonalparkenes betydning for reisebeslutning for å gjøre 
anslag på faktisk nasjonalparkrelatert turistkonsum. 

 

5.3.2 Nasjonalparkenes betydning for reisebeslutning  
Spørreundersøkelsen som ble gjennomført i SUSTOUR i 2009 i regionen (se 
avsnitt 3.2.4) omfatter spørsmål om nasjonalparkenes betydning, 

a) for valg av destinasjon

b) for valg av 

 dersom man var overnattende turist og oppga at Nord-
Gudbrandsdal var hovedbesøksmål for reisen, eller  

reiserute

I denne ringvirkningsanalysen har vi konsentrert oss om overnattende turister, 
siden vi per dato ikke har tall for gjennomreisende forbruk (jfr avsnitt 2.4).  

 dersom man oppga at regionen ikke var hoveddestinasjon, 
enten man hadde overnattet eller foretatt stopp uten overnatting i regionen.  
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Om lag 60 prosent av respondentene hadde regionen som hovedreisemål, men 
blant de resterende 40 prosent som ikke hadde regionen som hovedmål finner vi 
også reisende som har overnattet.  Som en forenklet tilnærming har vi valgt at 
tallene for dem som har regionen som hoveddestinasjon (tabell 5.4) gjøres 
gjeldende for alle overnattingsgjester. Det vil si at de overnattende personene som 
ikke hadde regionen som hovedreisemål tillegges samme andel ”avgjørende 
betydning” og ”noe betydning” som de som oppga Nord-Gudbrandsdal som 
hoveddestinasjon. 

Undersøkelsen viser følgende resultater når det gjelder nasjonalparkenes 
betydning for valg av destinasjon: 

 

Tabell 5.4 nasjonalparkenes betydning for valg av destinasjon. Reisende som 
hadde regionen som hovedreisemål. Prosent  

 Avgjørende betydning Noe betydning Ingen betydning sum 

Nordmenn 12 31 57 100 

Utlendinger 43 40 17 100 

Gjennomsnitt 22 34 45 100 
 

Det største problemet her er hvordan vi skal tolke og anvende kategorien ”Noe 
betydning”. Det synes åpenbart at en del av disse respondentenes overnattinger 
må være nasjonalparkmotivert. Vi kan velge om vi vil se helt bort fra andelen som 
har svart ”noe betydning”, eller vi kan gjøre et tentativt anslag. Her har vi valgt 
det siste, og antar at hver tredje overnatting foretatt av dem som har svart dette er 
nasjonalparkmotivert. 

 

5.3.3 Beregningsgrunnlag nasjonalparkrelatert turistkonsum 
Ut fra tidligere drøfting har vi ikke med forbruk knyttet til overnatting hos slekt 
og venner som nasjonalparkrelatert forbruk, og vi tar med konsumet til 
hytteturister for hele året. For øvrig tas hotell- og campingovernattinger med med 
de andeler perioden mai-september har av hele året 2010. Dette gir følgende 
parametre, som skal multipliseres med turistkonsumet for hele året 2010: 

 

Tabell 5.5 Beregningsparametre for nasjonalparkrelatert konsum 

 

hotell   camping   hytter   slekt og venner annet   

Andel mai-sept 0,672 0,775 1 0 0,672 

Nasjonalparkandel 0,223 0,223 0,223 0 0,223 
 

Bruken av disse parameterne på forbrukstallene gir følgende resultater: 
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Tabell 5.6 Beregnet nasjonalparkrelatert turistkonsum 2010 etter 
overnattingsform og nasjonalitet. Millioner kroner og andel av totalt ferierelatert 
turistkonsum. Nord-Gudbrandsdal  

 

hotell   camping   hytter   slekt og venner annet   totalt 

Millioner  kroner 

      Nordmenn 27,0 16,8 24,4 0,0 0,8 68,9 

Utlendinger 65,6 30,6 25,2 0,0 1,5 122,9 

sum 92,5 47,4 49,7 0,0 2,2 191,8 

%-andel av konsum 2010 

      Nordmenn  15,0 17,3 22,3 0,0 15,0 14,9 

Utlendinger 36,4 52,4 56,3 0,0 36,4 40,3 
 

Samlet utgjør nasjonalparkrelatert forbruk etter denne beregningsmåten ca 192 
millioner kroner, eller ca 25 prosent av det totale ferierelaterte turistkomsumet i 
regionen i 2010. Nordmenns nasjonalparkrelaterte forbruk utgjorde ca 15 prosent 
av det totale konsumet til norske feriereisende i Nord-Gudbrandsdal, mens det 
utgjør ca 40 prosent av utlendingenes forbruk. 

Denne måten å regne på må oppfattes som et anslag som er gjort under spesielle 
forutsetninger. Blant annet er ikke hotell- og campingsektoren ”tilgodesett” med 
noe nasjonalparkrelatert konsum i perioden oktober – april. Det kan åpenbart ses 
om en mangel, men vi tror likevel at det er sommerperioden som er den desidert 
viktigste når det gjelder nasjonalparker som sådan sin tiltrekningskraft på turister.  

Vintertrafikken er betydelig i regionen, men vi er usikre på i hvilken grad 
nasjonalparkstatusen i denne sammenheng gir regionen noe relativt 
konkurransefortrinn i forhold til f eks områder lenger ned i Gudbrandsdalen. Her 
er det andre forhold som spiller inn i tillegg, løypenett, avstand fra Oslo osv. 

 

5.3.4 Gjennomreiser og dagsbesøk 
Den web-baserte spørreundersøkelsen i SUSTOUR viste at det er en relativt høy 
andel av gjennomreisende utlendinger (som har oppgitt at Nord-Gudbrandsdal 
ikke var hovedreisemål) som oppgir at nasjonalparkene hadde betydning for valg 
av reiserute. Om lag en firedel (27 prosent) oppga ”avgjørende betydning og nær 
halvparten (47 prosent) ”noe betydning”. Blant norske gjennomreisende er det tre 
prosent som har oppgitt ”avgjørende betydning” og 26 prosent som har oppgitt 
”noe betydning”. 

Vi har ikke datagrunnlag for å beregne antall gjennomreisende og deres forbruk i 
regionen. 
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5.4 Direkte og indirekte virkninger 
Vi antar her samme lineære sammenhenger som i 2005-analysen. På grunnlag av 
forholdet mellom totalt konsum i 2005 og de respektive konsumtall fra kapittel 5 
har vi gjort følgende enkle beregninger: 

 

 
 
 
 
 
Tabell 5.7 Direkte og indirekte produksjonsvirkninger av natur- og 
nasjonalparkrelatert turistkonsum 2010. Nord-Gudbrandsdal. Millioner kroner. 

 

Naturrelatert produksjonsverdi 
knyttet til randsonene 

Nasjonalparkrelatert 
produksjonsverdi 

Varehandel  11,8 12,5 

Hotell- og restaurant 226 106,2 

Innenriks transport 31 20,9 

Annen tjenesteyting 33 24,3 

Sum produksjonsverdi 301,8 163,9 

Multiplikator  1,34 1,34 

Verdi indirekte produksjonsvirkninger 102,6 55,7 

Sum direkte og indirekte virkninger 404,4 219,7 

Antall sysselsatte 708 385 
 

Her har vi anvendt samme multiplikator som den som ble laget i PANDA-
modellkjøringer for 2005-analysen, samt at vi har satt produksjonsverdien i 
varehandel lik 31 prosent av omsetningsverdi (er lik brutto avanse, 
landsgjennomsnitt). 
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