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IUCN Cat. II National Parks 

• Large natural or near natural areas set 

aside to protect large-scale ecological 

processes, along with the complement of 

species and ecosystems characteristic of 

the area, which also provide a foundation 

for environmentally and culturally 

compatible spiritual, scientific, 

educational, recreational and visitor 

opportunities. 
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Nasjonalpark 

• Som nasjonalpark kan vernes større naturområder som inneholder særegne 

eller representative økosystemer eller landskap og som er uten tyngre 

naturinngrep. 

• I nasjonalparker skal ingen varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner 

finne sted, med mindre slik påvirkning er en forutsetning for å ivareta 

verneformålet. 

• Forskriften skal verne landskapet med planter, dyr, geologiske forekomster og 

kulturminner mot utbygging, anlegg, forurensning og annen aktivitet som kan 

skade formålet med vernet, og sikre en uforstyrret opplevelse av naturen. 

Ferdsel til fots i samsvar med friluftslovens regler er tillatt. Slik ferdsel kan 

bare begrenses eller forbys i avgrensede områder i en nasjonalpark, og bare 

dersom det er nødvendig for å bevare planter eller dyr, kulturminner eller 

geologiske forekomster. 
Naturmangfoldloven §35 (utdrag) 



IUCN Cat V Protected landscape/seascape 

• A protected area where the interaction of 

people and nature over time has 

produced an area of distinct character 

with significant ecological, biological, 

cultural and scenic value: and where 

safeguarding the integrity of this 

interaction is vital to protecting and 

sustaining the area and its associated 

nature conservation and other values. 
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Landskapsvernområde  

• Som landskapsvernområde kan vernes natur- eller kulturlandskap av økologisk, 

kulturell eller opplevelsesmessig verdi, eller som er identitetsskapende. Til 

landskapet regnes også kulturminner som bidrar til landskapets egenart. 

 

• I et landskapsvernområde må det ikke settes i verk tiltak som alene eller 

sammen med andre tiltak kan endre det vernede landskapets særpreg eller 

karakter vesentlig. Pågående virksomhet kan fortsette og utvikles innenfor 

rammen av første punktum. Nye tiltak skal tilpasses landskapet. Det skal legges 

vekt på den samlede virkning av tiltakene i området.  
 

 

Naturmangfoldloven §36 (utdrag) 



 

Nasjonalparkvern i Norge 



Besøksforvaltning, 
merkevare og 
verdiskaping 

Foto: Kai Jensen, Carl Nordberg og Bente Rønning 



Friluftslivsmeldingen 

Meld. St. 18 (2015–2016)  

Friluftsliv — Natur som kilde til helse og 

livskvalitet  

 
• Mål om at nasjonalparker skulle bli mer 

tilgjengelige for folk flest 

• Bruke nasjonalparker i folkehelseperspektiv 

• Få flere ut i naturen – gode naturopplevelser 



Reiselivsmeldingen 

Regjeringen har lagt frem en 

merkevarestrategi for norske 

nasjonalparker. Regjeringen vil bidra til 

at strategien brukes for å gjøre 

nasjonalparkene til attraktive 

friluftslivsområder og reisemål. 

 



Høy kvalitet 

Sikre at informasjon om og profilering av 

nasjonalparker og andre verneområder 

holder høy kvalitet, følger kriteriene for 

merkevaren Norges nasjonalparker, og er 

i tråd med det enkelte verneområdes 

besøksstrategi 





En portal for bedre vern 

• Hovedtyngden av økt bruk og ferdsel vil 
komme fra en målgruppe som ønsker og 
trenger bedre tilrettelegging.  
 

• Kanalisering; det anbefalte grepet for å 
balansere målet om flere besøkende med 
bedre vern. 
 

• Besøksforvaltningen er førende for 
plasseringen av portaler og ferdselen 
styres mot områder som tåler mer besøk. 
 

• Ved å konsentrere oppmerksomheten om 
utvalgte utkikkspunkt vil en tydeligere 
merkevare gi minimale forstyrrelser for 
erfarne fjellfolk.  

 

• Bondhusdalen, Folgefonna nasjonalpark Foto: Karen Løvfall Vaage 



Dagens aktører  

• nasjonalparkene 

 

• andre verneområder 

 

• autorisert besøkssenter (nasjonalpark, 

rovdyr, våtmark, villrein og verdensarv)  

 

• nasjonalparkkommuner og 

nasjonalparklandsbyer 
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Jomfruland Foto: Morten Johannessen Geilo stasjon Foto: Trond Erik Buttingsrud Varangerhalvøya Foto: Geir Østereng 



Kommersiell bruk av 

merkevaren  

• Lansert våren 2019. 

 

• Disse legger til rette for at  virksomheter 

med geografisk tilhørighet til en 

nasjonalpark kan bruke merket i 

markedsføring.  

 

• Kan søke om merke dersom: 
det tilbys et produkt som kommer fra, eller 

det drives kommersiell, frivillig eller annen 

type virksomhet i, eller ved en nasjonalpark. 

 

• https://designmanual.norgesnasjonalparker.no/ 

• merkevare@miljodir.no 

https://designmanual.norgesnasjonalparker.no/


 

 

Foto: Haakon B. Haaverstad 

Takk for oppmerksomheten 



Trollheimen LVO

Innerdalen LVO

Svartåmoen NR

Minilldalsmyrene NR





Foto Maren Trønsdal Lund

MÅL

Bruk som tidligere – lokal bruk / enkelt friluftsliv 
som ikke setter spor eller forstyrrer beitedyr.

Motorferdselen skal ikke øke 

Ny tilrettelegging skal i hovedsak skje i 
randsonene og der det av hensyn til sårbarhet 
eller konflikt mellom brukergrupper er behov for 
å styre områdebruken.

Noe utvikling på enkelte innfallsporter, ved å 
tilrettelegge for gode brukeropplevelser og 
områder egnet til å formidle kunnskap om natur 
og verneverdier på en god måte. 

Stier av god kvalitet, utbedres ved behov av 
hensyn til sårbarhet eller kulturminner





Strategi
God, samordnet og kvalitetssikret tilrettelegging

Riktige kart med godkjent tilrettelegging

Gjennomgå fokusområdene - vurdere og iverksette tiltak / omlegging / overvåking

Prosjektere tiltak - arbeidsgrupper

Informasjonsarbeid 

Samhandling er nøkkelen i videre arbeid og suksess









Gammelseterdalen –
kulturminne som opplevelse



Foto  Øyvind Leren







Foto  Øyvind Leren



www.trollheimen.info      http://nasjonalparkstyre.no/Trollheimen/















https://vimeo.com/254703177

HVORDAN DRIVE VIRKSOMHET I VERNEOMRÅDET?

https://vimeo.com/254703177
https://vimeo.com/254703177


«Vi finner de små tingene som gir 
de store opplevelsene»



SAMARBEID



FELLES MÅL





KULTUR - HISTORIE



MAT -KULTUR 



INTEGRERING AV ANLEGG PÅ NATURENS 
PREMISSER



NYSKAPING





VI SEES ITROLLHEIMEN



Mattis Mikkelsen
mattis@friluftsraad.no
tlf.: 90973253

Friluftsliv for 
alle –
hele året!

mailto:mattis@friluftsraad.no


Ola Fremo
Daglig leder

Marte Melbø
Rådgiver og 
Stikk UT!-ansvarlig

Patrick Gule 
Prosjektleder

Liv Synnøve Hol
Prosjektleder

Mattis Mikkelsen
Prosjektkoordinator

Friluftsliv for 
alle –
hele året!
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https://geocortex01.miljodirektoratet.no/html5Viewer/?viewer=Naturbase&layerTheme=&scale=640000&basemap=&center=135479.63762594026%2C6964782.829565659&layers=04BQdQ










Mattis Mikkelsen
mattis@friluftsraad.no
tlf.: 90973253

Friluftsliv for 
alle –
hele året!

mailto:mattis@friluftsraad.no




Fjell – (og elv )som verdiskaper

Attraktivt naturbasert reiseliv



Contrast Adventure Norway

Anne Stine Mathisen
-Daglig leder/medeier i Contrast Adventure 
Norway (siden 2008)
-Daglig leder/medeier Fjellsentralen
- ca 20 års erfaring innen 
markedsføring/merkevarebygging
- master i service management
- Sivilmarkedsfører, NMH
- bor på Klevgardene, med 1 mann, 3 barn 
og ca 40 kyr
- litt over snittet glad i å være ute
- reise erfaring, både inn – og utland



Hva:Turarrangør/incoming – pakketurer:

Contrast Adventure Norway

Aktive ferier
Autentisk 
overnatting

Lokal mat

TransportGuidet tur



Hvordan: sertifiserte guider, “off the beaten path”, tilgjengeliggjør naturen, kontraster

Travel like a local
Lokale guider Lokal kunnskap Sertifiserte guider



Hvorfor: kunnskap om natur- ta vare på naturen. Avkoblet - påkoblet 

Innsikt



Litt mer om hva vi gjør: 

Skreddersydde 
turer, hele Norge 
med 
Sunndal/Nesset 
som 
primærområdet

Hele året:
Sommer: 
vandring

Vinter: topptur, 
ski, Sunndal Ski 

Session

2 ansatte
Ca 15 veiledere
4 mill. i oms.

Plan om videre 
vekst!





Agenda for dagen

- Fjell som verdiskaper
1. Hva kjennetegner  
”adventure travel”?
2. Hvordan kan fjell være 
en verdiskaper?
3. Hvilke gjester ønsker vi 
oss/passer for oss?
4. Hvilke markeder er 
attraktive på lang sikt i et 
bærekraftig perspektiv?



1.

Hva kjennetegner “adventure travel”?
- ”Adventure travel”: fysisk 
aktivitet, kultur og natur
-”Adventure”-segmentet er 
det raskest voksende 
segmentet i reiselivet. 
- Opptatt av å 
læring/bevaring
- Verdien på den globale 
”adventure” turismen er på 
nesten 700 mill USD (2016 
tall) 
- Vokser med ca 20% i året. 



2. 

Hvordan kan fjell være verdiskaper?
- Tilgjengeliggjøre naturen
- Urbanisering/komfort
-Steder med kasseapparat med 
høy kvalitet (lav standard ok)
-Langsiktig perspektiv (eks. 
Prekestolen)
- Totalopplevelsen: koble 
overnatting, mat og transport
-Pilotprosjekt om akkurat 
dette; Opplev Fossenes Rike



3. 

Hvilke gjester ønsker vi oss?
-Utgangspunktet:
Adventure travel kommer til å øke. 
Flere besøkende til Norge – Hvem 
ønsker vi skal komme?
- Husk magien med opplevelse er at 
den skjer hos hver gjest. Hvilke 
opplevelser ønsker vi å skape! 
- Adventure travel 3500 kr vs cruise 
gjester 80,- pp/dag
- Sporløs tilrettelegging vs større 
installasjoner
- Guidet turer vs egne turer
-Kortere opphold vs lengre opphold
- Nærmarked vs fjernmarked



4. Hvilke markeder er attraktive på lang sikt, i et 
bærekraftig perspektiv?

- Adventure travel gjester
-Nærmarkedet. Oversjøiske 
markeder- lengre turer
-Lokal mat, lokal transport,  
lokale guider etc
-Legger igjen penger lokalt
-Fokus på læring underveis 
(natur/kultur) –
transformasjon!
-Mest mulig sporløs ferdsel



Strategisk arbeid for å få 
flere adventureturister
Har lang oppholdstid
Er godt betalende gjester, høyt forbruk
Aktiviteter avgjørende
Leier gjerne utstyr  
Bruker penger på lokale produkter
Vil oppleve kultur 
Vil spise og drikke i Norge 
Bruker gjerne guide 
Vil føle på lokal identitet
Viktig målgruppe utenom høysesong 



Sitat fra Taleb Rifai, under ATWS, Gøteborg September 2019 
(Generalsekretær FNs Verdens turistorganisasjon)

”There is no future for travel and tourism if you are not welcome and 
embraced by the local community”.



Oppsummering:

Skape attraktive naturbaserte opplevelser:

Tilrettelegge og bevare

Totalopplevelsen

Kvalitet 

Marked: ”adventure 
travel”

Lokal mat

Unik overnatting m/bad 

Læring (guide/vertskap)

Grønne skifte: en 
konkurransefordel!





Fjell som verdiskaper

Takk for meg!

Kontakt info:

annestine@contrastadventure.no

















Oppdal Safari - Savannah AS



Oppdal Safari,  Savannah AS 

1994: Johan F. Schønheyder startet med 
moskussafari pga ønske om økt lavterskel 
tilbud for Hollandske turister i Oppdal. 
2013: Virksomheten lagt i selskapet Savanna 
AS.
- hollandsk , engelsk og tysktalende guider



Produkter

SAFARI: Moskus - Fjellrev - Tiur - Årfugel 
Snøhettatur, Elgsafari
FOTO: Vinter og Sommer - Fotoshops
UTLEIE: Kano - Kajakk - Sykkel - El-sykkel

Minibuss - Personbil/El-bil - El-kano 



Paringstida i September er “fototid”



Sommer Safari - Turistsafari - kr. 485,- pr. delt inntil 16 delt.



Ved privatsafari og overnatting serveres reinshakk h    
f  S



FOTO, verdens største hobby

Oppdal Safari sine kunder fordeler seg på:
Turistsafari, rent sommerprodukt.
Privatsafari, helårlig.
Fuglefoto er vår/sommer-produkt.  





HAVØRN-safari



Fjellrev : … forbudt å se på og fotografere på elle   .



Safari Produkter Vinter

Moskus , (- Fjellrev, utgått pga av nekting)

- Tiur - Årfugel  

- Firma - Event - Kåseri



Team building for grupper, firma , famil



FIRMA EVENT KONKURRANSER



Privatsafari vinters tid m/telt og kamera



Nasjonaliteter

- Nederland - Østerrike- Tyskland - Belgia - Sverige - - Sveits

- Norge - Sverige - Finland - Danmark - Estland -Portugal - Spania

- England - Frankrike - Canada - USA

- India - Kina

- New Zealand - Australia



Amerikansk ektepar fløy inn fra New York 4 da  



Alle turer har produkter fra Sprø



Omsetning 2013 - 2018 



Markedsførings samarbeid

Trøndelag Reiseliv
Visit Oppdal
Ole Martin Dahle 
“Ørnemann”
Oppdal Turisthotel
Skifer

Bjerkeløkkja
Visit Norway
Hjerkinn Fjellstue
Kystriksveien
Best of Norway
AVIS



Markedsføring Aktiviter

- Vakantiebeurs

- TV og Filmproduksjoner
- National Geographics
- NDR, Ylles, BBC, NRK, Ejaz Kahn



VAKANTIEBEURS  27 år

- Vakantiebeurs
- deltatt på stand siden 1992 (1994) 
- dvs. i Hollandsmarkedet i 27 år.
- alle de større BeNeLux operatørene har Moskus i 

katalogen
- Visit Trøndelag har Moskus som 1 av 4 USP
- Visit Trondheim har uttrykt ønske om å få selge 

Moskus.



Fra 1994 - fram til 2011 brukte vi ca. 200 000 kr i Holland, deretter reduksjon







2 ivrige “Opdalinger” etter montasje av stand



Best og Norway m/AVIS



Muligheter og restriksjoner i 
nasjonalparker og andre 

verneområder

Carl S. Bjurstedt, nasjonalparkforvalter Dovrefjell



Velkommen
inn!

Men ...
Ikke overalt

Ikke hele tiden
Ikke alle sammen







Dovrefjell er mer enn en nasjonalpark

• Dovrefjell NP etablert 1974
• Stor utvidelse 2002, + skytefeltet 2018

• 1 nasjonalpark – Dovrefjell-Sunndalsfjella
• 9 landskapsvernområder (1 m/ BV)
• 2 biotopvernområder
• (4 naturreservater)
• Totalt areal ca 4.544 km2 (4 544 000 daa)

• Nasjonalpark 1.830 km2 - 40 %



• Noen begreper
Vern
Former for vern



Hva er vern?
• Naturmangfoldloven kap V –

§§ 33 - 51
• Forut for vern en lang prosess med 

forslag og høring
• Regjeringsbeslutning – «kongen i 

statsråd» – Kongelig resolusjon
• Resultatet er en forskrift

• Vanskelig å endre
• Få frihetsgrader på mange 

områder



Verneformer
• Naturreservat § 37

• Strengt. Truet / sjelden / sårbar natur, representativ, viktig for 
biologisk mangfold, geologi, naturvitenskap

• Nasjonalpark - § 35
• Større, særegne / representative naturområder uten tyngre inngrep.

• Landskapsvernområde - § 36
• Natur- / kulturlandskap, økologisk / kulturell / opplevelsesmessig 

verdi

• Biotopvernområde - § 38
• Viktige økologiske funksjonsområder

• (Marine verneområder - § 39)

• Ferdsel kan reguleres
• Ofte regulert i forskrift

• Inngrep i utgangspunktet forbudt



Forskriftene: Forbudt – tillatt - tillatelse – dispensasjon
• Normalt er «alt» av fysiske inngrep og motorisert ferdsel forbudt.

• Uorganisert ferdsel til fots er vanligvis uregulert (unntak: fuglereservat. f.eks)
• En del tiltak er så direkte tillatt i forskriften
• En del flere tiltak kan få tillatelse – de er listet opp i forskriften
• I tillegg kan forvaltningsmyndigheten gi dispensasjon etter naturmangfoldlovens 

§ 48
• Dispensasjon skal «sitte langt inne…!»
• «Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det 

ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene 
nevneverdig» - alle verneforskrifter har en formålsparagraf



Hva er lov – hva er ikke?
Inngrep Ferdsel

Mye ferdsel i NP, nesten alle inngrep –
er søknadspliktige. 

Men husk: 
Snakk med forvaltningen 
før du har planlagt for mye!



Inngrep – alle typer VO (i sammenheng med reiseliv / turisme)
• Her er det små muligheter
• Nye hytter / bygg – nei. 

• Utvidelse – vanligvis nei, kan være unntak
• Nye veier, gruslegging av stier o.l. Normalt nei – vurdering ut fra verneverdier
• Nye merka stier / skiløyper – kan få tillatelse, skal via forvaltningsplan
• Bruer, klopper, skilting – kan få tillatelse
• Andre inngrep aktuelt for reiseliv – turisme?

• Taubaner, skiheiser – nei
• Via ferrata – tja – 2 søkn og 2 avslag på landsbasis siste åra – begge i naturreservat
• Andre?? Fast kikkert? 



Ferdsel (til fots - på ski/truger – sykkel – hest -hundespann)
• Naturreservat – kan være restriksjoner – særlig fuglereservat. Små områder.
• Nasjonalpark – kan være restriksjoner
• Biotopvernområder - ditto
• Rene landskapsvernområder kan ikke ha restriksjoner ut over friluftslova
• Dovrefjell-Sunndalsfjella NP og Hjerkinn LVO m/BV: «Organisert ferdsel og 

ferdselsformer som kan skade naturmiljøet» krever tillatelse. 
• NP – sykling normalt forbudt. Vil bli opprettholdt der det er villrein. Samme i 

Hjerkinn LVO m/BV.
• Organisert ridning, alle hundespann – krever tillatelse i NP
• Trimposter, «StikkUT», (tur-)O, skoleturer, fellesturer turistforening mm. – «organisert»!



I nasjonalparken og Hjerkinn LVO m/ BV:

Organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet
• Planlagt, koordinert, arrangert av noen
• Gjentas, kunngjort.

• Facebookgruppe eller lignende som når mer enn ca. 20 –
regnes som offentlig, dvs. kunngjort.

• Husk at friluftslova også gir plikter! 



Hensynsplikt!

• Friluftslova – rettigheter og plikter
• Naturmangfoldlova – hensynskrav
• Verneforskrifter – hensynskrav

• Det vil være lurt å snakke med forvaltningsmyndigheten, også der 
det ikke er direkte søknadsplikt

• Grunneiere …
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Muligheter

- Tiltak og turer må ikke inn 
i de mest konfliktfylte 
områdene





Randsonene

• De fleste etterspør ikke lange turer 
inn i villmarka!

• Korte turer - gode mål og gode 
opplevelser

• Mye kan gjøres utenfor VO



Ubrukte muligheter

Fugleguiding?
• Utafor VO, men likevel
• 8 mill til dels meget betalingsvillige fuglekikkere i 

UK
• Etterspør i stor grad hotell
• Varanger – både NP og kysten – stor 

aktivitet, viktig for reiseliv
• Håsøran…
• Havørn, kongeørn, annen rovfugl

• Fotografering på åte
• NB – mattilsynet, Fylkesmannen (og evt

oss)

Jarkko Järvinen / Filckr



Guidede turer

Sykkelruter

Per i dag nesten bare moskusguiding.
Bratte skiturer – Sunndal Ski Session

Dombås: Elgsafari på el-sykkel

«Nasjonalparkvegen» over Dovrefjell –
opparbeidet nær E6 på eksisterende 
veier / seterveier.

Tour de Dovre – NP-vegen og andre 
eksisterende veier



Merkevare norske 
nasjonalparker
• Denne presentasjonen…
• Skilt
• Brosjyrer
• +++ -

https://designmanual.norgesnasjonalparker.no/
• Kan brukes av 

• Nasjonalparkene (m/ 
besøksstrategi)

• Nasjonalparkkommuner
• Godkjente samarbeidspartnere

https://designmanual.norgesnasjonalparker.no/


Takk for oppmerksomheten!
(Tålmodigheten?)

Carl S Bjurstedt
Nasjonalparkforvalter
Dovrefjell Dovrefjell nasjonalparkstyre

•

• Postadresse:     Postboks 987, NO-2626 Lillehammer
• Besøksadresse: Norsk villreinsenter nord, 

Hjerkinnhusvegen 33, N-2661 Hjerkinn
• E-mail:      fmopcsb@fylkesmannen.no (Postmottak: fmoppost@fylkesmannen.no)
• Telefon: +47 61 26 62 07 / +47 907 70 908

• Web: www.dovrefjell.com - Facebook: Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark – Twitter: @dovrefjellNPS

mailto:fmopcsb@fylkesmannen.no
mailto:fmoppost@fylkesmannen.no
http://www.dovrefjell.com/


KNT
PÅ DOVRE

OG
I SUNNDALS-

FJELLA



KNT
Medlemstall: 3.300
Overnattinger:
Totalt: ca. 11.000
Herav Dovrefjell:  ca.  5.000
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Tusen takk 
for oppmerksomheten
og god tur på Dovre

og i 
Sunndalsfjella

Bærekraft i hvert steg



Bærekraftig utvikling
- mer enn hygienefaktor

Foto: Bård Basberg / Loen SkyliftFoto: Thomas Rasmus Skaug / visitnorway.com



Bærekraft – et premiss

Foto: ManfredStromberg.com / Ivisitnorway.com

SOSIALT

MILJØ

ØKONOMI

BÆREKRAFT



• Turoperatørene melder økende 
interesse for bærekraft

• Incoming turoperatører med 
økende trykk på bærekraft

• Økende antall gjester som ønsker 
bærekraftige opplevelser

• Også klar bevegelse i 
forbrukermarkedet

Tydeligere dreining i bevissthet hos gjester

Foto: Martin Håndlykken/VisitNorway

Kilde: Turoperatørundersøkelsen 2018



Økt bevissthet rundt:

1. Miljøvennlig reise både til reisemålet og på 
stedet

2. Ansvarlig bruk av ressurser (miljøvennlige 
produkt og gjenbruk, nærprodusert mat og 
gode arbeidsvilkår) 

3. At reisemålet jobber for bærekraft for både 
besøkende og bofaste og at pengene man 
som turist bruker går til lokale aktører

Forbrukerholdninger
Norge, Danmark, Sverige
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Uttalt betalingsvilje
+ kvinner

Betydning av merking
+ kvinner

Betalingsvilje?



 Turoperatørene ser at etterspørselen etter 
bærekraftige reisemål i Norge vil fortsette 
å øke de neste årene, og mener at Norge 
har en svært sterk posisjon og image som 
bærekraftig destinasjon

 TO tar ansvar for miljø ved å stille krav til 
bærekraftig praksis hos leverandørene

 Et klart flertall av turoperatørene ser det 
som et konkurransefortrinn å ha et offentlig 
merke for bærekraftige reisemål

 Om lag 1 av 5 har valgt bort en leverandør 
fordi den ikke var bærekraftig.

Bærekraft - ikke bare en hygienefaktor… 

Foto: Christin Roth Christiansen / visitnorway.com





Allemannsrett
Sikkerhet 
Kompetanse
Styring av ferdsel
Ta vare på naturopplevelsen
Ta vare på naturressursen 
Ta vare på kulturarven
Ta vare på lokalbefolkningen  

Bærekraftig utvikling 
– mer enn miljø, sosialt og økonomi

Naturforvaltning

Verdiskaping

Besøksforvaltning

Naturbasert 
reiseliv



Det handler om lokalsamfunn og sosiale verdier
• Ressursen ligger i naturen, kulturen,

og i lokalbefolkningen

• Involver og engasjer lokalt

• Samarbeid – innenfor og på tvers av næringer

• Bygg og bruk lokal kompetanse

• Plasser kassaapparater på rett plass

• Tilrettelegg fasiliteter og infrastruktur 

av høy kvalitet

Foto: Tina Stafren / Innovation Norway



Foto: Einar Engdal

Hva gjør vi?

• Bærekraftig reisemål
• NTW 2019 Ålesund
• Prioritere markeder
• Sesongutvidelse 
• Nasjonal turiststi
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