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SAMMENDRAG 
I løpet av de siste par tiårene har ulike former for naturbasert turisme i økende grad blitt 

organisert som kommersielle virksomheter og gitt grobunn for nye arbeidsplasser. En rekke 

mindre firmaer tilbyr nå jakt, fiske, ulike andre aktiviteter knyttet til naturopplevelse, 

spenning og mestring, samt overnatting og bespisning med basis i utmarksressurser og 

bygdemiljø.  

 

I ulike undersøkelser i fjell- og dalregionen i Sør-Norge er utmarksbasert turisme kartlagt. 

Rammen for det ene prosjektet har vært hvilken rolle allemannsrettene spiller for utviklingen 

av turismen i utmark. Markeder og salg av produkter, hvordan utmarksressursene brukes, 

aktiviteter og produktspekter er studert nærmere. Det andre prosjektet har sett på omfanget av 

næringsvirksomhet knyttet til nasjonalparker. Videre er utviklingen av jakt- og fiskekortpriser 

studert. Til slutt diskuteres utviklingen i det ”kommersielle” friluftslivet i forhold til det 

”tradisjonelle og enkle” friluftslivet. 

 

Undersøkelsene omfatter både typiske landbruksbaserte turist- og opplevelsesbedrifter, og 

mindre overnattingsbedrifter innenfor den tradisjonelle hotellbransjen, og nyere bedrifter som 

dels springer ut av eller er beslektet med tilbud som er gitt av frivillige organisasjoner og ikke 

har vært kommersialisert i samme grad tidligere. For alle typer bedrifter står 

utmarksressursene helt sentralt, men at de utnyttes på ulike måter. Allemannsretten er for 

flertallet av bedriftene mer et gode enn et hinder. Alt i alt viser undersøkelsene at 

utmarksturismen i denne regionen er i vekst og at næringsaktørene ser positivt på 

mulighetene. Konfliktene i dag i forhold til tradisjonelt friluftsliv synes å være små. Det er de 

tradisjonelle friluftsutøverne som er de viktigste kundene til disse bedriftene. Friluftsutøverne 

bruker mer penger nå en før, men dette er først og fremst på utstyr.  

 

INNLEDNING 
Norske distriktsnæringer står overfor store utfordringer. Oppgavene for landbruksnæringene 

er sammensatte og rører ved kultur, tradisjon, identitet, forvalter- og produksjonsroller og 

miljøspørsmål. Men på umiddelbar sikt er de tyngste og største utfordringene knyttet til 

økonomi. Strukturrasjonalisering, det generelle kostnadsnivået i Norge, minskende 

støtteordninger og globaliseringen av landbruksøkonomien og politikken, spesielt gjennom 

Verdens Handelsorganisasjon WTO, betyr at inntektsgrunnlaget for svært mange av aktørene 

i distriktene må utvides. 

 

Utmarka i Norge har alltid hatt en økonomisk betydning, og denne er nå økende. I forsøkene 

på å skaffe nye næringsveier er begrepet ”alternativ næringsutvikling i utmark” stadig oftere 
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hørt. Store deler av det norske landarealet består av en eller annen form for utmark av 

varierende beskaffenhet, kvalitet og egnethet for turisme. Men sammenligner vi med andre 

europeiske land er vi i en helt spesiell stilling. Norge har den laveste befolkningstettheten i 

Europa og er et stort land arealmessig. Mot våre beskjedne 4 % med kultiverte arealer har for 

eksempel Nederland og Danmark nyttet henholdsvis 64 % og 62 % av sine areal til jordbruk. 

 

I det tradisjonelle jord- og skogbruk er utsiktene til økt verdiskapning begrenset. Gjennom 

offentlige kanaler og dokumenter stimuleres det nå til at videre verdiskapning skal skje ved at 

ressursbaserte næringer utvider sin virksomhet basert på lokale ressurser og diversifisering 

(St. melding 19, 1999-2000 og St. meld. 17, 1998-99). Landbruksmyndigheter og 

bransjeorganisasjoner legger vekt på det næringsmessige potensialet og utformer målsettinger 

deretter, noe som også gir seg utslag i en rekke offentlige støttede prosjekter, satsninger og 

store tilskudd (se for eksempel SND 2002, SND 2003). 

 

Sammenlignet med annen bruk av utmarka har naturbasert turisme en kort historie i Norge. 

Kort fortalt kan man si at turismen har vokst fram i det moderne og sen-moderne samfunn, 

dvs. det 19. og 20. århundre. I moderne tid har folk flest i den vestlige verden fått tid, 

økonomi og overskudd til å reise for fornøyelsen og rekreasjonens skyld. Turisme er den 

største sivile næringen i verden, og den naturbaserte turismen er det raskest voksende 

segmentet av turistindustrien. Ashton (1991) anslår at turisme til ”villmarksområder” verden 

over vokste med 20 % for hvert år i perioden 1980 til 1990. Norsk natur er meget populær 

blant utlendinger. Selv om vi ikke har gode tall for hvor mange utlendinger som bruker norsk 

natur er det god grunn til å anta at besøkstallene er økende på lengre sikt, selv om besøket år 

for år er utsatt for konjunkturer og ulike hendelser. Norge mottar i følge NORTRA rundt 5 

millioner turister hvert år (grovt anslag). En betydelig del av disse turistene oppsøker utmark. 

Også når det gjelder utlendingers bruk av norsk natur finner vi et stort mangfold i aktiviteter 

og preferanser.  

 

Hvordan påvirker satsningen på utmarksbasert reiseliv det tradisjonelle friluftslivet? Vil alle 

naturopplevelsene bli kommersialisert og havne på børsen? Er ”våre naturkatedraler” truet. 

Disse problemstillingene vil bli belyst med resultater fra ulike prosjekter, samt eksempler fra 

jakt og fiske. Tre ulike sider ved kommersialiseringen av friluftslivet er beskrevet. Først 

beskrives omfanget av den utmarksbaserte turismen. Så beskrives prisutvikling på jakt og 

fiske for til slutt å beskrive utviklingen i bruk av utstyr 

 

OMFANGET AV NATURBASERT TURISME 
 

Definisjoner 
Innledningsvis er det valgt å se nærmere på begrepene reiseliv, turisme og utmark. I norsk 

dagligtale brukes ofte reiseliv om alle former for reiser, mens turisme brukes om ferie- og 

fritidsreiser. Her er det valgt ikke å skille på disse begrepene, da det er for mange gråsoner til 

å gjøre en slik grenseoppgang teoretisk og praktisk holdbar (Kamfjord, 2001).  

 

World Tourism Organization (WTO) definerer reiseliv som (http://www.world-tourism.org): 

“Reiselivet omfatter personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de 

vanligvis ferdes, og hvor hovedmålet med reisen ikke er lønnet arbeid på stedet de besøker”. 

 

Kamfjord (2001) har en forenklet definisjon av reiseliv: 

”Reiselivet er det livet man lever midlertidig et annet sted enn på hjemstedet når formålet med 

oppholdet ikke er fast arbeid”. 
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Det er viktig å merke seg at ingen av definisjonene stiller krav om overnatting utenfor 

hjemmet ifm. reisen. Personer på dagstur utenfor sitt ”hjemmeområde” er også turister. Med 

utmarksbasert turisme, menes her alt utmarksbasert reiseliv, slik det er definert over 

 

I utgangspunktet er utmark alle arealer som ikke er innmark, dvs. arealene utenfor by- og 

tettstedsstrukturer og det tradisjonelle landbrukets innmark (Arnesen, 2003). I Arnesen (2003) 

er det en nærmere drøfting av utmarksbegrepet, både den lovmessige, forvaltningsmessige og 

daglige bruken av det. 

 

Omsetning 
I tabell 1 er det gjort et forsøk på å beregne omsetningen knyttet til jakt, fiske og annen 

naturbasert turisme. Den samlede omsetningen er anslått til mellom 3 og 6 milliarder, hvor 

jakt, innlandsfiske, laksefiske og andre utmarksbaserte opplevelser utgjør henholdsvis 0,6, 

0,6, 1 og 1 til 3 milliarder kroner (NOK 2003). Tallene er grove fordi det er usikkerhet knyttet 

til antall utøvere og forbrukstall. I Dervo et al. (2005) er det redegjort nærmere for 

forutsetningene og usikkerheten i utregningene.  

 

 
Tabell 1. Brutto omsetning ifm utmarksbasert turisme i Norge (NOK 2003). 

Aktivitet (antall deltakere, norske= N og 

utenlandske= U) 

Dagens 

omsetning
1)

 

Jakt (145 000 N og 2 000 U)
2)

 

Småviltjakt 

Storviltjakt  

Tilleggstjenester 

 

75 millioner 

195 millioner 

560 millioner 

Innlandsfiske (600 000 N og 25 000 U) 

Fiskekort og leie 

Tilleggstjenester 

 

260 millioner 

635 millioner 

Laksefiske (150 000 N og 35 000 U) 

Fiskekort og leie 

Tilleggstjenester 

 

400 millioner 

945 millioner 

Andre naturbaserte opplevelser  

(3,4 mill N og 2,3 mill U) 

Aktiviteter og tileggstjenester (grovt anslag) 

 

 

1 - 3 milliarder 

SUM 3 - 6 milliarder 

1) NOK 2003 

2) Tall fra RBL og NSF 2004 

 

 

 

Det aller meste av forbruket i forbindelse med utmarksbasert turisme er knyttet til kjøp av 

overnatting og servering og til ulike varer som mat, drikke, bensin etc. I figur 1 er det vist 

gjennomsnittlig forbruk til laksefiskere fordelt på ulike varer og tjenester (figur 1). Samlede 

forbruk per døgn utgjør fra rundt 600 til 1 200 kr per døgn (Aas et al. 2000). For laksefiskerne 

er det svært lite penger som brukes på guiding og transport.  
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Figur 1. Kjøp av varer og tjenester ifm. Laksefisket i 8 vassdrag i Norge. (Kilde Aas et al. 2000) 

 

 

For enkelte mer tilrettelagte aktiviteter kan guiding og transport utgjøre en større andel av 

forbruket. Reinsjakt på hardangervidda for tilreisende jegere er et eksempel på dette (Aas et al 

2004). I figur 2 er det vist hvordan forbruke til disse jegerne fordeler seg op ulike varer og 

tjenester. Samlede forbruk per døgn utgjør for disse jegerne kr 2 000 (NOK 2003). For denne 

gruppen jegere utgjorde guiding hele 36 prosent, noe som er svært høyt sammenlignet med 

hva utmarksturistene i gjennomsnitt kjøper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Kjøp av varer og tjenester ifm. reinsjakt på Hardangervidda for tilreisende jegere. Kilde Aas et al. 

2004. 

 

 

Utmarksturisme i dal- og fjellregionene i Sør-Norge 
I Dervo et al. 2003 er utmarksturismen i dal- og fjellregionen  Sør-Norge kartlagt. 

Målgruppen for undersøkelsen har vært bedrifter som drev med ulike former for turisme 

knyttet til utmark. Det vi spesielt fokuserte på var tilbydere av overnatting, servering, 

friluftsliv- og kulturaktiviteter med utmarka som utgangspunkt. Aktiviteter knyttet til 

gårdsturisme var også inkludert. Undersøkelsesområdet ble avgrenset til bedrifter som hadde 
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sin virksomhet i dal- og fjellregionen på Østlandet, dvs. fylkene Hedmark, Oppland og sørlige 

deler av Sør-Trøndelag fylke.  

 

Informantene ble segmentert i følgende fire grupper:  

1) Fjellstyrer, allmenninger, sameier og grunneierlag heretter kalt ”allmenninger og 

grunneierlag”. Denne gruppen består av offentlige rettighetshaverorgan og private 

rettighetshavere som er organisert med formålet å forvalte bl a statsallmenninger og private 

jakt- og fiskerettigheter. 2) Bedrifter med jakt og fiske heretter kalt ”private grunneiere”. Alle 

bedrifter som var eid av grunneiere som disponerte jakt og eller fiskerettigheter ble plassert i 

denne gruppen. 3) Bedrifter med andre aktiviteter heretter kalt ”aktivitetsbedrifter”. Alle de 

andre bedriftene med aktiviteter som ikke ble klassifisert som grunneiere (bedrifter med jakt 

og fiske), ble plassert i denne gruppen. 4) Overnattingsbedrifter. Alle disse bedriftene har 

overnatting som hovedaktivitet.  

 

Bedriftene hadde i gjennomsnitt drevet sin næringsvirksomhet i 29 år, en årlig arbeidsinnsats 

på 17 månedsverk, i gjennomsnitt en årlig brutto omsetning på 1 million kroner og tilbød i 

gjennomsnitt 4 ”produkter”. Med produkter menes her tjenester og aktiviteter som bedriftene 

selger. De tre vanligste produktene var overnatting, jakt og fiske og servering. I tabell 2 er det 

vist andelen av bedriftene i undersøkelsen som tilbyr ulike former for utmarksprodukter 

(Dervo et al. 2003). 

 

 
Tabell 2. Andelen av bedrifter med ulike typer utmarksbaserte produkter i dal- og fjellregionene i Sør-Norge.  

Type produkter Andel (%) n=197 

Overnatting 73,6 % 

Salg eller utleie av jakt- og eller fiskerettigheter 53,3 % 

Servering 50,3 % 

Guiding, kurs og eller opplæring 36,5 % 

Organiserte turer til fots eller på ski 34,5 % 

Kulturopplevelser 26,9 % 

Gårdsopplevelser 26,4 % 

Utleie av turutstyr/ (kanoer, sykler, ski, telt mv.) 22,8 % 

Spenningsaktiviteter som rafting, juving og eller 

klatring  

17,3 % 

Pakketilbud som omfatter to eller flere av 

ovennevnte 

20,8 % 

Hester/aktiviteter med hest 20,3 % 

Annet 15,2 % 

 

 

 

Allmenningene og grunneierlag 
Allmenningene/grunneierlag (gruppe 1) var den gruppen av bedrifter som skilte seg mest fra 

de 3 andre hovedgruppene. Gruppen består av fjellstyrer, bygdeallmenninger, sameier og 

ulike typer private grunneierlag. Disse hadde i gjennomsnitt drevet sin næringsvirksomhet i 

45 år, hadde en årlig arbeidsinnsats på 9 månedsverk, en årlig brutto omsetning på 0,7 million 

kroner og tilbød 2 produkttyper. Gruppen disponerte i gjennomsnitt 19 senger. 

Hovedvirksomheten til denne kategorien av bedrifter var salg av jakt og fiskekort, noe som 

alle hadde. I tillegg hadde halvparten overnattingstilbud. Det aller meste av dette er enkle 

hytter som enten leies ut eller står åpne for gratis lån. Noen få tilbød tilrettelagte pakketilbud 
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med jakt og/eller fiskeopplevelser hvor overnatting og servering var inkludert. Noen drev 

også med eiendomsutvikling som tomtesalg/hyttebygging og investeringer i aktivitetstilbud. 

Disse produktene utgjorde imidlertid en svært liten andel av det totale tilbudet. 

 

Allmenninger/grunneierlag” er bedrifter med lang fartstid, men driver en svært ensidig 

næringsvirksomhet sammenlignet med de andre bedriftstypene. De opptrer mer som 

forvaltningsorgan som forvalter jakt og fiskerettigheter enn bedrifter som driver 

næringsvirksomhet. Det er viktig å legge til at det finnes noen få som er langt mer orientert 

mot det å drive næring. Spesielt gjelder det et par av de private bygdeallmenningene som 

inngår i undersøkelsen. 

 

Holdningene til næringsvirksomhet gjenspeiles både i forretningsidé og i deres syn på egen 

virksomhet. Beskrivelse av forretningsideer som ”Ivareta grunneierinteressene”, ”Forvaltning 

av jakt og fiske”, ”Forvaltning av statsallmenning”, Salg av jakt og fiskekort”, 

”Statsallmenningen forvaltes etter Fjelloven” og ”Grunneierlag som leier ut terreng til 

rypejakt” bekrefter dette.  

 

Enkelte vil hevde at fjellstyrer, allmenninger, grunneierlag og sameier er organer som ikke 

først og fremst er opprettet for å drive næringsvirksomhet. Mange i denne gruppen av 

informanter har gitt slike kommentarer til spørreundersøkelsen. Det er på mange måter noe 

merkelig siden fjellova så klart understreker ”at allmenningen (skal) verte brukt på ein måte 

som fremjar næringslivet i bygda” (og tek vare på naturvern og friluftsinteressene – fjellova § 

3, vår parentes).  

 

Private grunneierne 
De private grunneierne (bedrifter med egne utmarksarealer og jakt- og fiskerettigheter; gruppe 

2) hadde i gjennomsnitt drevet sin næringsvirksomhet i 22 år, hadde en årlig arbeidsinnsats på 

8 månedsverk, en årlig brutto omsetning på 0,6 million kroner og tilbød 4,5 produkter. De 

disponerte i gjennomsnitt 24 senger. Hovedvirksomheten til denne kategorien av bedrifter var 

overnatting (84 %), salg av jakt og fiske (70 %), og servering (46 %).  

 

”Grunneierne” driver en langt mer variert næringsvirksomhet enn foregående gruppe. 

Virksomheten bærer preg av et mangesysleri.  Det indikerer at utmarksnæringen ofte er 

binæring ved siden av annen virksomhet. En variert næringsvirksomhet gjenspeiles også i 

disse bedriftenes forretningsidé. I denne kategorien er det flere bedrifter som er medlemmer 

av Norsk Bygdeturisme. Også for denne bedriftsgruppen utgjør de tradisjonelle 

virksomhetene som utleie av hytter eller husrom, jakt og fiske og servering en stor andel av 

virksomheten. Gårdsopplevelser er også viktig for denne gruppen.  

 

Hoveddelen av næring knyttet til jakt og fiske består av salg av kort eller utleie, i en del 

tilfeller koblet med overnatting. Relativt få oppgir litt mer tilrettelagt tilbud og da som 

”eksklusivt” laksefiske. Jakt er det som sjeldnest blir nevnt som noe mer tilrettelagt tilbud.  

 

Det er noe overraskende at salg av jakt- og fiskeprodukter ikke er mer utbredt i denne gruppen 

av bedrifter. Det tyder på at selv om alle disponerer jakt- og fiskerettigheter, er det mange 

som ikke utnytter disse i næringssammenheng. Dels skyldes nok dette at flertallet av 

grunneierne sitter på for små eiendommer til at denne typen rettigheter kan utnyttes 

kommersielt på hver eiendom. Mange har valgt å la sine rettigheter inngå i en felles 

forvaltning i form av et grunneierlag eller elveeierlag. Videre utnytter mange av grunneierne 

jakt selv. Spesielt gjelder dette elgjakt. 
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Kort oppsummert kan man si at gruppen ”grunneiere” består av bedrifter som på varierte, 

stedstilpassede måter utnytter egen eller andres eiendomsressurser i tilleggsnæring ved siden 

av tradisjonelt landbruk. Overnatting, jakt og fiske, servering og gårdsopplevelser er viktige 

aktiviteter. Jakt og fiske er viktig, men mindre enn det potensialet det utgjør. Ofte inngår disse 

ressursene i en felles forvaltning  

 

Aktivitetsbedriftene 
Aktivitetsbedriftene (gruppe 3) hadde i gjennomsnitt drevet sin næringsvirksomhet i 15 år, 

hadde en årlig arbeidsinnsats på 17 månedsverk, en årlig brutto omsetning på 1 million kroner 

og tilbydde 4 produkter. De disponerte i gjennomsnitt 64 senger. Hovedvirksomheten til 

denne kategorien av bedrifter var servering (60 %), guiding (57 %), overnatting (53 %) og 

organiserte turer (49 %).  

 

Aktivitetsbedriftene driver også en variert næringsvirksomhet, som dels springer ut av 

tilretteleggings-, informasjons- og kursvirksomhet som også drives av frivillige 

organisasjoner (DNT, speideren, kajakk/padleorganisasjonen). Virksomheten er imidlertid i 

større grad knyttet til noe mer tilrettelagte og opplevelsesbaserte aktiviteter, enn for gruppen 

grunneiere. Det er relativt mye av virksomheten som er basert på ”nye” aktiviteter (”med 

hjelm”) som rafting, juving og klatring. De tilbyr i svært liten grad jakt og fiske og denne 

gruppen har selv ingen egne jakt og fiskerettigheter. Når dette er inkludert, er det ofte koblet 

til guiding eller kurs. Aktivitetsbedriftene er den gruppen som i gjennomsnitt har drevet sin 

virksomhet i færrest år, dvs det er i denne gruppen flere relativt nye bedrifter. Videre er 

inntekter og arbeidsinnsats noe høyere enn for foregående grupper. Ut fra forretningsidé og 

beskrivelser ellers driver de fleste en sesongbetont virksomhet. Flere har det som en bijobb i 

sommerhalvåret hvor de enten tar seg permisjon fra annen jobb, eller har lang ferie. 

Forretningsidé tyder også på at det er virksomhet som er knyttet til naturopplevelser som er 

hovedformålet med mange av disse bedriftene. I denne kategorien bedrifter er det også noen 

turistinformasjoner, næringsselskaper og aktivitetsselskap, hvor formidling av hytter og andre 

aktiviteter inngår. Det gjør at antall disponible senger blir overraskende høyt for denne 

kategorien bedrifter. Mye av aktivitetstilbudene baserer seg på allemannsretten, selv om 

mange har mer eller mindre formelle avtaler med, eller informerer grunneier om sine 

aktiviteter.  

 

Kort oppsummert kan man si at gruppen ”aktivitetsbedrifter” består av bedrifter med en 

variert virksomhet, ofte litt mer tilrettelagte og opplevelsesbaserte aktiviteter i naturen. Mange 

av aktivitetsbedriftene er relativt nystartede og små bedrifter som driver en sesongbetont 

virksomhet. Servering, guiding, overnatting og organiserte turer er de viktigste aktivitetene.  

 

Overnattingsbedrifter 
Overnattingsbedriftene (gruppe 4) hadde i gjennomsnitt drevet sin næringsvirksomhet i 46 år, 

hadde en årlig arbeidsinnsats på 38 månedsverk, en årlig brutto omsetning på 2 million kroner 

og tilbydde 4,5 produkter. De disponerte i gjennomsnitt 82 senger. Hovedvirksomheten til 

denne kategorien av bedrifter var overnatting (100 %) servering (77 %), jakt og fiske (50 %), 

og organiserte turer (43 %). 

 

Overnattingsbedriftene har et vesentlig større omfang på sin virksomhet, enn de andre tre 

bedriftstypene og mange har helårsvirksomhet. (Større overnattingsbedrifter som retter seg 

inn mot konferansemarkedet og lignende er utelatt fra undersøkelsen). Dette er bedrifter med 

lang fartstid. Hovedaktiviteten er naturlig nok knyttet til overnatting og servering. Men også 
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overnattingsbedriftene tilbyr mange aktivitetsprodukter. Forskjellen i forhold til 

aktivitetsbedriftene er at det er et enklere og mindre tilrettelagt tilbud som gjestene 

gjennomfører på egen hånd med litt veiledning og i enkelte tilfeller lån eller leie av utstyr. 

Mange samarbeider også med andre, f eks er det halvparten av bedriftene som selger jakt- og 

fiskekort for andre (grunneiere, grunneierlag eller allmenninger). Noen få disponerer også 

egne områder.  

 

Kort oppsummert kan man si at gruppen ”overnattingsbedriftene” består av noe større 

bedrifter med lang fartstid og hovedvekt av virksomheten innenfor overnatting og servering. 

Mange har også et aktivitetstilbud som ofte består av et enkelt og lite tilrettelagt tilbud. 

 

Samlet vurdering 
Undersøkelsen, som både omfatter typiske landbruksbaserte turist- og opplevelsesbedrifter, og 

mindre overnattingsbedrifter innenfor den tradisjonelle hotellbransjen, og nyere bedrifter som 

dels springer ut av eller er beslektet med tilbud som er gitt av frivillige organisasjoner og ikke 

har vært kommersialisert i samme grad tidligere, viser at utmarksressursene står helt sentralt 

for de fleste, men at de utnyttes på ulike måter. Optimismen i næringen er stor, selv om de 

færreste bedriftene har noen velutviklet forretningside eller god forståelse for marked, 

markedssegmenter og etterspørselstrender. Strategisk eller praktisk samarbeid med andre 

bedrifter eller andre aktører i verdikjeden er lite utviklet. Allemannsretten er for flertallet av 

bedriftene mer et gode enn et hinder. Det norske markedet er klart det viktigste og utgjør 

omkring 70 prosent. Til tross for at økonomi ikke var noe stort tema i undersøkelsen, tyder 

tallene på at lønnsomheten er bedre enn tall fra andre undersøkelser har indikert. Alt i alt viser 

undersøkelsen at utmarksturismen i denne regionen er i vekst og at næringsaktørene ser 

positivt på mulighetene, men at det er betydelige forbedringsmuligheter knyttet til 

kompetanseheving og samarbeid. 

 

Fjellmeldingen 
I Aas og Vistad 2003 er næringsaktivitet innen turisme og andre næringer i og rundt tre 

norske nasjonalparker kartlagt. Brutto omsetning er i denne undersøkelsen delt inn i to 

hovedtyper; (1) primærnæring i form av beiteressurser og (2) turismerelaterte aktiviteter. Det 

er disse to bruksmåtene som skaper hoveddelen av de økonomiske verdiene i nasjonalparkene 

i dag. 

 

For Dovrefjell og Sundalsfjella Nasjonalpark med tilhørende naturreservat og 

landskapsvernområder er brutto omsetning knyttet til utmarksbasert næring (beite, 

arealleie/festeavgifter, hytteutleie, overnatting, servering, jakt og fiske og andre 

opplevelsesbaserte aktiviteter) er beregnet til i underkant av 54,2 millioner kroner, hvor beite 

utgjør 13,9 mill kr og turisme 40,3 mill kr (Aas og Vistad 2003). De største virksomhetene i 

tillegg til utmarksbeite er overnatting (15,2 mill kr), festeavgifter ifbm hytter (8,7 mill kr) og 

ulike former for aktiviteter som jakt, fiske, moskusturer og riding (13,9 mill kr). Inntekter fra 

bergverksvirksomheten er ikke inkludert i oversikten. Brutto omsetning på overnatting 

inkluderer for enkelte bedrifter all overnatting langs med E6. Dette er trolig noe for høyt i 

forhold til som reelt er knyttet til bruken av verneområdet. Ikke alle informantene greide å 

skille ut det som direkte var knyttet opp til Dovrefjell–Sunndalsfjella. I overnatting er det også 

for noen overnattingsbedrifter inkludert opplevelsesbaserte aktiviteter. Inntekter fra 

planlegging og bygging av hytter er ikke inkludert, jf avgrensninger side 5. Inntekter fra salg 

av jakt på hjortevilt, småviltjakt og fiskekort utgjør i underkant av 5 millioner. Inntekter fra 

eventuelle ringvirkninger utover overnatting er ikke inkludert, jf avgrensninger side foran. 

Heller ikke kjøttverdien av vilt og fisk er inkludert. 
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I tabell 3 er bedrifter og aktiviteter for Dovrefjell og Sundalsfjella Nasjonalpark beskrevet. 

Tabellen viser at det er overnatting med servering, hytter og beitedyr som utgjør de største 

aktivitetene.  

 

 
Tabell 3. Antall bedrifter og aktiviteter i og ved Dovrefjell – Sundalsfjella NP med tilhørende naturreservat og 

landskapsvernområder. Aktivitetene er kartlagt i en sone på 5 km rundt verneområdene. Kilde Aas og Vistad 

2003. 

 Antall bedrifter/enheter 

Overnatting 32 bedrifter 

(ca 8 000 netter på DNT og ca 13 200 døgn 

andre) 

Aktivitetsbedrifter 13 bedrifter 

 - guiding 8 bedrifter 

 - klatring 6 bedrifter 

 - riding 3 bedrifter 

 - hundekjøring 2 bedrifter 

 - leirskole 2 bedrifter 

Transport 40 løyver 

Hytter ca 10 000 hytter 

Beite 44 000 dyr 

 

 

 

KOMMERSIALISERING KNYTTET TIL JAKT- OG 

FISKEKORT 
Allemannsretten, som i Norge stort sett er lovregulert i friluftsloven, sikrer friluftsutøverne 

gratis tilgang til opplevelser i utmark. Den består av en rekke rettigheter, bl.a. rett til ferdsel i 

utmark, telting og bærplukking. Det har vært enkelte episoder knyttet til kommersialisering av 

utmarksressurser. Eksempler på slike trusler er inngjerding av Nordkapp og løypeavgift for 

skiløyper. Omfanget har imidlertid så langt vært lite.  

 

Jakt og fiske er i utgangspunktet betalingsaktiviteter som friluftsutøverne må kjøpe kort eller 

leie for å få tilgang til. Det er kanskje for disse aktivitetene man først vil se resultater av en 

økt kommersialisering på. Det finnes ingen samlet oversikt over prisutviklingen for eller 

tilgangen til jakt og fiske. Dataene som presenteres her er hentet inn for å antyde en utvikling 

de siste 10-15 årene. Først til hvordan jeger- og fiskerforeningene opplever prisutvikling. 

 

I forbindelse med evalueringen av lokal lakseforvaltning er jeger- og fiskerforeninger (JFF) 

spurt om de i løpet av de siste 15 årene opplever at det har blitt dyrere å fiske og om tilgangen 

har blitt dårligere (Dervo et al. 2006). Flertallet av JFF i denne undersøkelsen forholder seg 

nøytral til påstandene om både prisutvikling og tilgang for laksefiske. Det er mao. ingen 

allmenn oppfatning blant fiskerne at prisene på laksefiske har økt mye i forbindelse med 

utvikling av fisketurisme.  
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Tabell 4. Gjennomsnittsskår for jeger- og fiskerforeninger på spørsmål om priser og tilgang på laksefisket. 

Utsagnene er vurdert på en skala fra 1=svært enig til 7= svært uenig, og 4= nøytral. (Kilde Dervo et al. 2006). 

Spørsmål Gj. snitt 

 Det har blitt dyrere å fiske etter laks og sjøørret.  3,7 

 Det har blitt vanskeligere å komme til i elva. 4,5 

 

 

 

For å se konkret på prisutvikling er det hentet inn priser på jakt og fiskekort fra tre ulike 

områder; Statskog SF, et fjellstyre og en fiskeadministrasjon. I figur 3 og 4 er utviklingen i 

pris på årskort for voksne for fiske og for jakt framstilt for perioden 1990 til 2005. Samlet har 

prisen økt 65 og 67 prosent for de to fiskekortområdene og 23 og 51 prosent for de to 

jaktområdene. Ved hjelp av konsumprisindeksen er alle prisene justert til NOK 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Prisutvikling på fiskekort i et fjellstyre og en fiskeadministrasjon i Sør-Norge. (NOK 2003, kilde: 

Engerdal fjellstyre og OFA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Prisutvikling på jaktkort i et fjellstyre og Statskog. (NOK 2003, kilde: Engerdal fjellstyre og Statskog 

SF). 
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Både for jakt og fiske har prisutviklingen vært høy, og høyere enn for andre varer og tjenester 

i Norge i samme periode. Når vi spør kortselgerne om årsaken til den prisutviklingen svarer 

de at det skyldes økte kostnader til forvaltning. Det er altså ikke ”eiernes” ønske om økt 

utbytte som er årsaken til prisøkningen, men økte kostnader til forvaltning. Trolig fører både 

den offentlige forvaltningens krav om driftsplaner og økt kvalitet på for eksempel 

fiskekultivering, og økt grad av tilrettelegging i utmarka, til at jakt og fiske blir dyrere.  

 

Det som er interessant er at brukere selv i svært liten grad har protestert på denne 

prisutviklingen. Trolig har den generelle økonomiske utviklingen ført til at jegerne og fiskerne 

ikke er så prisbeviste for denne typen ”tjenester og varer”. Kanskje er tilgang viktigere enn 

pris innenfor de prisnivåene vi her snakker om. Videre utgjør nok jakt- og fiskekort relativt 

lite av de totale utgiftene til utøvelsen av jakt og fiske.  

 

KOMMERSIALISERING KNYTTET TIL UTSTYR 
Det siste tilnærmingen i forhold til kommersialiseringen av friluftslivet, er å se på utviklingen 

for kostnader til utstyr som brukes i forbindelse med utøvelsen. Heller ikke for dette området 

finnes det noe god statstikk. Jeg har valgt å bruke meg selv og min sønn som eksempel og 

regnet ut kostnadene for stang, snelle, snøre og favorittsluk. 

 

Justert for konsumprisindeksen kostet mitt første fiskeutstyr i 1970 omregnet til NOK 2003 

omkring 1 000 kroner. Tilsvarende kostet min sønns fiskeutstyr i 2000 kroner 600. For 

sammenlignbart utstyr er med andre ord prisen nesten halvert.  

 

Hvis man studerer bilder av friluftsutøvere de siste 10-årene, vil man imidlertid raskt se 

forskjellene. Mens jeg hadde en stang, er det vanlig i dag å ha flere stenger. Det finnes også et 

vesentlig større utvalg av ulike typer stenger og sneller i alle prisklasser, og det er en tendens 

til at mange velger utstyr i de øvrige prisklassene. I tillegg er det et vesentlig større utvalg av 

annet fiskeutstyr, klær og elektroniske hjelpemidler. På det mest ivrige fiskerne er det ikke 

uvanlig at de har utstyr for 50 - 60 000 kroner.  

 

Samlet har derfor friluftsutøverne utstyr for vesentlig større summer i dag enn for bare 10-15 

år siden. Det gjelder ikke bare for favorittfriluftslivet, men for de fleste aktivitetene man 

deltar på, enten det er fiske, fotturer, sykling eller båtaktiviteter. Selv om det ikke har skjedd 

mye i forholdt kostnader for friluftslivet innenfor rammene av allemannsretten, bruker 

gjennomsnittsutøveren vesentlig mer penger på sin aktivitet i dag enn for 10-15 år siden pga. 

kjøp av utstyr. 

 

OPPSUMMERING 
En punktvis oppsummering av gjennomgangen viser at: 

 

 Framveksten av turisme, landbrukets behov for nye inntekter, økt materiell velstand, 

mer fritid og individualisering med økt oppslutning om mestrings- og 

spenningsaktiviteter fører til framvekst av utmarksbasert turisme.  

 Framveksten av turisme betyr nye muligheter og det er den vanlige friluftsutøverne 

som ofte er kjøperen av de varer og tjenester som tilbys.. Indirekte kan det være 

negativt ved at viktige områder og ressurser for friluftslivet bygges ned. 

 

 De sterke tradisjonene rundt friluftsliv, allemannsretten og den ”sosialdemokratiske 

ånden” i Norge setter klare rammer for den utmarksbaserte turismen.  
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 Omsetningen for utmarksbasert turisme i Norge er grovt anslått til mellom 3 og 6 

milliarder kroner.  

 Hoveddelen av friluftsutøvernes pengebruk i forbindelse med utøvelsen er knyttet til 

kjøp av ustyr, overnatting og servering og andre varer og tjenester. 

 Prisene på jakt og fiske har økt, hovedsakelig pga. økte kostnader til privat 

forvaltning.  

 Kommersialiseringen skjer først og fremst på utstyrsfronten, men også økt krav til 

komfort og tilrettelegging forøvrig. 

 Tilbudet av ”tilrettelagte” naturopplevelser øker, men de ulike aktivitetene er utydelige 

og mangler tilstrekkelig beskrivelse. I framtiden vil det bli nødvendig å innføre 

sertifiseringsordninger og produktkontroll for å få til en bedre oversikt og mulighet  til 

å sammenligne ulike varer og tjenester. 

 Det er behov for mer kunnskap om alle sider ved adgangen til ”naturressursene” og 

forvaltningen av disse. I dag er kunnskapen om den reelle tilgangen for allmennheten 

og hva de ønsker av tilrettelegging og tilbud for dårlig. 

 Er forvaltningen tilpasset den nye hverdagen?  
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