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Jeg skal i dette foredraget snakke om tilknytning til naturområder, og hvilke utslag en slik 

tilknytning gir i forhold til bruk av og opplevelser i naturområder, og i forhold til holdninger 

til forvaltning av naturområder.  

 

Et sitat av sosiologen W.I. Thomas oppsummerer kjernen i foredraget: 

 

 

“Hvis mennesket definerer en situasjon som reell, vil den bli reell i sine konsekvenser” 

 

 

Vi lager oss ofte forestillinger om ulike fenomener. Så lenge forestillingene kun er inne i 

hodene våre, oppleves de ikke som reelle av andre. Men når vi begynner å handle ut fra disse 

forestillingene, blir konsekvensene reelle. Et godt eksempel på dette er tusen-årsskiftet vi 

nylig feiret. Deler av jordas befolkning bestemte seg for at akkurat denne kvelden skulle 

markere et stort tidsskille. For andre deler av jordas befolkning var ikke dette noen spesiell 

kveld. Sola gikk ned som vanlig, månen kom opp som vanlig, stjernebildene så ut som 

kvelden før, - og kvelden før der igjen. Og heller ikke for oss ville det vært noen spesiell 

kveld, hadde det ikke vært for alle festlighetene som ble arrangert. Selve 1000-årsskiftet var 

kun en idé inne i hodene våre, men konsekvensene av idéen, alle festlighetene, var i høyeste 

grad reelle. 

 

Det jeg skal si litt om i dette foredraget, er at vi også kan ha forestillinger om naturområder, 

som kan gi seg høyst reelle utslag. 

 

TILKNYTNING TIL NATUROMRÅDER 

Tilknytning til naturområder er et tema som har fått økt oppmerksomhet de seinere årene, 

men vi er fortsatt i startfasen til å forstå fenomenet tilknytning, og hvilke utslag det har bl.a. i 

forhold til bruk og forvaltning av naturområder.  

 

For å illustrere fenomenet tilknytning, skal jeg ta utgangspunkt i en undersøkelse i seks 

kommuner rundt Reinheimen-området: Norddal og Rauma i Møre og Romsdal, og  

Lesja, Vågå,  Lom og Skjåk i Oppland (Vorkinn 2002). I alt 565 personer deltok i  

undersøkelsen. 
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Undersøkelsen viste at mange av innbyggerne i de seks kommunene har brukt Reinheimen-

området, og at de fleste har lang erfaring fra området. Kun 16% sier de aldri har brukt 

Reinheimen-området, mens de som har brukt området har brukt det i gjennomsnitt 15,5 år.  

 

Året før undersøkelsen ble gjennomført ble området brukt av 70% av de spurte, dvs. at det 

brukes av svært mange i lokalsamfunnene. Reinheimenområdet er ikke uventet mest brukt til 

rekreasjonsformål, men en betydelig andel har også brukt det i forbindelse med 

næringsutøvelse (17%). 
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Figur 2 Hvordan har du vanligvis brukt Reinheimen-området? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersøkelsen viste også at mange var knyttet til (deler av) Reinheimen-området, men at 

tilknytningen kunne være av ulik art: 

 

1. Materiell tilknytning: Grunneierskap og bruksretter. 

2. Symbolsk/følelsesmessig tilknytning: 

 a. Tilknytning gjennom lokal kultur . 

  (Kultur= De idéer, den kunnskap og de verdier som i større eller mindre grad  

  deles av innbyggerne i et samfunn)  

 Naturen og bruk av naturen kan være en viktig del av den lokale kulturen. 

 b. Tilknytning til enkeltområder: Basert på egen bruk/positive opplevelser. 
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MATERIELL TILKNYTNING 

Det finnes for det første en form for materiell tilknytning, gjennom bruks- og eiendomsretter. 

I Reinheimen-området oppga en tredjedel av de spurte at de selv eller andre i husstanden 

hadde bruks- eller eiendomsrett i Reinheimen-område, vanligst var beiterett.  

 

Som forventet varierte den materielle tilknytningen med ønsker om å opprettholde dagens 

forvaltning av Reinheimen-området, dvs. ikke-vern og kommunalt selvstyre. En sannsynlig 

årsak til dette er frykt for tap av rettigheter. Dette er i samsvar med en undersøkelse blant 

grunneiere som blir berørte av utvidelsesplanene for Rondane nasjonalpark (Kaltenborn & 

Thorsberg 1998). Her fant en at jo mer økonomisk avhengig respondentene var av utmarkas 

ressurser, desto mer negative var de til forvaltningens arbeid.  

 

Den materielle tilknytningen er en tilknytningsform som allerede er anerkjent, og som det blir 

tatt spesielt hensyn til i naturforvalningssammenheng allerede, bl.a. gjennom særskilt kontakt 

og samarbeid med grunneierne. Jeg skal derfor ikke diskutere denne tilknytningsformen 

nærmere her. 

 

SYMBOLSK/FØLELSESMESSIG TILKNYTNING 

En annen form for tilknytning vi fant i undersøkelsen er det vi kan kalle for en en symbolsk 

eller følelsesmessig tilknytning
1
. Som jeg nevnte innledningsvis er det slik at selv om denne 

typen verdier ikke er observerbare som fysiske størrelser ute i terrenget, så viser en rekke 

undersøkelser at de er reelle og konkrete i den forstand at de er styrende for folks holdninger 

og adferd.  

 

Dette med symbolverdier blir fort diffust, vanskelig å gripe og sette navn på.  

Å forstå symboler fullt ut er neppe mulig. Til det er dette for sammensatte fenomener. 

Marianne Gullestad (1990) omtaler symboler slik: “Et symbol glipper per definisjon unna 

oversettelse til et ikke-symbolsk presist og entydlig språk. Det vil alltid være en rest som ikke 

lar seg oversette.....Vi bruker og reagerer på symboler hver dag, men de innebærer en 

forståelse som ikke kan uttales klart, som er underforstått”.    

 

Jeg skal likevel diskutere visse generelle aspekter ved symbolverdier som kan være nyttig for 

forståelsen. At vi er knyttet til noe innebærer for det første at dette noe har en spesiell verdi 

for oss.  

 

Det finnes en rekke ulike måter å kategorisere verdier på (se f.eks. Ariansen 1992, Glosvik 

1996 og Fredman 2000), begreper som brukes er bruksverdier, opsjonsverdier, økonomisk 

verdi osv. I denne sammenheng, når vi snakker om symbolsk tilknytning, er det naturlig å 

skille mellom funksjonelle og symbolske verdier. I Norge, som i mange andre vestlige land, 

har en i offentlige beslutningsprosesser i hovedsak vært opptatt av de funksjonelle verdiene et 

naturområde har (Vorkinn et al. 2002). Den grunnleggende tenkemåten har vært at naturen er 

et middel for menneskene til å oppnå bestemte målsettinger, som f.eks. å skaffe seg materielle 

goder som tømmer og energi, eller som en mulighet for å gå på søndagstur for å slappe av. 

Verdien av et område blir da fastlagt i forhold til hvor godt egnet området er til å oppfylle 

ulike konkrete målsettinger. 

 

                                                 
1
 Symboler brukes innen enkelte fagfelt som en betegnelse på kollektive representasjoner.  I dette foredraget 

brukes symbolsk og følelsesmessig  tilknytning  om både kollektive og individuelle representasjoner. 
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Ser en på ulike offentlige veiledere for hvordan friluftsliv skal verdsettes, så ser en at det 

nesten kun er kvantitative, målbare kriterier som er opplistet. Dette går på antall brukere, 

størrelse på området, avstand fra boligkonsentrasjoner etc. Verdien på et område bestemmes 

så ut fra disse kriteriene, sett i forhold til hvilke målsettinger som er oppfylt. 

 

Etter hvert er det imidlertid mange undersøkelser som viser at denne “objektive” måten å 

verdsette områder på ikke gir et tilstrekkelig bilde av de verdier naturområder kan ha for 

mennesker. - Jeg snakket bl.a. med noen som drev og skrev en rapport om verdiene i et 

vassdrag her i Oppland, i forbindelse med et landsdekkende prosjekt som tar sikte på å 

kartlegge verdiene i verna vassdrag. Vi diskuterte verdsettingsmetodikken, og det hun bl.a. sa 

var at “nei, det ble jo slik at vi måtte justere litt på avkryssingen i tabellene, for å få det vi 

mente var den riktige verdien for områdene”. Kanskje skyldtes dette at totalverdien ikke ble 

lik summen av enkeltkriteriene, kanskje skyldtes det at de følelsesmessige og symbolske 

verdiene ikke var med i verdsettingen. 

 

Det har vist seg at naturområder kan ha en følelsesmessig eller symbolsk verdi som går ut 

over den funksjonelle verdien. Vårt forhold til landskap og natur kan på mange måter 

sammenlignes med vårt forhold til andre mennesker. I mange tilfeller kan det være de 

funksjonelle kriteriene ved mennesker vi legger vekt på. Er det snakk om 30 km langrenn i 

OL er det de som går fortest på ski som stiller opp i den norske drakta, og trenger vi juridisk 

hjelp, går vi selvsagt til en som har studert jus, ikke til en ingeniør. Men når det gjelder å 

beskrive de menneskene som har størst betydning for oss, så er det i langt mindre grad slike 

kriterier som har betydning. Å beskrive ungen sin som 1.30 høy, en alder på 8 år, med blondt 

hår og grå øyne, er på ingen måte noen uriktig beskrivelse. Men den kan imidlertid 

bokstavelig talt være meningsløs, fordi den ikke sier noe om den verdien denne personen har 

for oss. Verdien kan derimot ligge den i helheten denne personen er og den felles historien 

familier deler.  

 

På samme måte kan en “objektiv” beskrivelse av et naturområde si like lite om hvilke verdier 

området har for enkelte personer eller grupper. F.eks. vil et område kunne ha en helt spesiell 

verdi for en familie fordi dette er et område som slekta har brukt i lang tid, mens den for f.eks. 

fotturister som går fra hytte til hytte, “kun” betyr et vakkert landskap.  

 

Symbolverdier er et komplisert fenomen, som det både er vanskelig å forstå og beskrive. 

Betydningen av og innholdet i symbolverdier har imidlertid vært drøftet innen en rekke 

fagfelt, som: 

 

 rekreasjonsforskning (Williams et al. 1992, McIntyre & Pigram 1992, Meyer 1994) 

 reiselivsforskning (Colton 1987), 

 fritidsforskning generelt (Selin & Howard 1988), miljøpsykologi (Proshansky et al. 

1983), og 

 markedsforskning (Schultz et al. 1989, Bearden et al. 1993, Dimanche & Samdahl 

1994). 

 

I ovennevnte litteratur knyttes symbolverdier til identitet, og særlig til to aspekter ved 

identiteten, nemlig det å vite hvem vi er, og det å vise hvem vi er. Mens en reinsgrav kan 

oppleves som et steinsatt hull i bakken av en utenforstående, vil den for lokalbefolkningen 

kunne symbolisere tidligere generasjoners avhengighetsforhold av og nærhet til 

naturressursene, og dermed bidra til den enkeltes selvforståelse av hvor de kommer fra og 

dermed også hvem de er. 
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Det synes imidlertid å være flere former for symbolsk/følelsmessig tilknytning til 

naturområder. Den første formen er tilknytning gjennom lokal kultur
2
 . I mange lokalsamfunn 

er naturen som ressurs for overlevelse et sentralt element i selvforståelsen. På internettsidene 

for Skjåk kommune presenterer f.eks. Skjåk kommune seg på denne måten;  

 

 

“Naturverdiane er ein bruksverdi for skjåkværane, jakt og fiske har lange tradisjonar i Skjåk”  

 

 

I forbindelse med utbyggingsplanene for Øvre Otta gjennomførte vi et prosjekt i Skjåk som så 

på lokalbefolkningens holdninger og deltakelse i forhold til utbyggingsplanene (Vorkinn & 

Riese 2001). Analysen av debatten i lokalavisene viste at både tilhengere og motstandere av 

utbyggingen bygget sin argumentasjon i forhold til den kulturelle forståelsen i lokalsamfunnet 

av naturen som en bruksverdi. Tilhengerne av utbyggingen viste til de lange tradisjonene som 

fantes i bygda for å utnytte naturen, og hevdet at en vannkraftutbygging måtte forstås i 

forlengelsen av denne tradisjonen, slik at de som gikk inn for vern, og ikke bruk, umulig 

kunne være “ekte” skjåkvérer. Dette var en svært effektiv strategi for å svekke legitimiteten til 

utbyggingsmotstanderne innad i lokalsamfunnet: Når folk ikke ville bruke naturen, kunne de 

heller ikke være meningsberettiga i Skjåk. Vi så også at motstanderne av utbyggingen viste 

stor varsomhet i argumentasjonen i forhold til å framheve utbyggingsområdenes opplevelses- 

og rekreasjonsverdi.  

 

I undersøkelsen i tilknytning til opprettelsen av Reinheimen verneområde samvarierer 

tilknytning til lokal kultur med motstand mot vern, og med ønsker om lokalt selvstyre. De 

med sterk tilknytning til kommunen og den lokale kulturen er også mer positive til nye former 

for bruk og utnytting av Reinheimen-området, selv om bruken medfører inngrep som veier og 

hyttefelt. 

 

Den andre formen for følelsesmessig tilknytning til områder som er identifisert, er en 

følelsesmessig tilknytning til enkeltområder. Dette er en tilknytning som synes å være 

individuell og erfaringsbasert. En rekke undersøkelser, både norske og utenlandske, har vist at 

tilknytningen samvarierer med hvor lenge folk har brukt området. At tilknytningen er 

individuell uttrykkes også gjennom det mangfold av områder folk oppgir, når de blir spurt i et 

åpnet spørsmål om hvilke områder de føler se ekstra knyttet til. Blant de 240 i Reinheimen-

området som oppga at de var knyttet til et bestemt sted, ble det oppgitt om lag 100 ulike 

stedsbetegnelser. I en undersøkelse blant villreinjegere i Snøhetta-området som pågår, har det 

i skrivende stund blitt puncha 182 svar. Av disse oppgir 97 personer at det er et spesielt 

område på Dovrefjell de kjenner seg ekstra knyttet til, og disse har oppgitt 75 ulike 

stedsbetegnelser. Mange svar overlapper, mange oppgir ett eller flere felles områder, men de 

er likevel klart ulike. 

 

Det ser ut til at gjennom gjentatt bruk av et område som gir oss positive opplevelser, utvikler 

vi et følelsesmessig bånd til steder. Jeg tipper at de fleste som sitter her har ett eller flere slike 

“jordbærsteder” som er et lager av gode opplevelser, som vi søker til fordi vi føler oss 

hjemme der, og fordi vi finner glede, helhet og ro bare ved å komme til området. Det som 

kanskje har overraska meg noe når jeg har jobbet med denne problemstillingen i ulike 

                                                 
2
 Kultur er her definert som de idéer, den kunnskap og de verdier som i større eller mindre grad deles av 

innbyggerne i et samfunn, og som har vokst fram over tid, vanligvis mange over generasjoner. 
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undersøkelser, er at stedstilhørighet tydeligvis er noe som vekker intuitiv gjenklang hos de 

som blir intervjuet. Det er få som hopper over spørsmålet, og det synes ikke å være noen 

problemer knyttet til å svare på hvor sterkt de kjenner seg knyttet til ulike områder. En ser 

også at det er forholdsvis stabile svarmønstre på tvers av områder og undersøkelser. Fra et 

teoretisk perspektiv har det vært hevdet at stedstilhørighet omfatter omsorg og omtanke for 

stedet (Relph 1976). Ulike undersøkelser synes å bekrefte denne hypotesen, ved at det er vist 

at de som har tilhørighet til et sted er:  

 

- mer følsomme for miljøpåvirkninger (Young et al. 1990; Williams et al. 1992),  

 

-  mer negative til inngrep i landskapet enn andre.  

I undersøkelsen i forbindelse med planene for utbygging av Øvre Otta (Vorkinn & 

Riese 2001), var f.eks. de med sterk tilknytning til de områdene som ble berørt av 

utbyggingen mer negative til en utbygging enn de uten en slik tilknytning.  

 

-mindre villige til å forflytte seg fra rekreasjonsområder som følge av negative, 

miljømessige endringer (Kleiven 1992, Kaltenborn 1998, Vorkinn 1998).  

 

Jeg skal vise et eksempel på hvilke utslag dette kan gi i praksis. La oss tenke oss at en i en 

kommune har to naturområder som har forholdsvis like opplevelseskvaliteter og som er egnet 

for om lag de samme friluftslivaktiviteter (figur 3). Forskjellen er at det ene området har god 

tilgjengelighet, mens det andre området har dårligere tilgjengelighet.  Det første området har 

derfor mange brukere med lang erfaring og følelsesmessig tilknytning til området. Det andre 

området er pga. tilgjengeligheten lite brukt. I område 1 vedtas det så et større inngrep, f.eks. 

en vassdragsutbygging, som vil få betydelige negative konsekvenser for fritidsbrukerne av 

området. I konsekvensvurderinger for slike prosesser inngår vurdering av avbøtende tiltak 

som en av utredningsoppgavene. Dersom en foretar konsekvensvurderingen på tradisjonell 

måte, dvs. uten å inkluderer symbolsk og følelsesmessig tilknytning i vurderingene, vil 

resultatet kunne bli bli at en som avbøtende tiltak for friluftslivet velger å opparbeide bedre 

adkomst til det alternative området. Siden opplevelsesesmulighetene er forholdsvis like, og 

området også er egnet for de samme aktiviteter, antas det at de to områdene er likeverdige 

substitutter. Dersom en derimot inkluderer symbolsk og følelsesmessig tilknytning i 

vurderingene av avbøtende tiltak, vil en måtte ta hensyn til at det er sannsynlig at mange av de 

som har sterk tilknytning til området, vil fortsette å bruke området også etter utbygging. Dette 

tilsynelatende paradokset kan forklares ut fra at for de med sterk tilknytning har områdene en 

emosjonell verdi som det andre områder ikke har. Andre områder blir derfor betraktet som 

mindreverdige alternativer, selv om det f.eks. er mulig å utøve de samme aktivitetene i andre 

områder. Et naturlig valg av avbøtende tiltak blir da å vektlegge inngrepenes utforming og 

andre avbøtende tiltak i området hvor inngrepene foretas. 
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Figur 3  Hvilken betydning kan det ha å inkludere følelsesmessig tilknytning til naturområder 

i forvaltningssammenheng?  
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Bruk og tilknytning til spesielle steder har som nevnt vist seg å samvariere i flere 

undersøkelser. Det var derfor forventet at det samme ville være tilfelle i Reinheimen-området, 

noe som viste seg å stemme. Siden både rettighetsforshold og følelsesmessig tilknytning viste 

seg å slå kraftig ut på bruken, laget vi en ny, sammensatt variabel som besto av en 

kombinasjon av disse variablene (tabell 1). 

 

Som en ser av tabellen, synes både det å ha rettigheter i området og tilknytning til et spesielt 

sted å påvirke bruken av området. Det er verdt å merke seg at den følelsesmessige 

tilknytningen til steder slår like sterkt ut på bruken som den materielle tilknytningen (ingen 

signifikant forskjell). Men mens den materielle tilknytningen i dag er anerkjent og blir tatt 

hensyn til i forvaltningssammenheng, er den følelsesmessige tilknytningen knapt vurdert. 
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Tabell 1 Bruksdager siste år i  Reinheimenområdet, sett i forhold til:  

 a. Tilknytning til et spesielt område i Reinheimen og  

b. Hvorvidt respondenten er tilknyttet en husholdning som har bruks- eller 

eiendomsrett i området  

 

 
Bruk siste år 

(dager) 

 

1. Verken rettighet eller tilknytning til spesielt sted 

 

6 

 

2. Rettighet, men ikke tilknytning til spesielt sted 

 

16 

 

3. Ikke rettighet, men tilknytning til spesielt sted 

 

13 

 

4. Både rettighet og tilknytning til spesielt sted 

 

33 (21)
3
 

 

AVSLUTTENDE KOMMENTARER 

Jeg har i denne raske gjennomgangen prioritert å vise at følelsesmessig tilknytning til 

naturområder er et fenomen som har reelle konsekvenser, framfor å diskutere teoretiske 

aspekter ved fenomenet  mer inngående. Jeg har valgt dette, for å prøve å formidle at 

symbolsk/følelsesmessig tilknytning er et aspekt som fortjener både større forskningsmessig 

oppmerksomhet og større oppmerksomhet i praktisk forvaltning. 

 

Det er to vektige grunner til dette. For det første er det fra et demokratisk synspunkt viktig at 

alle relevante verdier for de berørte brukergruppene blir inkludert. Symbolske og 

følelsesmessige verdier må imidlertid ikke forstås som et alternativ til de funksjonelle 

verdiene. Ulike områder kan uten tvil ha både en funksjonell og symbolsk/følelsesmessig 

verdi, og fra et demokratisk synspunkt vil det være viktig å få kartlagt begge type av verdier i 

verdivurderinger, slik at alle relevante verdier for berørte brukergrupper blir inkludert. 

 

For det andre vil forvalterne av naturressurser (i vid forstand) også kunne ha en egennytte av å 

forstå symbolske/følelsesmessige verdier. Det er ofte denne typen verdier som ligger bak 

naturressurskonflikter, og en forståelse av disse verdiene er ofte nødvendig for å forstå 

dynamikken i prosesser rundt brukermedvirkning og deltakelse i den offentlige debatten mer 

generelt, særlig i lokalsamfunn. Forståelsen for denne typen verdier vil også kunne påvirke 

den legitimitet som forvaltningsmyndighetene har blant publikum. I en evaluering av den 

områdeforvaltning som er foretatt av USDA Forest Service, blir det bl.a. hevdet at tendensen 

til å behandle de følelsesmessige og symbolske verdiene som irrelevante, er en viktig årsak til 

den mistroen som finnes blant publikum til offentlige forvaltningsmyndigheter (Larson et al. 

1990).  

 

Når det gjelder framtidig forskning, har vi for det første behov for å øke forståelsen av ulike 

former for tilknytning til naturområder, og hvordan dette påvirker bl.a. bruk og oppfatninger 

om områder. For det andre viser undersøkelsene at det i mange tilfeller er viktig å se 

friluftslivutøvelsen i sammenheng både med andre former for naturbruk, men ikke minst folks 

livssituasjon mer generelt. 

                                                 
3
 Det høye gjennomsnittet skyldes i stor grad et mindretall (knapt 10%) som oppgir å ha brukt området svært 

mange dager. Kutter en ut denne gruppen, blir gjennomsnittet på 21 dager. 
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