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Hvordan kan kommunikasjonstiltak påvirke 
atferd i naturområder?
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Hvorfor endre atferd?

• Flere arter er utrydningstruet en noen gang før

• Bærekraftmål: verdenssamfunnet har blitt enige om felles menneskerettigheter og 
også å minimere klimaendringer og ta vare på natur

• B.K.mål 15: livet på lang har et spesielt fokus på biodiversitet

• Nasjonalparker beskytter biodiversitet, men er også viktige områder for friluftsliv 
og naturbasert turisme
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Hva slags atferd?

• Lang liste over «myke» tiltak som allerede er benyttet i norske 
verneområder: effekten? 

Type atferd Eksempler

Bevisst ulovlig Tyveri av gjenstander
Kjøre i terrenget

Uaktsom/tankeløs Forsøpling
Bråkete oppførsel

Uerfarne Velge uegnet leirplass
Tenne bål feil sted

Uinformert/kunnskapsløs Bruke stående død ved til bål
Gå på stier som negativt kan påvirke naturen 
alvorlig

Uunngåelig Menneskelig avfall
Tap av vegetasjonsdekke ved leirplasser
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Strategier for å forvalte friluftsliv
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Virkemidler for å redusere påvirkning i naturmiljøer 
og brukerkonflikter
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Hvordan endre atferd med kommunikasjon?

• Observasjonstudie : 25-30% av de som passerte punktet 
var innom infopunktet

• Det ble brukt relativt kort tid ved skiltene (1 min)

Fylkesmannen i Oppland (2011). Informasjon som verktøy for målstyrt forvaltning
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Beslutningsillusjoner

Johnson, E. J., & Goldstein, D. (2003). Do defaults save lives?.
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Kommunikasjonsforskning i naturområder

• Tradisjonelt: dele informasjon og øke bevisthet

 Antakelse: folk oppfører seg som de gjør fordi de ikke vet bedre (Schultz, 2002).

• Atferd bestemmes av en rekke faktorer (McKenzie-Mohr, 2011)

• Beveget seg bort fra å øke bevissthet for for flere tiår siden (Jacobson et al., 2015; 

Schultz,2002, 2011;Toomey et al., 2017)

 Ikke lenger informasjon og opplæring som hovedkommunikasjonsstrategi (Veríssimo, 2019)

 Men fortsatt mange studier som omhandler vernekommunikasjon som forsøker å øke bevisthet og

opplære folk

 Kan være viktig første steg, men andre faktorer som påvirker atferd må også tas i betraktning, feks. 

normer (Mengak et al., 2019)

• Ny forskning har vist at folk er mer tilbøyelig til å handle miljøvennlig når

kommunikasjon bruker psykologiske faktorer som sosial innflytelse og vaner (White et al., 

2019)
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Oppsummering

• Kommunikasjon- og informasjonstiltak kan fungere godt
 ‘Myke’ tiltak som ikke utfordrer allemannsretten er foretrukket
 Designe ved å forstå faktorer som påvirker atferd og benytte 

holdninger og normer som allerede finnes

• Men ikke alltid…Juridiske og fysiske løsninger er også viktig 
og riktig!
Type atferd Grad av effektivitet

Bevisst ulovlig +

Uaktsom/tankeløs ++

Uerfarne +++

Uinformert/
kunnskapsløs

++++

Uunngåelig +
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Samarbeid og kunnskap 

for framtidas miljøløsninger

Sofie.selvaag@nina.no
Tlf: 46425187

Takk for at du hørte på!
Om du har noen spørsmål eller vil slå av en prat:
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