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Disposisjon

▪Utfordringer i naturforvaltningen som følge av økt besøkstrykk i 
naturområder

▪Besøksforvaltning som verktøy i verneområder o.l.

▪Ansvaret for det som ligger utenfor vernegrensene: Randsoner, 
andre naturområder, berørte lokalsamfunn …

▪Behov for koordinering og samarbeid mellom verneforvaltning 
og lokal/ fylkeskommunal planlegging 

▪PBL et viktig redskap for planlegging både «på tvers» og 
utenfor verneområdene

LandTime-prosjektet: 

▪ Nordland fylkeskommune og kommuner i Nordland som pilot: 
Setter besøksutfordringene inn i den videre samfunns-
planleggingen!
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Økt friluftsliv og naturbasert reiseliv

▪ Slitasje på vegetasjon 

▪ Forstyrrelse av dyrelivet 

▪ Forsøpling

▪ Støy

▪ Toalett- og parkeringsutfordringer mv. 

▪ Økt trengsel

▪ Naturområdene endrer karakter som følge av «besøkstrykk» -
villmarkspreg og uberørthet forsvinner 

▪ Konflikter mellom «nye» og «tradisjonelle» brukere 

▪ Usikkerhet omkring forståelsen av allemannsretten

▪ Økt risiko for ulykker og krav til beredskap

▪ …

Dessuten er forvaltningstiltakene ofte reaktive –
”management action is not taken until impacts are clearly visible” 
(Buckley, 1998).
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Friluftsparadokset: 

- Jo flere som bruker den naturen vi 

elsker, desto større er sjansen for at 

vi ødelegger den
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Besøksforvaltning er et relativt nytt 

verktøy i verneområdene
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- No one will protect what they 

don't care about. And no one will 

care about what they never have 

experienced. 

(David Attenborough)

St. meld 18, 2015-16 (Friluftsliv), s. 9:

▪ Hver nasjonalpark skal ha utarbeidet 

besøksstrategier innen 2020

▪ Ny merkevare- og 

kommunikasjonsstrategi

for nasjonalparkene skal 

implementeres

▪ Skilting og øvrig tilrettelegging skal 

forbedres

▪ Satsing på kunnskapsformidling 

gjennom naturinformasjonssentrene
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Besøksforvaltning i verneområdene
Veilederen vektlegger 
kunnskapsgrunnlaget,
basert på karlegginger av … 

▪sårbare naturverdier

▪ reiselivsinteressene

▪de besøkende 

Situasjonsanalysen er 
grunnlag for målformuleringer, 
strategiske grep og konkret 
tiltaksplan.
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Ivareta verneverdiene!

Lokal verdiskaping!

Gode opplevelser! 

Honnør: Fornyelsen har skjedd på få år – ting er blitt satt i system! 

Besøksstrategiene innlemmes i forvaltningsplanene. 

Disse prinsippene er også videreført i arbeidet med nasjonale turstier
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Lokal forankring av besøksforvaltning i 

verneområdene?

▪ Lokal kunnskap

▪ Lokale forvaltere

▪ Lokale nasjonalparkstyrer 

▪ Lokal næring med i rådgivende 
utvalg for NP og i referanse-
grupper for besøksstrategiene 
(dialogmøter)

▪ Lokale bedrifter med NP-logo

▪ Nasjonalparkkommuner/ 
-landsbyer

▪ Interkommunale friluftsråd

▪ Lokallag av frivillige 
organisasjoner

▪ Dugnadsgjenger/ 
nasjonalparkverter
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▪ Hvem planlegger for randsonene/ 
innfallsportene til nasjonalparkene?

▪ Hvem har ansvaret for 
besøksforvaltning i andre 
naturområder enn verneområdene?

▪ Hvem har ansvaret for de lokale, 
sosiale effektene – dvs. påvirkningen 
på de tilstøtende grendene/ berørte 
lokalsamfunnene?

▪ Hvor reell er samarbeidsplattformen 
som er etablert mellom NP-
forvaltningen og lokale, berørte 
interesser?
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Bør kommunene ha et helhetlig ansvar 

for besøksforvaltning i sin planlegging?
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Planlegging for randsonene/ 

innfallsportene til nasjonalparkene

Kommunene etter PBL. 

Viktig å se sammenhengen i tiltak på 

tvers av vernegrensene

Behov for besøksforvaltning i andre 

naturområder enn verneområdene

Kommunene etter PBL. 

Store naturarealer er ikke vernet (men 

har store verdier), mange kommuner 

har ikke nasjonalparker

Ansvaret for virkningene på 

lokalsamfunnet - stedsutvikling

Kommunene etter PBL.

Reiseliv griper inn i svært mange 

lokale forhold (næringsliv, arealbruk, 

lokalt kulturliv og sosialt samkvem, 

naturmiljø) – på godt og vondt  

Samarbeidsplattformen som er 

etablert mellom NP-forvaltningen og 

lokale, berørte interesser

Erfaringen fra Varangerhalvøya, 

Folgefonna, Fulufjellet nasjonalparker 

og andre eksempler
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Noen erfaringer fra forskning

▪ Nordlandsforskning (2021): Arbeidet med 
besøksforvaltning legger press på 
forvaltningen og forsinker arbeidet med 
forvaltningsplaner (62 forvaltere i 47 
verneområdestyrer!) 

▪ Forsinkelser i fremdriften i arbeidet også 
med besøksstrategier

▪ Liten påvirkningsmulighet gjennom 
rådgivende utvalg (mest informasjons-
kanal), varierende hvor stor den reelle 
medvirkningen er

▪ Lokalt eierskap til forvaltningen har økt –
verneforvaltningen har fått større lokal 
legitimitet
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Noen erfaringer fra forskning forts.

▪ Innenfor regional planlegging internasjonalt 
blir vernede og ikke-vernede områder 

▪ sett i sammenheng (Hammer et al. 2016; Mose 
2007)

▪ som et redskap for utvikling av bærekraftig 
reiseliv (Puhakka and Saarinen 2013).

▪ Nasjonal verneforvaltning har tradisjonelt 
vært opptatt av å ivareta verneverdier 
(NML), mens kommunal planlegging (PLB) 
har et videre perspektiv (ivareta både vern 
og lokalsamfunnsutvikling)

▪ BIOTOUR (2021): Lite samordning av 
kommunal planlegging og 
forvaltningsarbeidet som foregår i 
verneområdene – integrering på tvers av 
systemene mangler i stor grad (Stokke & 
Clemetsen, 2021). Et sterkere partnerskap 
synes nødvendig.
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LandTime-prosjektet (Norges 
forskningsråd – ledet av NMBU)

▪ «The Planning and Building Act between
intergenerational justice and market demand»

▪ Egen arbeidspakke med følgeforskning av 
utprøving av besøksforvaltning i Nordland 
(2018 -)

▪ Utgangspunkt: Lokal besøksforvaltning er 
stedsutvikling!

▪ Nordland fylkeskommune setter 
besøksstrategiene inn i den videre 
samfunnsplanleggingen – et helhetlig system!

▪ Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, 
Vågan, Vega og Meløy kommuner (utvalgte 
case-områder i FoU-prosjektet i gult)

▪ Omfatter kommuner med (Flakstad og Meløy) 
med verneområder og kommuner uten slike 
(Vestvågøy og Vågan)
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SEVU= etter- og videreutdanning ved NMBU

SEVU-kurs: Bærekraftig besøksforvaltning 

og levende lokalsamfunn
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Målgruppe:

Kommunale planleggere og andre aktører i offentlig og privat 
virksomhet med ansvar innen areal- og miljøforvaltning, reiseliv 
og lokalsamfunnsutvikling

Fokus: Samstyring knyttet til helhetlig besøksforvaltning og 
stedsutvikling. «Besøksforvaltning … må inn i det kommunale, 
fylkeskommunale og nasjonale planarbeidet».

Reine i Lofoten

Foto: Christian-bothner_wwwnordnorgecom_moskenes
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Takk for oppmerksomheten!

Kontaktopplysninger: 

Jan Vidar Haukeland, TØI - jvh@toi.no

Knut Bjørn Stokke, NMBU - knut.bjorn.stokke@nmbu.no
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