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"Mountain areas in Norway as attractive rural communities or urban 

recreational playgrounds: the challenges to a mountain policy"



Mobilitet
Migrasjon – Sirkulasjon

Sted
Stedsutvikling - Reisemålsutvikling

Rural - Urban

Hjem - Hus

Arealbruk/-planlegging
Environmental planning – Multi level governance

Fjellområder
Rural-/regional utvikling

Balanse reg. utv. og vern
Desentralisering – Inkludering - Integrering

Sesongarbeidere
Benchmarking

Naturbasert reiseliv



Empirisk grunnlag

• Eiendomsregisteret (Matrikkelen-GAB) og geografiske 

informasjonssystem (GIS)





Empirisk grunnlag

• Eiendomsregisteret (Matrikkelen-GAB) og geografiske 

informasjonssystem (GIS)

• Plandokumenter

• Kvalitative intervjuer (personlig, grupper mv.)



Tre tema i dag: 

 Moderne fritidsboliger – fenomen/forståelse

 «Nye» verneområder som modellområder for bærekraftig 

utvikling?

 Naturbasert reiseliv i fjellkommuner – forventninger og muligheter



By 

Tettsteder 

Fritidsboligområder

Flytting fra rurale til 

urbane områder

Rekreasjonspendling

Rekreasjonsbasert

urbanisering

Flow of people through urbanisation and recreational commuting between cities 

and rural areas, and the consequences for growth of cities, rural settlements and 

recreational home areas. The illustration is based mainly on experiences from 

eastern Norway. (Overvåg, 2011)

«Rather than seeing the primary and secondary

(house) as separate we need to see them as linked

spaces that together constitute a ‘home’…(Perkins 

and Thorns, 2006)



 Moderne fritidsboliger – fenomen/forståelse

 «Nye» verneområder som modellområder for bærekraftig 

utvikling?

 Naturbasert reiseliv i fjellkommuner – forventninger og muligheter



Utgangspunkt: 

- vi ønsker å øke den bærekraftige bruken av fjellområdene til 

turisme som grunnlag for lokal utvikling

- vi ønsker å inkludere og bemyndige lokale myndigheter/aktører i 

den praktiske gjennomføringen av en mer bærekraftig utvikling  



Utfordring: 

...in European mountain areas there has not been established 

institutional solutions that improve our ability to balance regional 

development and protection of natural resources, and which address 

the involvement of rural communities (Sandström et al. 2008; Baker 

& Eckerberg 2008) 



Analytisk rammeverk – tre dimensjoner

DESENTRALISERING

Økt makt til lokale aktører

Administrativ

(dekonsentrasjon) eller

politisk desentralisering?

INKLUDERING

Inkludere aktører også

utenfor myndighetene

(governance – co-

management)

En konsulterende eller en

bestemmende rolle?

INTEGRASJON

Et mer helhetlig og

integrert system for: 

- Politiske geografiske

nivå

- Politiske sektorer

- Arealbruk





Integrering er mer enn koordinering:

• Det er endring av politikk – som berører politikkens

“kjerne” og sektorenes autonomi

• Involverer balansering, prioritering og å finne løsninger

mellom mål/strategier som i noen tilfeller er inkompatible

• Kamp og forhandlinger er uungåelig: “Better policies 

usually emerges from conflicts between specialists 

advocating competing solutions, not from a vague 

consensus” 

(Nordbeck & Steurer 2016)



“…national SD [sustainable development strategies] have failed as policy documents 

and as governance processes in better integrating policies across sectors and levels 

of government” (Nordbeck & Steurer, 2016). 

Way forward?

 Replace “one –size-fits all” integrated strategies with tailor made governance 

approaches – with focus on a few priorities (Nordbeck & Steurer, 2016). 

 Landscape governance as policy integration “from below” (Buizer, Arts & 

Westerink, 2016)



 Moderne fritidsboliger – fenomen/forståelse

 «Nye» nasjonalparker som modellområder for bærekraftig 

utvikling?

 Naturbasert reiseliv i fjellkommuner – forventninger og muligheter



«Naturbasert reiseliv i fjellkommuner – forventninger og muligheter»

 Naturbasert reiseliv: småskala-turisme i rurale områder – friluftsliv og høsting av naturen.

 Bruk og vern – «vinn-vinn»-diskursen om naturvern

 Norden (inkl. Norge): høye og til dels urealistiske forventninger i rurale områder – vekst 

noen steder – ikke innfridd mange andre steder:

o Mangel på kunnskap om turismens økonomi (marked, sesong etc) og geografi (konsentrasjon og 

spredning). 

o Internasjonal trafikk står for størst andel av veksten: øker konsentrasjonen

o Mangler realistiske vurderinger av potensialet på regionalt/lokalt nivå



Nasjonal politikk i Norge. 

«Verdiskapingsprogrammet for naturarven» som eksempel: 

- Verdiskaping hovedmål – i en bred forståelse av begrepet (miljø, kultur, 

sosial, økonomisk)

- 220 mill: 29 nye årsverk, 8,5 i NP-landsbyene, 138 økte omsetning. 

Men reelle tall trolig en del lavere. 

- Evalueringen: mange prosjekter på tilrettelegging og kartlegging –

økonomisk verdiskaping mer et indirekte mål. 





Satsing på naturbasert reiseliv i fjellkommunene 

- Reiseliv sett på som viktigste næring lokalt – naturbasert reiseliv gitt størst vekt i de 

tre kommunene med minst omfang på reiselivet: Skjåk, Lierne og Nordreisa. 

- Plandokument/strategier: ingen grundige lokale/regionale analyser til grunn – «dette 

er ei næring i vekst».

«Jeg kan ikke se mange andre muligheter enn turisme, men det er vanskelig å si om mulighetene 

eksisterer. Har lagt inn så mye penger på prosjekt i reiseliv, men har ikke sett noen resultater. Vi 

må tro at utmarka har en stigende verdi… Vi har delvis vært tvunget i denne retningen … Mangler 

kunnskap om de faktisk kan ha tro på dette. .» (22. januar 2013) 

«Dere har sikkert møtt politikere her som tror det er et stort potensial for turisme med 

nasjonalparken. Tror det er mange som fortalte de lokale politikerne at turismen ville øke veldig 

hvis det ble etablert nasjonalparker. Men potensiale er jo ikke stort. Liten realisme i dette. Noen 

har innbilt seg dette». (21. januar 2013). 



Reiselivets rolle i fjellkommuner

 Kultur/forståelse for betydningen av gode og lokale/regionale analyser

Utviklingsarbeid bør ta stilling til: 

 Reiseliv som «utviklingsnæring» eller som «supplement» (Teigen & 

Lien, 2012)


