
Berekraftig og bruksretta besøksforvaltning

Parkmøte i Solund 12. mai 2015

Hanne Lykkja, 

Nærøyfjorden verdsarvpark

hanne@naroyfjorden.no

tel 482 72 152

mailto:hanne@naturverkstad.no


 Skaffe kunnskap om 

besøk og bruk over tid

 Leggje til rette for gode 

opplevingar

 Styre slik at vi får 

berekraftig utvikling

Besøksforvaltning er

samfunnsplanlegging 

MÅL: Ivaretaking og 

lokal verdiskaping



Behov: Vestnorsk fjordlandskap:

”Masseturisme på fjorden - kaos på land”
”Vi må sikre levande bygder i verdsarvområda”

C:/Users/hanne/Documents/Nat_Hanne/Documents/AN Lofotodden/Verdsarv/Verdiskaping og besøksforvaltning/FRAM-kurs/Div 10-20-30/cruiseskip i fjorden MOV_0414.mp4


Landskap 

og miljø

Løysing

Besøksforvaltningsplan 

for Nærøyfjorden og 

Geirangerfjorden

Lokal-

samfunn
Næringsliv

Marknad



Besøk og 

verdiskaping 

på stadnivå

Område for ulike   

opplevingar og  

tålegrense

Gode 

utviklings-

prosesser

Metode for

Berekraftig og 

Bruksretta

Besøksforvaltning



Verdiskaping

Kva opplevingar vil vi 

gje gjestane våre?

Landskap, profil    

og attraksjonar

Stadkjensle

Korleis opplever vi 

besøket?

Bulyst og rekruttering

Mobilisering og 

forankring =

kommunikasjon 

+ involvering



Verdi – plan

 Besøksforvaltningsplan med handlingsdel, 

som ivaretek unike natur- og kulturlandskap, 

levande kultur og lokalsamfunn

 Grunnlag for rapportering: dokumentasjon av 

stoda for verdsarven (OUV-en) når det gjeld 

reiseliv, gjennomføringa av tiltak og rapportering 

til UNESCO (kvart 6. år)



Natur og Landskap:

• Landskapsanalyse og opplevingsområde

• Stadkjensle og rom for utvikling 

• Inndeling av område eigna for ulike typar

opplevingar (frå ro og fred på fjellet - full fart på 

bryggja) (ROS)

• Verdsarven: kva er viktig for oppleving? 

(attraksjonar - oppdeling av OUV)

• Tålegrenser. Grense for akseptable endringar. 

Kva tåler natur og miljø? 

Tema:



Lokalsamfunn – lokal kultur

• Kva for typer besøk ynskjer grendene?

• Tålegrenser (akseptable endringar): Kva for 

besøk tålar grendene? (innbyggjarar og 

stadkjensla/profilen dei vil ta vare på? 

Reiselivsnæringa og marknadane:

• Kva for typar besøk ynskjer lokalt reiseliv?

• Tålegrenser (akseptable endringar): Kva for 

besøk tålar dei ulike næringane lokalt? (Type 

turistar, kor mange og til kva tid)

• Tålegrenser for ulike marknadar – kva for 

besøk tålar turistgruppene som kjem hit?



Innbyggjarar, næringsliv, forvaltarar og 

forskarar utviklar planen i lag 2015-2017

1. Landskaps- og ressursanalyse 

8 bygdeverkstader (4 i kvart fjordområde)

Kundeundersøkingar (kundereisa) og 

verdiskaping på stadnivå 

Studietur til Sveits

Utkast områdeinndelingar og strategiar

2. 8 nye bygdeverkstadar - lokale strategiar

Utkast soner, verdivurderingar og tiltak

3. Konferanse om berekraftig og bruksretta

besøksforvaltning i verdsarvområde 

Utkast besøksforvaltningsplan 



Verdi - prosess

 Kunnskap om besøk, kundereiser og verdi-

skaping på stadnivå, analysar av mogleg-

heiter og truslar for natur/kulturlandskap, 

bygder, reiseliv/næringsliv

 Kompetanse: involverte brukarar => auka

lokal kompetanse  => ivrige aktørar tek 

kunnskapen i bruk i næring og forvaltning. 

Kommunene tek rolla som utviklingsaktør, 

tilrettelegg for næring, unngår 

feilinvesteringar. 



Overordna strategiar:
Kunnskapsbasert besøksforvaltning

Gjesteundersøkingar Kundereisa

Verdiskaping            stad/bygdenivå

Opplevingar Få-mange/stille-støy

Tålegrense                        Grense akseptable

endringar

Unike verdiar OUV

Levande lokalsamfunn 

Berekraftig utvikling 


