


EST 2000 BFTRBleed

http://nasjonalkolleksjon.com/forside

2

Tilnærming og folkene som har utviklet konseptene

Konseptene er utviklet med 
utgangspunkt i RISS, verktøykassen for 
Nasjonal Kolleksjon. 

Folkene som har jobbet med 
prosjektet er:

• Kjell Reenskaug, Bleed

• Sigrid Oterholm Hoem, Gyger

http://nasjonalkolleksjon.com/forside


EST 2000 BFTRBleed3
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1. Mål for prosjektet
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Naturen har fristet turister til å legge reisen til 
Norge i 150 år. Vakre landskap, fantastiske fjorder, 
magisk nordlys og uendelig med muligheter for å 
være aktiv i naturen både vinter og sommer. 
Naturen og naturressursene er et godt 
utgangspunkt for å formidle et bredere bilde av 
kultur og levemåte i Norge, slik at folk som 
kommer og folk som vurderer Norge kan få en 
dypere forståelse av hvordan naturen har formet 
kulturen og livet i Norge. 

Natur er Norges viktigste 
komparative fortrinn
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Rollen til natur er å stedsfeste opplevelsene gjennom å løfte fram 
frilufstliv, radikal bærekraft i kombinasjon med spektakulær natur

Fra:
• Fra nasjonalromantikk og utsiktspunkter 

• Se på naturen

• Vær aktiv i naturen 

• Allemannsretten

Til også:
• Ta vare på naturen, ta ansvar i og for naturen 

• Friluftsliv og kunnskap om naturen

• Naturens betydningen for folk i Norge

• Allemannsplikten

• Røff og krevende natur, myk og innbydende natur, 
nærnaturen, den helsebringende naturen
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2. Bakgrunn
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Natur er i videste forstand den del av 
virkeligheten som ikke er bearbeidet 
av mennesket, men fremkommet ved 
organisk utvikling. Natur er det 
motsatte av kultur. (SNL)

Hva er natur?

«Det som alltid er seg selv likt, er natur. 
Det som også kunne vært annerledes, er 
kultur». 

Trond Berg Eriksen, Hva er idéhistorie, 2003

Grunnlovens §112: «Enhver har rett til et miljø som sikrer 
helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold 
bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en 
langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også 
for etterslekten.»



EST 2000 BFTRBleed

«Friluftsliv er en praksis, et begrep og en 
ideologi med mange deltagere. Selve 
praksisen fungerer som et møte mellom 
natur og kultur. Kanskje kan vi enkelt si at 
det er den norske turkulturen. Her smelter 
den folkelige bruken av naturen sammen 
med en ideverden med røtter tilbake i 
nasjonsbyggingstiden. Begrepet finner vi 
første gang i diktet På viddene av Henrik 
Ibsen fra 1959, men innholdet i friluftslivet 
formes videre i Fritjof Nansens tale fra 1921. 
I følge den nye stortingsmeldingen om 

friluftsliv påpekes det at friluftslivet er en 
viktig del av den norske nasjonale 
identiteten og den norske kulturarven»

“friluftsliv is a core political, social and 
cultural value in Norway, rooted in the 
democratic principle of free public access to 
uncultivated public and private land.”

Kilde: Outdoor life, nature experience, and sports in 
Norway: tensions and dilemmas in the preservation and 
use of urban forest:, Kirsti Pedersen Gruholt og Trygve 
Broch

Friluftsliv er kulturarv og nasjonal identitet 

Kilde::https://www.immateriellkulturarv.no/bidrag/friluft
sliv/, Anne Mari Planke, DNT
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Friluftsliv: Nansens tale til ungdom i DNT 1921 

«…Men en vigtig side av idrætten skulde jo 
netop være friluftslivet: dette at komme bort fra 
de mange, bort fra det evindelige jaget, den 
forvirrende larm, hvori vort liv saa alt for meget 
føres – komme ut i naturen, ut i det store rum. 
Det staar for mig som den største side ved 
friluftslivet. Men en faar nu engang ikke det ved 
at dra ut i flok og følge de optraakkede veiene, 
ved at klumpe sig sammen paa hytter, ved at 
gaa i rute fra det ene sanatorium til det andet, 
eller ved at seile fra badested til badested, og 
danse kveldene og nættene med nydelige, unge 
damer. 

Saa tiltalende det end kan være, saa er jo ikke 
dette friluftsliv, det er bare en fortsættelse av det 
liv, ungdommen har levet hele vinteren, og det 
skal ikke gi dem for meget nye indtryk. 

Men det det gjælder, særlig for os bymennesker, 
er jo netop at komme ut fra det vante. Dette 
bylivet er nu engang unatur, odet var sandelig
ikke vor bestemmelse fra naturens haand av.»  
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To tradisjoner og fem paradigmer i dagens friluftliv

To tradisjoner i norsk friluftsliv

Bygdas friluftsliv

høstingstradisjon, friluftsliv som attåtnæring 
– jakt, fiske, sopp, bær, egg – sanking og 
seterliv

Byens friluftsliv

turer i skog og mark, fjell og vidde med 
siktemål opplevelse og erfaring av naturen
– fjellvanding, brevandring, kano og kajakk, 
skiturer, klatring og tindeliv – DNT-
tradisjonen

Fem paradigmer i dagens friluftsliv

• Det økolgoisk baserte enkle 
friluftslivet – tradisjonen Zapffe, Næss, 
Kvaløy Setereng og Faarlund

• Jakt og fiske – videreføringen av 
bygdas friluftsliv

• Tur-friluftslivet, DNT-tradisjonen

• Det ekstreme friluftslivet –
polarekspedisjoner, klatring, elvepadling, 
dykking, skibestigning

• Nærfriluftslivet

Kilde: Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosiale forskjelle, Gunnar Breivik, Norges Idrettshøyskole
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"- I ethvert normalt menneske er der en dyp trang til at føle 
samhørigheten med naturen, overbevise sig om, at 

hans sind eier røtter, som endnu ikke har tapt sit tak i jorden. Det 
er denne trang som driver os byfolk ut til havet, ind i skogene, 

op paa fjeldet.«
C.W. Rubenson (1914)
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2. Konseptene
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Konseptene er en strategisk plattform

• Leverer et sett med konsepter som 
tydelig beskriver hovedfortellingene 
om naturen og bruk av naturen i 
Norge rette mot tydelige segmenter.

• Skal si noe om hva anbefaler å fortelle om og utvikle 
opplevelser rundt

• Hele land hele året. Mer mangfold, mer variasjon, 
flere steder.

• Få frem spenningene og ansvaret det medfører å 
bruke sårbare fellesgoder som salgsargument i 
reiselivssammenheng 

• Konseptene/hovedfortellingene kan 
brukes på flere måter

• Markedsføring/kampanjer/kommunikasjon – Skape 
forventninger og ansvarsfølelse

• Produkt- og opplevelsesutvikling – Oppfylle 
forventninger, både hos gjester og lokalbefolkning

• For regioner, nettverk, aktører, kjeder osv.

• Ingen effekt uten innsats og nitidig 
arbeid over tid
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Utvikle konsepter som formidler folks forhold til naturen og ansvaret 
som følger med å bruke naturen 

Grunnlovens §112: «Enhver har rett til et miljø som sikrer 
helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold 
bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en 
langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også 
for etterslekten.»

Naturopplevelsene får en tilleggsdimensjon, ut over det 
romantiske, rekreasjon eller følelse av erobring når historiene 
om folks forhold til naturen integreres i fortellingen om norsk 
natur. 

Friluftsliv har lange tradisjoner i Norge og er en bærebjelke og 
et ideal for hvordan naturen bør forvaltes og brukes til 
rekreasjon. Bruk av fritid utendørs, uten konkurranse og regler 
for hvordan aktivitetene skal utføres. Det er lange tradisjoner 
og mange oppfatninger av hva friluftsliv er og bør være. Et 
bærende prinsipp er at vi skal klare oss selv og komme oss ut 
på tur på egenhånd. Den norske friluftstradisjonen bygger på 
allemannsretten og -plikten.    

Autentiske opplevelser og stedsfølelse er fyndord i reiselivet. 
Mange er enig i at det er viktigere enn noen gang å gi 

besøkende tilgang til autentiske opplevelser. Opplevelser som 
er formet av stedet, omgivelsene og kulturen. For å lykkes 
med dette må vi identifisere hva som utgjør denne, ofte 
usynlige, følelsen et sted gir, den historiske og kulturelle 
plattformen stedet står på, normene og verdiene som pustes 
inn og ut og stedene og situasjonene der dette kan oppleves.

Naturen kan bli tydeligere som formidler av kultur og sted om 
vi kobler naturen tydeligere opp både til hvordan vi bruker den 
(friluftsliv) og våre holdninger til naturen; vekst, bruk, vern, 
forvaltning etc. Naturen er en viktig møteplass gjennom hele 
året og folk bruker nærnaturen aktivt til å rense hodet, finne 
stillhet og ro, drive fysisk fostring mm. «Naturen er kulturens 
hjem» formulerte mangeårig leder av Fjellskolen i Hemsedal 
og filosof Faarlund. I en uhøytidelig undersøkelse som 
Aftenposten gjorde i 2013 stemte 17.000 nordmenn fram 
naturen som viktigste representant for vår kultur. Naturen er 
identitet, røtter og stedstilhørighet, natur er spiskammer, 
lekeplass og rekreasjon. Naturen er forutsigbar og 
uforutsigbar. Konseptene er ulike fortellinger om hvordan vi 
forholder oss til natur i Norge og hvordan naturen kan 
oppleves. 
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Trender og utviklingstrekk
Natur er en knapp ressurs mange steder i verden. Uberørt natur er 
luksus. Stadig flere har fått øynene opp for naturens helsemessige 
effekt for mennesker. Nærkontakt med naturen reduserer stress og 
blodtrykk og er bra for folks mentale helse så vel som den fysiske.

Vakker natur har siden turismens spede begynnelse vært viktig for å 
trekke til seg besøkende. Fjorder, fossefall, korallrev og strender har 
fungert som magneter på turister. Allerede i 1921 beskrev Fritjof 
Nansen dette behovet for å komme bort fra jaget i en tale til ungdom 
i DNT « å komme bort fra den forvirrende larm hvori vårt liv så altfor 
meget føres, dette å komme ut i naturen, få nye og store inntrykk fra 
skog og mark, de vide vidder, fra det store rum.»

Stadig flere populære naturområder sliter med økt tilstrømming og 
slitasje. UNESCO, klimaendringer…

Adventure travel har vokst de siste årene, det kan forstås fra et 
bransjeperspektiv med ulike typer aktiviteter og opplevelser som 
faller inn under paraplyen, men det kan også forstås fra et subjektiv 
perspektiv; da er adventure avhengig av tidligere erfaringer, for noen 
er en tur i skogen et eventyr. Eventyr kan være både ville og milde. 
Stillhet og mørke er for mange et eventyr i en verden som er full av 

lyd og lys. Mange har ikke opplevd verken stillhet eller mørke, 
tilgang til å se og oppleve nattehimmelen og utsikt til melkeveien får 
stadig flere til å legge ut på en reise.  

Bærekraft er viktig for stadig flere reisende. Bærekraft kommer i alle 
varianter fra å gjøre noe aktivt for å bedre miljøet som å samle plast 
eller bidra med frivillig innsats i et lokalsamfunn til å være bevisst 
hvordan man bruker budsjettet og velge miljøvennlig transport og 
overnatting. 

I en digital verden der alle forventes å være konstant pålogget øker 
behovet for å logge av. Naturen trekker stadig flere som ønsker å 
trekke seg bort og slå av mobiltelefoner.  

Evnen til å ferdes trygt og sikkert i naturen kan ikke tas for gitt. 
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Konseptene forener behov og motiv i målgruppene med 
opplevelser og perspektiv på innsiden

Konsepter

Innsiden
• Holdninger
• Idealer
• Helter
• Erfaringer
• Normer
• Moral
• Ritualer

• Kunnskap
• Ressurser
• Myter
• Symboler
• Tradisjoner
• Omgivelser

Utsiden
• Holdninger
• Idealer
• Helter
• Erfaringer
• Normer
• Moral
• Ritualer

• Kunnskap
• Ressurser
• Myter
• Symboler
• Tradisjoner
• Omgivelser
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3. Kartlegging
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Kartlegging

For å få grep om natur har vi 
gjennomført en kartlegging som er 
oppsummert i bildekollasjer og en 
beskrivende historie. 

I kartleggingen har vi mellom annet 
forsøkt å dekode: 

• Hva karakteriserer naturen i Norge. 

• Hvordan setter naturen sitt preg på kultur og samfunn.

• Hvordan bruker vi naturen og hvordan tar vi vare på 
naturen for fremtidige generasjoner.

• Hvordan forholder vi oss til naturen som knapp ressurs, 
hva forventer vi av folk som bruker naturen.

• Hvordan bruker vi naturen til hverdags, helg og i ferier 
gjennom året. 

• Hvilke spenninger og konfliktlinjer finnes og hvordan 
disse kommer til uttrykk.

• Hvilke holdninger og verdier kommer til uttrykk i vår 
holdning til naturen og bruk av naturen.
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Kartleggingsområder

BetydningAnledninger

Kultur
Sosiokulturelle 

uttrykk

Tradisjoner

Ritualer

Kulturelle
koder

Holdninger Myter



EST 2000 BFTRBleed22

Deskriptiv historie: Natur i Norge
Et liv tett på naturen har vært en sentral del av Norges historie. Fra 
fiskerbonden ved kysten med beiteområder for husdyra i lyngheiene, til 
fjellgårdene med sine slåttemyrer, seterdrift og villreinjakt. (Mennesket og 
naturarven, Direktoratet for Naturforvaltning, 2011). Naturen fikk også en 
sentral plass i nasjonsbyggingen for Norge på 1800-tallet. Norge var et 
bondesamfunn og hadde ikke mange storslåtte slott og katedraler, men vi 
hadde storslått natur. Sentrale kunstnere som Johan Christian Dahl, Adolph 
Tidemand og Hans Gude mfl fremstilte norsk natur på en måte som skulle si 
noe om det norske og det å være norsk. Frem til dette hadde ikke naturen blitt 
sett på som vakker. Eventyrene ble også ført i pennen i samme periode og 
folkeskolen ble etablert med undervisning i språk og historie. 
Nasjonsbyggingen var i gang og naturen hadde en sentral plass allerede da og 
har det fremdeles.  

Friluftslivstradisjonen fikk også sin spede start i samme periode. Begrepet ble 
brukt første gang av Henrik Ibsen i diktet «På Viddene» i 1859 og gitt innhold 
av Fritjof Nansen i en tale i 1921. Friluftsliv er en viktig del av norsk identitet og 
kulturarv. Vi har en felles oppfatning av hva friluftsliv er og hva det ikke er, det 
handler først og fremst om å være utendørs på enkelt vis og mestre 
elementene, ulikt vær og ulike føreforhold. Allemannsretten er en grunnpilar 
for det norske friluftslivet og felles forståelse for at man ferdes på eget ansvar 
og må tilegne seg nødvendig kunnskap for å ferdes trygt og ansvarlig. 
Kunnskapen som trengs overføres på tvers av generasjoner og i organiserte 
fellesskap. Professor Gunnar Breivik skiller mellom to tradisjoner i norsk 
friluftsliv, bygdas og byens friluftsliv. Sentralt i landsbygdas tradisjon står 
høsting, jakt og fiske og friluftsliv som attåtnæring. Byens friluftsliv derimot er 

mer opplevelsesorienter, med turer i skog og mark med sikte på å få erfaring 
med naturen. Byens og bygdas friluftsliv har nærmet seg hverandre de siste 
10-årene. Norsk friluftslivstradisjon er demokratisk og egalitær, vi møtes på 
like vilkår når vi er på tur. Vi hilser og gir råd og fatter beslutninger i fellesskap. 
Det er innforstått at man velger turmål etter ferdigheter og evner og ikke legger 
ut på turer man ikke er i stand til å gjennomføre. Innholdet i friluftslivet har 
endret seg i takt med endringene i samfunnet for øvrig og det er et større 
mangfold i måten man utøver friluftsliv på enn det kanskje har vært noen gang 
tidligere. 9 av 10 nordmenn oppgir at de driver friluftsliv på en eller annen måte 
og søker ut i naturen for rekreasjon og for å finne stillhet og ro, gjerne på korte 
turer i hverdag og helg i nærnaturen. 

Norsk natur og landskap 

Norge har en svært mangfoldig natur, med stor variasjon i geologi, landskap, 
naturtyper og plante- og dyreliv. Det rike geologiske mangfoldet, store 
høydeforskjeller og lang utstrekning fra sør mot nord, gir stor variasjon i 
naturtyper på land og i havet. 
(http://www.miljostatus.no/Tema/Naturmangfold/Vernet-natur/) Norge fikk sin 
første moderne naturvernlov i 1970. I 2009 fikk vi flere og bedre muligheter til 
å beskytte natur gjennom naturmangfoldloven. (ditto). Arealendringer, 
klimaendringer, fremmede organismer, overhøsting og forurensning bidrar til et 
økende press på naturen. Fastlands-Norge har per 2018 17,2 prosent vernet 
landareal, dette arealet domineres av høyfjellsområder. I tillegg er 3,1 prosent 
av sjøareal vernet.

http://www.miljostatus.no/Tema/Naturmangfold/Vernet-natur/
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Å oppleve naturen, fjordlandskapet, nordlyset og å bruke naturen til 
rekreasjon er viktige motivet for turister som reiser til Norge. Svært 
mange verneområder er attraktive turmål, både for friluftsliv og 
reiseliv. Økt press i mange områder har gjort at det de siste årene er 
lagt stor vekt på å utvikle god besøksforvaltning. Målet er å gi 
besøkende gode opplevelser, legge til rette for lokal verdiskapning 
og skape bedre forståelse for vernet og sikre verneverdiene.

Fjordlandskapet
Naturmangfoldet er stort i det vestlandske fjordlandskapet med store 
høydeforskjeller og kort vei mellom sjø og høyfjell. Det vestnorske 
fjordlandskapet representert ved Geirangerfjorden og Nærøyfjorden 
ble skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste i 2005. Et stort antall 
fosser kaster strømmer ned de stupbratte fjellveggene og tallrike 
elver renner fra takkete fjell gjennom løv- og barskog og ned i 
fjordene. Disse fjordene regnes som de vakreste fjordene i verden.

Skog
Omtrent 1/3 av Norges areal består av skog. Skogen og ressursene i 
skogen har spilt en viktig rolle for utviklingen av det norske 
samfunnet. Det kommer for eksempel til uttrykk i vår tradisjon for å 
bygge i tre. «Under dannelsen av et selvstendig Norge på 1800-tallet 
og fram på 1900-tallet, ble bondekulturens nærhet til naturen satt i 
fokus. Norsk treskjærerkunst, trehustradisjoner og bruksgjenstander i 
tre ble sterkt framhevet. Vikingskipene, stavkirkene og gårdstun med 
gamle trehus er de sterkeste symbolene på norsk treteknikk og 

dekorativ trekunst. I folkediktningen og kunsten har skognaturen fått 
en sterk plass. I Asbjørnsen og Moes eventyrsamling er skognaturen 
skildret med tusser og troll. Fra Wergeland, Caspari og Hamsun til 
Fønhus, Skjæraasen og Børli går skogen igjen som tema og ramme 
for diktningen.»  «Sammen med sjøen og fjellet er det skogen 
nordmenn søker for rekreasjon og naturopplevelse. For mange er 
skogen den lettest tilgjengelige naturtypen og derfor mest brukt i 
hverdagen. Tilretteleggingen for utfart i Oslomarka og andre bynære 
skoger viser den sentrale rollen skogen har for natur- og friluftslivet.» 
(http://www.skogsnorge.no/userfiles/files/SkogsNorge-
nytt%20vedlegg/Skogen%20og%20samfunnet.pdf 

Dyrene – Elg, bjørn, hjort, tiur, ørn
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Kyst
Norge har verdens nest lengste kystlinje med en kystlinje på totalt 103 000 
kilometer inkludert øyer. Det er 239 057 øyer langs norske kysten som beskytter 
fastlandet mot vær og vind (http://www.miljostatus.no/Tema/Hav-og-kyst/Kysten/).  
Kysten har et mangfoldig landskap med fjorder, skjærgård, stupbratte fjell og 
blankskurte berg, kystlyngheier og et rikt dyre- og planteliv.  I norske farvann 
finnes verdens største torske- og sildebestand, korallrev av verdensklasse, 
fantastiske tareskoger, sårbare arter som grønlandshval og enorme 
sjøfuglkolonier. Ressursene i havet har bygget vår rikdom og velstand og hatt 
stor betydning for Norge som nasjon, vår kultur og vår identitet. Fra lenge før 
vikingetiden og fram til i dag har ingen fisk betydd så mye for utvikling langs 
kysten, som torsken. Kysten og havområdene inneholder ressurser som har stor 
økonomisk verdi for Norge, og det er et økende press på å utnytte disse. Olje- og 
gassutvinning, fiskerier, skipsfart, taretråling, fiskeoppdrett, utbygging og friluftsliv 
er alle eksempler på virksomheter som kan skade økosystemene i havet. 
Saltstraumen er verdens sterkeste tidevannsstrøm. Strømmen gjør at det er et 
svært rikt liv under vann, området har et sjeldent rikt dyreliv, med vakre 
sjøanemoner, skjell, svamper, koraller og i tillegg en stor havørnbestand. For 
dykkere, naturfotografer, fuglekikkere og ikke minst sportsfiskere er Saltstraumen 
et eldorado. Fremmede arter, som kongekrabbe og stillhavsøsters representerer 
både store miljøutfordringer og muligheter for kommersiell utnyttelse. (Historier 
om Havet og Kysten, Miljøverndirektoratet, xx)

Dyrene – Hval, hubro, havørn, matglede, kosthold og utvikling langs kysten, som 
torskenne, skarvene, silda, torsken, måkene, 

Fjell
Omlag 30 prosent av Fastlands-Norge er fjell. Fjell er områder som befinner seg 
over skoggrensen og nord for skoggrensen. I størstedelen av Norge er det 
fjellbjørkeskogen som danner skoggrensen. Fjorder og daler skjærer gjennom 
fjellene. I Norge har vi i overkant av 1600 breer.

På grunn av de ekstreme forholdene med store temperatursvigninger, vind og 
snødekke er det mange spesialister blant planter og dyr i fjellet.

Det bor få mennesker fast i fjellområdene, men fjellet har vært utsatt for mange 
inngrep de siste 50 årene, slik som vei-, hytte- og kraftutbygging.

Husdyrbeiting har påvirket natur og landskap i store områder. I 1850 hadde vi 
50 000 setre, i 2008 var det bare 1 237 igjen. Dette har ført til at kulturpåvirkede 
naturtyper er i sterk tilbakegang i mange områder, samtidig som andre områder 
er overbeitet. De økologiske effektene av beite varierer med type og antall 
beitedyr. Reduksjon i hogst og slått og endring i husdyrbeite langs skoggrensen 
har ført til gjengroing.

http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/fjell/

http://www.miljostatus.no/Tema/Hav-og-kyst/Kysten/
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Kulturlandskap

Kulturlandskap er i konstant endring. Når bo- og leveformer 
endrer seg, endrer også landskap seg. Det åpne
kystlandskapet som har preget Nord-Norge, har de senere
årene fått større innslag av kratt, løvskog og plantefelt. I 
bygdene og på høyfjellet blir det flere hytter og feriehus. 

Jordbrukets kulturlandskap har endret seg. Beitemark er ikkje 
lenger i drift og gror igjen og løvskogen blir ikkje holdt nede. 
Tungdrevet jordbruksareal er lagt brakk som følge av 
modernisering i landbruket, og grønne enger blir erstattet av 
ugress.

Når de menneskeskapte sporene i landskapet endrer seg som 
et resultat av endret bruk, blir opplevelsen av landskapet og 
stedene også annerledes.

https://forskning.no/kronikk/kronikk-nar-kulturlandskapet-blir-
borte/1175276

Naturfenomen, vær og klima

Nordlys er et velkjent fenomen på den nordnorske 
vinterhimmelen som både har en vitenskapelig forklaring og 
mye overtro og myter knyttet til seg. Nord for 67 breddegrad er 
det mørketid, den varer i 4 måneder i Longyearbyen og bare et 
par uker lengst sør i Bodø. Motsatt er det midnattsol, med sol 
over horisonten hele døgnet i opptil 4 måneder fra april til 
august i Longyearbyen. 

Golfstrømmen gjør at Norge mottar tempererte havluft med 
vestavindene og har betydelig høyere lufttemperatur enn 
tilsvarende områder på samme breddegrad. 

Det regner mye på Vestlandet, det er blant de våteste 
områdene i Europa og i verden utenfor tropene. Østlandet og 
indre deler av Troms og Finnmark er mye tørrere. Det er mye 
vind og vindstyrken kan komme opp i storm styrke, særlig 
langs kysten og særlig om høsten og vinteren. De siste årene 
har vintrene blitt en god del mildere og snødekket har minket 
litt i lavlandet. 
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Bærekraftig utvikling
Bærekraftsbegrepet er uløselig knyttet til Norge og Gro Harlem 
Brundtland. Begrepet ble lansert i 1987 da rapporten «Vår felles 
fremtid» ble lansert av verdenskommisjonen for miljø og 
utvikling/Brundtland-kommisjonen. Norge har hatt, og har fremdeles, 
stor anseelse innenfor miljø og naturvern internasjonalt og er en stor 
bidragsyter til f.eks å ta vare på tropisk regnskog. Utnytting, bruk og 
forvaltning av naturressurser har bidratt til konflikt og spenninger i Norge 
både nasjonalt og lokalt. Hva er verdien av uberørt natur? Det er et 
krevende spørsmål å svare på. Sterke økonomiske interesser, 
modernisering og behov for lokal utvikling og lokale arbeidsplasser har 
veid tungt på vektskålen og bidratt til at det er foretatt store og ofte 
irreversible inngrep i norsk natur. I 1940 var 34% av norsk areal 
villmarkspreget, dette er redusert til 12% i 2013 (miljøstatus.no). 

Vekst og vern
Fremveksten av et moderne industrisamfunn, ny, mer effektiv 
produksjonsteknologi og økt velstand har ført med seg mange inngrep i 
naturen, kraftutbygging, bolig-, hytte- og veiutbygging, utnytting av 
naturressurser og uttak av råstoff. Etterkrigstiden var preget av stort 
fokus på gjenreisning og økonomisk vekst. Naturvern fikk stadig større 
oppmerksomhet på 60-,70- og 80-tallet og norske økofilosofer med Arne 
Næss, Sigmund Kvaløy Setreng og kretsen rundt disse var sentral for å 
sette naturvern og naturens egenverdi på dagsorden i denne perioden. 
De var inspirert av østlig filosofi og utviklet en ikkevoldelig aktivisme og 
sivil ulydighet som har stått sentralt i den norske miljøbevegelsen frem 
til i dag. 

Mardølaaksjonen i 1970 og Altaaksjonen ti år senere er symbolsk viktig 
for det det varlet en ny tid med større fokus på naturens egenverdi og 
verdi for rekreasjon og friluftsliv. De siste årene har vi hatt tilsvarende 
konflikter om f.eks «monstermaster» i Hardanger, oljeutvinning i Lofoten 
og Vesterålen, utbygging av vind- og vannkraft, forurensning fra 
oppdretts- og cruisenæringen. Reiselivopplevelser og -næringen blir ofte 
trukket fram som en alternativ næringsvei for å sikre verdiskaping av 
naturressursene uten å uten å gjøre irreversible inngrep og for å sikre 
forsvarlig forvaltning av naturen.   

Klimaendringer og utslipp av klimagasser
Klimaendringene merkes godt allerede, antall dager med stabile 
snøforhold i lavlandet er kraftig redusert, tregrensen flytter seg oppover 
og dyre- og plantelivet påvirkes av endringer i temperatur. Norge har en 
stor olje- og gassnæring og vår økonomiske velstand gjør at vi slipper ut 
dobbelt så mye co2 per innbygger som det globale gjennomsnittet. 
Reiser og særlig reiser som innebærer lange flyreiser eller reiser med 
cruiseskip slipper ut store mengder klimagasser. Det er ulike anslag for 
hvor mye utslipp reiselivsrelaterte aktiviteter står for. Reiseliv er en 
næring i vekst både internasjonalt og i Norge, der en stadig større andel 
av turistene kommer langveis fra. Gjestedøgn fra turister utenfor Europa 
har økt fra om lag 3 prosent i årene 2005-2010 til å stige jevnt og utgjør 
7 posent av antall gjestedøgn i 2018 (tall tom november) og fra rundt 10 
prosent til 23 prosent av utenlandske gjestedøgn. Nordmenn flyr langt 
mer enn de fleste andre nasjoner, både fordi vi bor i et langstrakt land 
og fordi vi reiser mye i ferie og fritidsøyemed.   
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Forurensning, forsøpling og slitasje
Økt bruk av naturen til friluftsliv og turisme skaper 
utfordringer med slitasje på naturen på populære turmål 
over hele landet, særlig i sårbare områder tar det lang 
tid for naturen å reparere skadene når slitasjen har 
oppstått. Mangel på toaletter gjør at folk gjør fra seg i 
naturen og lite effektiv avfallshåndtering skaper 
utfordringer med forsøpling flere steder. Cruiseskip 
forurenser luft og sjø. Plast i havet er et stort 
miljøproblem som har fått mye oppmerksomhet. Mange 
er klar over allemannsretten, og med retten følger også 
plikten til å forlate stedet i samme tilstand. Økt bruk og 
mindre kunnskap om både retter og plikter skaper 
dermed utfordringer mange steder i landet. 

Natur og reiseliv 
Naturen har vært avgjørende for norsk reiseliv helt 
siden den spede starten på turisme siste halvdel av 
1800-tallet. Britiske laksefiskere, jegere og fjellklatrere 
hadde søkt til norske fjorder og fjell allerede i 1850-

årene, og omkring 1890 begynte en rivende utvikling i 
hotellnæringen på Vestlandet. I 1868 ble Den Norske 
Turistforening stiftet for å arbeide spesielt for 
fotturismens utbredelse, og i 1903 ble det opprettet et 
eget organ, Forening for Reiselivet i Norge (fra 1929–
84 Landslaget for Reiselivet i Norge; 1984–99 Nortra; 
1999–2003 Norges Turistråd; fra 2004 Innovasjon 
Norge), for å samordne markedsføringen av norske 
reisemål overfor de utenlandske kunder.

Naturen har vært Norges viktigste trekkplaster og det 
Norge er mest kjent for som reisemål internasjonalt. 
«Uberørt» natur, stillhet og ro er en knapp ressurs og 
mangelvare mange steder i verden. Dermed er 
forvaltning og styring av ferdsel i naturen blitt viktigere 
enn noen gang før. 
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Natur

Naturfenomener

Naturtyper

Sesonger



EST 2000 BFTRBleed29

Natur

Nasjonsbygging/
Identitet

Vern & vekst

Friluftsliv
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Natur

Ekspedisjoner/
konkurranser

Dyreliv

Nærnatur
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4. Spenningsfeltene
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Volumøkningen i internasjonal reisevirksomhet vil føre til at flere 
opplever utfordringene med trengsel og forsøpling når de er på reise. 
Mange reisende har lite erfaring med natur og å være i naturen. Selv 
små aktører må ta et betydelig ansvar for natur og kultur slik at 
gjestene får gode opplevelser.

1. Sikkerhet for gjester og for natur – Innovasjon Norge

2. Klimaendringer krever grep også der det gjør vondt Ex. Natural 
Habitat Adventure – klimanøytrale reiser

3. Plastikk og forsøpling – toaletter, søppelhåndtering og 
søppelrydding

4. Ansvarlig reiser – verdiskapning lokalt – Ripple score, 
G Adventure

5. Lån/leie av utstyr, ikke kjøpe; Bua, Finn oa

6. Mat og matsvinn; 

7. Lokal forurensning og trengsel, cruise

Bærekraftig tankesett i emning

Kilde; The New Sustainability : REGENERATION, JWT Innovation Group
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Skjer mye 
bra på plast



EST 2000 BFTRBleed

Skjer mye 
bra i maritim
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«Flygskam», «Flugschame», 
«vliegschaamte” nyord i Sverige, 
Tyskland og Nederland
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Hvem har ansvaret for fellesgodene 
og lokalsamfunn?

”Det er ikke VisitDenmarks opgave at 
sørge for, at turisterne ikke klumper 
sig sammen om Den lille Havfrue. 

...

VisitDenmark er sat i verden for at 
skabe kendskab og rejselyst til 
Danmark og for at tiltrække så 
mange købedygtige turister til 
Danmark som muligt, herunder også 
København.”

”Tilgjengelighet til natur for 
turister tar reiselivsnæringen for gitt. 
Det skal være gratis bruke 
eksisterende infrastruktur og referer 
til friluftslivsloven og 
«allemannsretten». Tilgjengeligheten 
til naturen har i Norge vært 
grunnsteinen for den norske 
friluftslivstradisjonen. Lovfesting av 
allemannsretten er en god ting. Det 
er lett å glemme pliktene. Tur(isme) 
etter evne må stå sentralt.»

Kile: Nordlys, Frivillighets-Norge betaler prisen for nasjonale 
reiselivsstrategier, Thomas Vold og Leif Inge Magnussen

Kile: Standby DK, intervju med adm. dir i 
VisitDenmark
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Turismen bidrar til vekst og velstand i 
lokalsamfunnet?
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Kilde: Dagbladet 26/2 2018
Foto: Ørjan Bertelsen/Hurtigruten
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«There exists a popular mindset assuming that ‘tourism is a low-

impact and non-consumptive development option’. This belief 

has compelled countries to pursue rapid and large-scale tourism 

development projects, in some cases attempting to double visitor 

volume over a short time period. We have shown that such 

a pursuit of economic growth comes with a significant carbon 

burden, as tourism is significantly more carbon-intensive than 

other potential areas of economic development.»

Kilde: The carbon footprint of global tourism, Nature climate change, Lenzen et al 

Klimagass utslipp fra turisme større enn tidligere antatt i følge ny 
rapport «The carbon footprint of global tourism»
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Alle peker på alle og mange peker på fly

Kilde: Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food 
systems (Walter Willett et al.), Dagros er feil syndebukk, Erling Kjekstad, Nationen, 181118
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De unge aktivistene
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Patagonia 
Samfunnsengasjement 
som går langt forbi 
kreativ reklame. 
Innebærer 
lobbyvirksomhet, drift og 
engasjement som 
påvirker organisasjonens 
egne prioriteringer
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Utbygging
Hyttebygging legger beslag på stadig større areal og 
bidrar til nedbygging av urørt natur. Det er et stort 
miljøproblem. Lokale interesser trumfer nasjonale og 
viktige regional interesser påpeker Riksrevisionen. 
Regjerning har strammet inn på bruken av 
innsigelsesinstituttet som skal bidra til å ivareta
nasjonale og vesentlige regionale interesser i
arealplanleggingen. Eksempler på dette er jordvern, 
strandsone, naturmangfold, reindrift, folkehelse, barn og
unges interesser, kulturminner, trafkksikkerhet og
skredfare. Det er risiko for at flere slike hensyn ikke
ivaretas godt nok. Utbyggerne frister med 
arbeidsplasser og mer handel i butikkene, Grunneierne 
får penger på bok.
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4. Kjernen natur
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Kjernefortellinger; Naturen er vårt DNA

• Kjernefortellingene trekker ut 
essensen av hva naturen er og betyr
for folk i Norge – historisk og i dag, 
bruken, spenningene, konfliktene, 
menneskene i naturen, stemningen og 
opplevelsene. Fortellingene trekker ut 
holdningene til natur og hvordan 
naturen preger livsstil og 
prioriteringer. 

• Naturen og naturressursene er kilden 
til nesten alt i Norge; bosetting, 

næringsutvikling og velstand. 
Kjernefortellingene definerer 
posisjoneringen av natur og 
naturopplevelser, hva som er relevant 
å fortelle om til potensielle turister og 
til turister som er i Norge. 

• Kjernefortellingene oppsummerer noe 
sant og betydningsfullt om vårt forhold 
til naturen og hvordan vi bruker 
naturen i fritiden til friluftsliv og 
rekreasjon. 
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Naturen er 
vårt DNA

Ut i det ukjente
• Ekspedisjoner
• Eventyr
• Adrenalin
• Komfort / høy kvalitet

Radikal bærekraft
• Allemannsplikten
• Forvaltning av ressurser
• Høste fornybare 

naturressurser
• Stille krav 

Friluftsliv
• Allemannsretten
• Kompetanseoverføring
• Folkehelse
• Kulturarv
• Stillhet og ro
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5. Konsepter
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Konseptene 

Konseptene er ulike perspektiver på natur og 
naturopplevelser i Norge – et utgangspunkt for 
kommunikasjon, innovasjon og utvikling rettet mot 
bestemte målgrupper og situasjoner.

Konseptene er ulike innganger til å fortelle om natur i 
Norge. De skal treffe behovene i bestemte målgrupper
samtidig som de skal formidle hvordan man forholder seg 
til og bruker naturen i Norge. 

Konseptene er noe å strekke seg mot og et strategisk 
utgangspunkt for å prioritere budskap i dag. De er felles 
referanserammer som utfyller og beriker hverandre. 
Kolleksjonen av konsepter bidrar til mangfold og 
variasjon som samlet sett formidler et mangfold av natur 
og naturopplevelser i Norge. 

Konseptene er ikke ment å være statiske, men i stadig 
utvikling. Et utgangspunkt for eksperimentering og testing 
av budskap, opplevelser og for deling av erfaringer. 
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Målgrupper for konseptene

Status Fellesskap

Nytelse og frihet

Kontroll

Ko
nt

ro
ll

SosialIndividuell

Fr
ih

et

Naturlig rett 
utenfor døra

Konsept 01

Energi og trøkk 

Inspirasjon

Konsept 03

Fellesskap og
tilhørighet

Sosial

Konsept 02

Ekspertise og
kunnskap

Intellektuell

Konsept 04

Balanse, helse 
og avkobling

Indre
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Energi & trøkk
Konsept 01
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Padle med hval

52

Norges lengste
motbakke Surfe under Nordlyset

På innsiden av breén Arktisk eventyr

Pudder-alarm

Frikjøre i uberørt natur Birkebeiner´n

Stor fallhøyde
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Stemning, energi og vinkling

• Mestre naturen og mestre seg selv – Naturen er lekeplass og treningsarena, å stå på toppen og skue ned, komme 
seg over eggen, klatre den krevende veggen, sove ute i vinternatta, kjøre ned et bratt heng og suse utfor med 
skrekkblandet fryd. Utfordre balansen på sykkel på humpete skogsstier. Kjenne adrenalinet bruset og vinden suse 
over kalde, røde kinn. Den gode følelsen av å klare mer enn vi tror, mestringsfølelsen.   

• Vår vidunderlige natur utfordrer og berører – Den storslåtte og vakre naturen med sine uforklarlige formasjoner 
og fenomenale naturfenomen. Stadig nye topper andre i vennekretsen ikke har beseiret, lange turer, korte turer, 
bratte turer, storslått utsikt, ville dyr, fugl og fisk som lever i ugjestmilde omgivelser. Høyere, lengre, dypere, 
brattere, kaldere, villere og mer eksotisk. Kjenne kraften i naturen på kroppen og føle energien bruse lenge etter at 
turen er over. Skiftende vær og sesonger, høye fjell og trange daler, harmoniske landskap og dype skoger, stille 
vann og ville fosser. Enorme krefter, milde vinder og sola som endelig varmer etter en lang, mørk og kald vinter. 

• Tilrettelagt natur – Klatre opp en bratt vegg i trygg forvisning om at utstyret sørger for at det er risikofritt. Henge 
mellom trekronene og klatre over hengebroer, slenge seg ut i en zip line og gå med lette steg på tilrettelagte stier og 
trapper. Ta heisen til toppen av alpinbakken eller gondolbanen opp den bratte fjellsida. Det er ikke nødvendig med 
mye erfaring eller årevis med trening, alt er lagt til rette for ulike ferdigheter. Bli med på en skiskole og få 
instruksjoner av en guide. Gå i tau over breen eller prøv rafting. Temmet og tilrettelagt. 
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Vinkling

• Det eventyrlige og spektakulære – det
vakre, uoppdagede, overveldende

• Lidenskap og mestring – utfordrende, 
givende, spennende, energigivende, 
adrenalinkick og kontroll

• Det fascinerende – mytiske, uforanderlige, 
røttene og sagnene, mørket
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Målgrupper – statusfortelling, spesielle anledninger og inspirasjon

• Steder andre ikke har vært, opplevelser andre 
ikke har hatt og historier andre ikke har fortalt

• Det er utfordrende, bratt, høyt, iskaldt, dypt og 
rått, men også tilgjengelig for folk uten spesielle 
ferdigheter

• Det er spesialisert utstyr og årevis med trening, 
det er kun for de få som utfordrer grenser for 
hva vi har sett tidligere. 

• Store navn, unikt og spektakulært – for de som 
vil ut i det ukjente, ut på eventyr. Du kan klatre 
til toppen eller observere det nedenfra. 

• Det er også for de som vil ha litt mer komfort, ta 
heisen opp og kjøre ned. Det trenger ikke være 

strabasiøst selv om det er spektakulært.  

• Det er tilrettelagt og forenklet slik at du kan stå 
på ski rett fra hyttedøra, det er heis og skiskole, 
guidede opplevelser og brevandring.  

• Det er godt skiltet og god infrastruktur, det er 
folk som gir deg gode råd på veien og som 
hjelper deg å finne en rute og en tur som 
passer for dine ønsker.

• Det er eventyr for enhver smak, for noen er 
urørt natur og øde landskap nok i seg selv, 
andre vil utfordre og mestre det på 
spektakulært vis.
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Glamping, mobile 
hoteller og gir mulighet til 
å komme tettere på 
naturen på spennende 
måter



EST 2000 BFTRBleed

Fi
g 

1.

57

Hva som er nytt avhenger av øynene som ser. 
Orientering er en nordisk idrett og turtradisjon som 
ble utviklet på slutten av 1800-tallet. 

Nå trekkes orientering fra som både thrilling og 
new. :

Kilde: https://www.msn.com/en-
my/health/fitness/20-extreme-sports-activities-to-
try-in-2017/ss-AAkkntW#image=2

MSN presenterer orientering
som en «thrilling new sport to
try in 2019»
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Raskere, høyere, sterkere – til døden skiller oss ad 
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Uavhengig av ferdigheter, kunnskap og erfaring 
påpeker Facebook. Adventure er tilgjengelig for 
alle og folk lar seg inspirere av andre som har 
begitt seg ut på eventyr uten særlig erfaring.

Glamping, zip line og via ferrata gjør 
eventyr mer tilgjengelig for alle

Kilde; facebook trends



→→
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Natur er kultur

Natur er eventyr inn i det ukjente  – nye
utfordringer og nye ferdigheter, 

Natur er felleskap, møteplasser og 
sosialt samvære – møte mellom 
mennesker, smaker og historier som 
fortelles.

Mat er kunnskap om historie, lokale 
ressurser  – lange linjer, råvarer, 
teknikker som har utviklet seg over tid. 
Mat er etnografi, teknologi og impulser 
utenfra.

Målgrupper for konseptet

Status Fellesskap

Nytelse og frihet

Kontroll

Ko
nt

ro
ll

SosialIndividuell
Fr

ih
et

Naturlig rett 
utenfor døra

Konsept 01

Eksklusiv og 
eksperimentell

Inspirasjon

Konsept 03

Fest og
fellesskap

Sosial

Konsept 02

Ekspertise og
kunnskap

Intellektuell

Konsept 04

Balanse, helse og
måtehold

Indre
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Ekspertise og perspektiv
Konsept 02
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Fauna & Flora Dyreliv Besøksforvaltning, 
forskning og formidling

Øko-filosofien Kunnskapsbasert
friluftsliv Styring av ferdsel

Nasjonalromantikken How to: 
bål

Myter, eventyr
& moral
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Stemning, energi og vinkling

• Lær om norsk natur – Hvordan ble fjordene til, hva skjer med isbreene når klimaet endrer seg, hvordan skal jeg 
opptre i møtet med elg? Hvilke bær kan vi spise? Er isen trygg? Dess mer man vet, dess mer spennende blir det å 
bevege seg i naturen og dess mindre risiko utgjør man både for seg selv og andre. Det lurer et mysteriet i hver maurtue 
og det er fascinerende å lære mer om hvordan naturen og livet i naturen har utviklet seg og tilpasset seg i 1000-vis av 
år.

• Kunnskapsbasert friluftsliv – Friluftsliv har en enestående plass i norsk kultur, politikk og samfunnsliv. 
Friluftslivet er rotfestet i allemannsretten og plikten og stiller krav til kunnskap og evne til å vurdere risiko, egne evner
og ferdigheter i møte med naturen. Friluftsliv er identitet, filosofi og folkehelse, det er uberørt natur og kulturminner i 
naturen. Gjennom friluftsliv kan man få tilgang til kunnskap både om naturen, naturtyper, flora og fauna, tidligere tiders 
bruk av naturen, hvordan og hvor man bør ferdes og ta ansvar for naturen og dyrelivet. For å få en god opplevelse av 
friluftsliv trengs det basiskunnskap om hvordan man kan få fisk på kroken, tenne bål ute, finne egnet teltplass og hva 
pakker man med seg i sekken på tur. En kunnskap som overføres på tvers av generasjoner, i skolen, lag og foreninger.

• Inspirasjon i naturen – Naturen har bidratt til en rik fortellertradisjon med sagn, eventyr og myter. Tallrike kunstnere og 
forfattere har latt seg inspirere både av det storslåtte, skremmende, stillheten og perspektivene som naturen gir. Naturen 
har inspirert til innovasjon og næringsutvikling og bidratt til å bygge kunnskap og kompetanse. 
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Vinkling

• I 1000 vis av år og fremdeles i utvikling 
– Enorm kunnskap og kompetanse om å 
ferdens i naturen og ta vare på naturen.

• Læring – allerede fra barnsben lærer vi å 
ferdes i naturen og bruke naturen til 
rekreasjon og friluftsliv. Gamle sagn og 
myter formidler kunnskap om naturen og 
hva man må passe seg for. 

• Forvaltning – Mulighetene for å utøve 
friluftsliv, allemannsretten og plikten er helt 
sentral i norsk kultur og forvaltning.
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Målgrupper – Kunnskapstørste, kunnskapsrike og søkende

• Mer kunnskap, det blir aldri nok kunnskap. 
De kunnskapstørste blir aldri utørst, for økt kunnskap er veien 
til økt forståelse, bredere horisont og nye perspektiv. 
Kunnskap om filosofi, arter, geologi, tegnene i naturen. I Norge 
er kunnskapen om hvordan ferdes i naturen overført fra en 
generasjon til den neste. Reisen blir mer givende om man får 
ta del i kunnskapen. 

• Kunnskap har en egenverdi. Den trenger ikke være nyttig, 
praktisk eller morsom. Kunnskap er egenutvikling, drevet fram 
av en indre lyst til å lære for å forstå og for å vokse som 
menneske. De tørste tilegner seg kunnskap på mange måter 
ved å få den fortalt, forberede seg og lese seg opp, observere, 
delta, dele erfaringer, spørre og grave. Ta i bruk alle sansene 
og besøke stedene der historien ble til.  

• Kunnskapen blir større når den deles. Inntrykkene, historiene 
og refleksjonene kan diskuteres underveis, fordøyes og skape 
gode samtaler. Lærdommen, historiene og mytene om huldra, 
nøkken og fossegrimen kan formidles videre til familie og 
venner etterpå. 

• På jakt etter destinasjoner som har en rik historie og kulturarv 
og der dette er tilgjengelig for de som kommer på besøk. 
Kunnskapen må være tilgjengelig, uten språkbarrierer og det 
må være enkelt å komme seg til og rundt på reisemålene. 
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• Friluftsliv for ferskinger

• Allemannsplikten

• Fellesturer for solo-reisende

• Fjellfestivaler

• Skiforeningens skikurs vintergjester

• Håndverk møter friluftsliv

Eksempler på realisering –
produkter som materialiserer konseptene
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Fi
g 

1.

«From educational to philantropic, they want to 
recconnct with nature and do something to help
the planet». 

Flere peker på at frivillig arbeid blir mer populært 
både som en del av en ferie og som en hel reise. 

Wildlife fenger

http://www.adventurewomen.com/blog/article/2019-travel-trends-to-watch-womens-travel/
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Magnetic North Travel 
frister med reiser der du 

kan lære om friluftsliv og 
filosofien bak.  
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Lær klimaendring og se effektene i naturen  
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Lær å male, fotografere, yoga, shinrin yoku, seile, dykke, sanke, 
klatre, gå på truger, skikjøring, bruke kart og kompass…  
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Lær å ferdes trygt og sikkert
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Lær å dykke og bidra til å redde korallrevene



→→
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Målgrupper for konseptet

Status Fellesskap

Nytelse og frihet

Kontroll

Ko
nt

ro
ll

SosialIndividuell

Fr
ih

et

Naturlig rett 
utenfor døra

Konsept 01

Energi og trøkk

Inspirasjon

Konsept 03

Fellesskap og 
tilhørighet

Sosial

Konsept 02

Ekspertise
og kunnskap

Intellektuell

Konsept 04

Balanse, helse og
velvære

Indre
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Fellesskap & tilhørighet
Konsept 03
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Dugnad
Vårrydding

Kameratskap & 
hjelpeplikt

I superundertøy blant
fremmendeGrønn lue

Hvite netter på skjæret

Familielangrenn Fjellfestival Allemannsretten & 
allemannsplikten

I solveggen
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Stemning, energi og vinkling
• Dugnadsånd i norsk natur – Norge er verdensledende på frivillighet, det er en grunnleggende verdi å løse 

oppgaver sammen og stille opp for hverandre og for lokalsamfunnet på dugnad. Stien du går på, T’ene som fører deg 
trygt fram, vissheten om at du får hjelp om du går deg bort. Send en takk til 1000-vis av frivillige som rydder løyper, 
maler, hugger ved og rykker ut når noen er i trøbbel. Frivillige arrangerer festivaler, skikurs og konserter og sørger for 
at naturen er Norges viktigste møteplass. 

• Fellesskap i naturen – Er du singel, ta på deg en grønn lue og møt andre i samme situasjon. Still opp på 
strandrydding og bli med på festen etterpå, meld deg på en tur i det lokale turlaget, besøk skihytta og ta en kopp kakao 
med turfolket. Spander en pølse på bålplassen og del en kvikk lunsj på toppen. Skriv deg inn i boka på toppen og nyt en 
ta en øl i ullundertøy på fjellhytta etterpå. Hils på de du møter. Kom deg ut i skogen på en søndag og opplev turglede og 
fellesskap

• Gjør din plikt – Du er velkommen til å bruke norsk natur og være en del av fellesskapet. Da forventer vi at du kjenner 
pliktene som følger med; til å rydde etter deg, hjelpe andre som er i trøbbel, ta med deg søppel hjem, velge turer og 
aktiviteter etter evne. Kle deg etter forholdene og sjekk vær og føreforhold før du legger ut på tur. Å hjelpe er ikke et 
valg, men en plikt i Norge. I trafikken skal du alltid stanse og hjelpe om mennesker eller dyr har vært utsatt for en 
ulykke og i andre situasjoner der liv og helse er i fare skal du stanse opp og hjelpe til.  
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Vinkling

• Frihet og tilhørighet – ansvar for 
fellesskapet, tillit til fellesskapet, dugnad

• Fellesskap – hilsekulturen, fellesturer, 
skihytter, markastuer, festivaler, 
rasteplasser, bålplasser, 

• Lek – frislippet, vårfølelsen, livets lyse 
sider, mosjonsarrangementene, 
lekeplassene – skianleggene, 
klatreparkene, badestrendene, 
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• Noen vil ha trøkk, energi og frislipp, andre vil ha det 
kameratskap, fellesskap og lave skuldre

Fellesskap

• Lettbent, lave skuldre, føle seg som en integrert del av et 
verdifullt fellesskap.

• Tolerant, åpent og nysgjerrig på mennesker, egalitært, 
likeverdig og demokratisk

• De gode øyeblikkene, nytelsen etter å ha vært ute. Praten 
mens man går i fred og ro. 

Hedonisme

• Maksimal nytelse, lekent, moro og full av trøkk og energi. 
Kjenne adrenalin og mestring i fellesskap. Slippe seg løs og la 
det stå til. 

• Uten restriksjoner, nye opplevelser og steder, nye mennekser
med samme interesser eller gamle kompiser.

Målgrupper – «feel good» – inn i varmen, 
ut i natten, en ventil for å forløse stress og mas 
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Expat Ease of Setting In Index,

Expat Insider 2017 

Vi har en jobb å gjøre
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Finn en turvenn på turvenn.no

Turfolkets digitale 
møteplass. Her kan 
du skaffe deg en 
turvenn og finne noen 
å gå sammen med. 
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The Free Bird Club for folk på 50+ 
Et viktig poeng å møte andre når de reiser, ikke bare leie et rom. 
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Festival er i naturen 



→→
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Målgrupper for konseptet

Status Fellesskap

Nytelse og frihet

Kontroll

Ko
nt

ro
ll

SosialIndividuell

Fr
ih

et

Naturlig rett 
utenfor døra

Konsept 01

Eksklusiv og 
eksperimentell

Inspirasjon

Konsept 03

Fest og
fellesskap

Sosial

Konsept 02

Ekspertise
og kunnskap

Intellektuell

Konsept 04

Balanse, helse og
avkopling

Indre
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Balanse, helse 
og avkobling

Konsept 04
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Nyt flyt

Skogens ro

85

Pusterom Skjerp sansene

Nordmenns guder heter
fjellet, vidda og havet

Nærnatur Inn i varmen
- ut i naturen

Ren natur

Magiske øyeblikk
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• Hverdagsnaturen – En kort tur ut for å tømme hodet og stresse ned. Tre ut av hverdagen bare for en stakket stund 

og få ny energi. Kjenne skogens ro på en tur ute i naturen, fjerne seg fra ståk, plikter og mas. Stillhet og ro, bare sus i 
trærne, bekken som sildrer og fuglesang.  Trenger ikke dra langt for å gå på tur eller å være ute lenge. En kort tur ut gjør 
godt både for kropp og sjel. De aller fleste har naturen rett utenfor døra, selv i byene kan du ta en kort busstur rett ut i 
ski- og turløypene. 

• Det enkle friluftslivet – Trenger ikke dyrt utstyr eller fancy klær for å drive friluftsliv, en plukkekopp til blåbær og et 
par gode sko. Friluftslivet er stille opplevelser, ikke bråk fra motoriserte kjøretøy eller kamp mot klokka og 
konkurranse. Det er enkle gleder og enkelt utstyr. Kaffekopp ved bålet i skumringen. Røde kinn. Frisk luft. Drikke vann 
fra bekken og klatre i trær. Spikke en seljefløyte og se hvitveisen blomstre om våren. Nyte høstens fargeprakt og 
vinterlandskap pakket inn i vatt. Det er å være glad i naturen og ta vare på naturen. Johan Galtung formulerte det slik; 
«Nordmenns sanne guder heter Fjellet, Vidda og Havet. Stillheten du trer inn i alene på ski en vakker maimorgen opp 
fra Snarbyeidet er like ensom og gripende som den din europeiske søster røres av når kirkedøren lukker seg bak henne i 
Roma eller Brussel. Vi har vår stillhet. Hun har sin.» 

• Helse – Friluftsliv er folkehelse. Naturen er fysisk og mental helse, senker kolesterol og blodtrykk. Stillhet i naturen er et 
universelt språk, naturopplevelser gir rom for refleksjon og ettertanke, bedrer søvnkvalitet og lykkefølelse. Stillhet og natur 
går ikke av moten, det kommer ingen ny natur og ingen ny stillhet neste sesong. Det er mulighet for å komme i takt med 
naturens puls. Naturen og friuftslivet appellerer til noe grunnleggende og forbinder oss med noe evig, naturen er helhet, den 
er inkluderende og har plass til alle.
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3 hovedtemaer

• Luksus – Bli tatt vare på, ren natur, 
glamping, bo godt i naturen, stillhet

• Friluftsliv – Tømme hode, 
det enkle naturlige, daglig tur i naturen

• Helse / velvære – Kontakt med røttene, 
ren mat, fravær av forurensning – lyd, lys. 
Fravær av krav og forventninger til 
prestasjon. Øredøvende stillhet.
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• Stokkøya, Kanvas, Juvet 

• Mest spesiell overnatting 

• Nordlyset

• Hiking, friluftsliv

• Sanking

• Kunst i natur

• Pilegrim

Eksempler på realisering –
produkter som materialiserer konseptene
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• Enkelt og gjør godt

• I rolige omgivelser, men ikke øde og forlatt. 

• Uten avbrytelser, tid til å dyrke det indre liv, 
enkelt liv eller familielivet.

• I naturen og i kontakt med elementene, 
rolige aktiviteter og opplevelser.

• Naturen er en trygg og kravløs havn, lett 
tilgjengelig, «hassel-fritt», stille dager, mye 

søvn og mulighet til å ta livet som det faller 
seg. 

• Nyte enkle gleder, lese en bok og gå rolige 
turer. 

Målgrupper – kvalitetstid, harmoni og balanse 
– alenetid, familietid og fokus på det indre



→→
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I Tyskland og Nederland har andelen ferier 
med formål om å koble av verden og komme 
seg vekk fra stress og mas til et rolig og 
komfortabelt sted fått betydelig større 
betydning i perioden mellom 2011 og 2017. 
Denne typen ferier var ubetydelig i 2011. Den 
klassiske «sharing and caring»/toghetherness 
har hatt tilsvarende nedgang. Innholdet i 
familiferiene har endret karakter og blitt 
påvirket av endringene i reisemønstre og 
prioriteringer for øvrig.. 

Ferier for å komme seg vekk

Kilde: Innovasjon Norge/Ipsos 2011 og 2017
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Adventure handler i økende grad om velvære og mentalhygiene

• I følge ATTAs trendrapport for 2018 søker 
adventure-målgruppen i økende grad 
opplevelser som bidrar til avkobling, både 
fysisk og mentalt. Rom for å fokusere og 
gjenvinne kontrollen over livet. 

«People are increasingly using travel 

experiences as an opportunity to regain a 

sense of control among the chaos they 

encounter in their everyday lives»

«We’re seeing more trips offered as 

restoration, wellness, recovery, and digital 

detox, which seek to offset the intensity of 

modern life,” Dr. Milena Nikolova of the 

American University in Bulgaria commented.»
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Velvære er en oppdagelsesreise
«Wellness is, by nature, a journey –

an ongoing physical and emotional quest»

Global Wellness Organization spår at stadig 
flere destinasjoner og aktører vil designe 
velværeopplevelser og reiser som henger 
sammen som perler på en snor. Opplevelser 
som er vevd sammen av en fortelling som 
guider deg både i medgang og motgang til et 
dypere nivå av velvære. Det er en måte å 
gjøre transformasjon tilgjengelig og 
oppnåelig for turister som søker dybde og 
endring. 

Eksempler: Six Senses, Buthan og 

Red Mountain Resort, Island
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Red Mountain Resort på Island og Six Senses i Buthan er 
underveis. Begge bruker opplevelsesdesign til å gi gjestene 
nærkontakt med lokale verdier og mytologi. I Buthan handler det 
om «happiness», som er landets måleenhet for om de lykkes, og 
på Island hentes inspirasjon fra sagaen om Bárður Snæfellsás, 
som forlot den kaotiske verden for å leve I ensomhet inne I en 
isbre. I Norge handler det kanskje om friluftsliv?

93

Transformasjon ved design
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Somtimes it helps to be at the end of the world to 
feel like you are removed from everything

Kristina Roth (founder)

På en privat øy i Finland, kun for kvinner
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Wellness travel will become a more meaningful two-
way exchange between the travelers and the 
destination, instead of a one-sided consumptive and 
commercial transaction. 

As more and more people pay attention to their health, 
they increasingly want to keep up with their healthy 
habits when they travel. And a growing segment of 
travelers are taking trips specifically focused on 
maintaining and improving their personal health and 
wellbeing. This shift is driving the growth of wellness 
tourism. 

GWI projects that wellness tourism will grow at an 
average annual rate of 7.5% through 2022, 
considerably faster than the 6.4% annual growth 
forecasted for overall global tourism. We expect that 
global wellness tourism expenditures will reach over 
$919 billion in 2022, representing 18% of the global 
tourism market.

Global Wellness Report –
Wellness Tourism
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Friluftsliv - norsk velvære?
The quest for differentiation and authenticity has led 
many industry players to refocus on their own 
traditions and wellness modalities in designing 
destinations and crafting guest experiences. Some look 
to their bathing traditions; for example, Finnish saunas, 
Austrian sauna aufguss, and Russia banya all offer 
distinctive experiences that combine wellness with 
rituals, community, fun, and entertainment, within a 
specific cultural context. With Scandinavians 
consistently ranking as the happiest people in the 
world, there is also surging interest in Nordic lifestyle 
concepts such as hygge (“cozy” for the Danish and 
Norwegians) and lagom (“balanced” or “just right” for 
the Swedish), which can be incorporated into facility 
design, guest experiences, wellness offerings, and 
marketing/promotion. 
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Blue Line Cruises – naturaktiviteter og cruise, to sider 
av samme sak. 
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Leger skriver respekt på naturopplevelser på Shetland for å redusere blodtrykk, angst og bidra til økt velvære
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Kilde JWT Innovation Group, The New Sustainability: REGENERATION, 2018
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Helse og velvære hos AirBnB
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Visitors at Getaway are encouraged to lock their phones away. CREDIT: JENNIFER YOUNG (@JENNIFERYOUNGSTUDIO) FOR GETAWAY
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6. Anbefalinger
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Anbefalinger

Norge er friluftslivets rike og vugge.

Kombiner opplevelser og fortellinger fra 
de ulike konseptene for å skape 
variasjon og nysgjerrighet 

Løft opp møteplassene, hilsekulturen, 
festivalene og turene der man kan treffe 
andre.

Få frem allemannsplikten og 
forventningene til folk som bruker norsk 
natur



www.bleed.com
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Takk/Danke/Obrigado/Thank 
You/Terima Kasih/Merci 
Beaucoup.
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