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Presentatör
Presentationsanteckningar
-   Fulufjellet er et grenseoverskridende fjell som består av to nasjonalparker, en veldig stor (385 km2 og vernet i 2002) og et vesentlig mindre (82,5 km2, vernet i 2012). Til sammen utgjør dette et stort sammenhengende og inngrepsfritt fjell- og skogområde på ca. 467 km2. -   Både lokalt og nasjonalt er det uttrykt mål å øke den lokale verdiskapingen gjennom å øke antallet besøkende til nasjonalparkene i Norge og Sverige. Svenske og Norske nasjonalparker har nå utviklet hver sin merkestrategi og Miljødirektoratet (samme som Naturvårdsverket) har de siste årene utarbeidet en veileder for besøksforvaltning i norske verneområder. Våre lands respektive merkestrategier legger føringer for hvordan forvaltningen skal tilrettelegge og bygge opp sin kommunikasjon i besøksforvaltningen. Og dette byr på utfordringer i Fulufjellet som består av to tilgrensende nasjonalparker i to land med forskjellige forvaltningsordninger, lover og regler. Og de besøkende er ofte ikke klar over dette.



Forskjellig utgangspunkt for 
tilretteleggingsgrad

Sverige
• Første nasjonalpark der 

tilrettelegging for besøkende ble 
inkludert i planleggingen

• Sonering (I – IV)
• Besøkssenter og mer ressurser
• Brukerundersøkelser 

gjennomført i 2001, 2003 og 
2014

Norge
• Preget av liten grad av 

tilrettelegging (enkel 
skilting/merking). Innfallsport 
under oppbygging.

• Ingen besøkssenter og lite 
ressurser

• Ingen soneinndeling
• Fravær av brukerundersøkelser 

og andre relevante 
kartlegginger, men er nå i gang

• Nye politiske føringer om å legge 
til rette for å utnytte 
reiselivspotensialet

Presentatör
Presentationsanteckningar
I dag eksisterer det lite felles informasjon om det helhetlige Fulufjellet fordi vi har forskjellige profiler og fordi vi ikke har en samordnet og felles kommunikasjon for de to parkene. Informasjon- og tilretteleggingen kan derfor bære preg av å være lite samkjørt og omforent. I tillegg er det store forskjeller på grad og omfang av tilrettelegging i de to parkene. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Våren 2016 startet vi et samarbeidsprosjekt som går ut på å ta i bruk besøksforvaltning som et verktøy i en grenseoversgridende besøksstrategi for Fulufjellets nasjonalparker. Når jeg sier VI så mener jeg forvaltningsmyndighetene, dvs…..Dette er et interregprosjekt som blir finansiert av Interreg Sverige-Norge. Resten er et spleiselag mellom Länsstyrelsen Dalarna, Nasjonalparkstyret for Fulufjellet, Fylkesmannen i Hedmark og Miljødirektoratet.



Prosjektorganisering
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Rådgivende utvalg består av: I skötselrådet på svensk sida ingår bland andra företrädare för Älvdalens och Malungs-Sälens kommuner, byalag och byutvecklingsgrupper, skoterklubbar, fiskare, jägare och naturvårds-organisationer, friluftsfrämjandet samt turistentreprenörer. På norsk side består rådgivende utvalg av ulike interessene i området, som bl.a. grunneiere, andre særlig berørte offentlige organer som for eksempel friluftsråd, næringsliv, frivillige organisasjoner, bl.a. natur- og miljøorganisasjoner og lignende



• Lage en felles og omforent plattform for besøksforvaltning i Fulufjellet og 
ta i bruk dette som verktøy i en grense-overskridende besøksstrategi. 
Dette for å redusere nasjonalparkgrensenes barriereeffekter og utnytte 
grenseregionenes samlede ressurser.

• Øke kvaliteten, tilgjengeligheten og opplevelsen for de besøkende, øke 
den lokale verdiskapingen på begge sider av grensen og øke forståelsen 
for vernet, samtidig som verneverdiene ivaretas.

Prosjektmål



Definisjoner

Besøksforvaltning:
 å legge til rette for og styre bruken av en nasjonalpark slik at 

opplevelsen for de besøkende og den lokale verdiskapingen 
blir størst mulig, forståelsen for vernet økes og verneverdiene 
ivaretas. 

Besøksstrategi:
 en besøksstrategi er en plan for hvordan nasjonalparkstyret vil 

gjennomføre besøksforvaltning for nasjonalparken. 
Besøksstrategien skal vise hvilke tiltak (informasjon, fysisk 
tilrettelegging, sonering, oppsyn etc.) som er nødvendige for å 
balansere verneverdier, besøkende og lokal verdiskaping i et 
verneområde, slik at en oppnår størst mulig nytte for alle tre 
interesser. 

Prinsipper for en besøksstrategi:
 Dersom det er motstridende målsettinger mellom ivaretakelse 

av verneverdiene, tilrettelegging for de besøkende og lokal 
verdiskaping, skal ivaretakelse av verneverdiene tillegges 
størst vekt. 



Aktiviteter Resultat

Kunnskapsgrunnlag - Kulturminneregistreringer
- Sårbarhetsanalyser
- Brukerundersøkelser

Felles kjennetegn/grafisk profil, 
symbol el.

- Mulighetsstudie

Grenseregional tilgjengelighet, 
attraktive besøksmål og 
informasjon

- 2 grenseoverskridende stier
- Tilrettelegging av besøksmål og entrèer
- Felles kartbrosjyre

Besøksstrategi og tiltaksplan - Grenseoverskridende besøksstrategi
- Tiltaksplan

Kommunikasjon og 
resultatspredning

- Felles kommunikasjonsplan
- Grenseoverskridende forskningsseminar
- Grenseoverskridende samarbeid for bedrifter som 

ønsker å benytte nasjonalparklogoene
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Nyhetsbrev

Facebook: Fulufjällsprosjektet

www.lansstyrelsen.se/dalarna/ful
ufjallsprojektet

Følg prosjektet på:

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/fulufjallsprojektet


Takk for oppmerksomheten!
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