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Forord
På oppdrag for Autoriserte Besøkssentre i Norge – AN har Menon Economics utredet samfunnsnytten til de
autoriserte besøkssentrene i Norge. Denne rapporten er resultatet av dette arbeidet.
Natur- og kulturarv er sentral i norsk historie og som norsk merkevare. Det er også økende forståelse for og
oppmerksomhet rundt viktigheten av å ta vare på naturområdene våre. Målet med denne rapporten er å vise
rollen autoriserte besøkssentre spiller og kan spille i å spre kunnskap og skape oppmerksomhet om norske naturog kulturverdier, og hvordan de bidrar til bærekraftig verdiskaping. Vi viser at nyttevirkningene er betydelige, og
at det er potensial for å styrke disse ytterligere. Besøkssentrene kan være fyrtårn for norsk natur- og kulturarv.
Rapporten er skrevet av Øyvind N. Handberg, Kristin Magnussen, Live Nerdrum og Endre Kildal Iversen. Kristin
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Sammendrag
Naturen er sentral i norsk historie og Norges merkevare. Nasjonalparkene, verdensarvområdene, særegne
naturområder og dyrearter representerer det ypperste av Norge. Ved å formidle kunnskap om natur- og
kulturgoder bidrar autoriserte besøkssentre til økt opplevelse og bedre bevaring av disse godene, samt til økt
verdiskaping i lokalt reiseliv. Besøkssentrene berører altså viktige samfunnsområder, som reiseliv, kultur og
undervisning, i tillegg til miljø og natur. Deres samfunnsnytte er langt større enn offentlig finansiering av
sentrene. Besøkssentrene har videre potensiale til å ta en større og mer synlig rolle i bevaringen av natur og i
merkevarebyggingen av Norge: besøkssentrene kan være fyrtårn for norsk natur. Intervjuer med og andre
tilbakemeldinger fra besøkssentrene tilsier at for å sikre drift som ivaretar autorisasjonskravene og gir
attraktive besøkssentre, er det investerings- og driftsbehov på hhv. 2 og 3,5 mill. kr i året per besøkssenter.

Autoriserte besøkssentre i Norge
Et autorisert besøkssenter er et fysisk senter med autorisasjon til å spre kunnskap om norsk natur. Autorisasjonen
gis av Klima- og miljødepartementet og forvaltes av Miljødirektoratet. Høsten 2020 var det 32 autoriserte
besøkssentre spredt over hele landet. Sentrene er i delt inn i nasjonalpark-, rovdyr-, verdensarv-, våtmarksentre
og villreinsentre, avhengig av hvilke natur- og kulturverdier de representerer.
Besøkssentrene formidler kunnskap om natur- og kulturgoder og tilgjengeliggjør disse godene for brukerne, både
for norske og utenlandske tilreisende, ikke minst for lokalbefolkningen, og for andre som ellers ikke ville hatt
mulighet til å ta del i godet. Kunnskapsformidling om naturen og dens sammenhenger til voksne og barn kan
bidra til økt innsikt, respekt, engasjement og omsorg for natur- og kulturmiljøet. Dette er kjernen i
besøkssentrenes virksomhet og en viktig del av deres samfunnsnytte. Sentrene bidrar også til å øke
tilgjengeligheten til naturen og til å øke verdiskapingen i tilknyttet næringsliv, særlig reiselivet.
I denne rapporten gir vi et statusbilde av autoriserte besøkssentre i Norge i dag, strukturerer nyttevirkningene
sentrene bidrar med og vurderer omfanget av virkningene. Vi drøfter og foreslår også hvordan sentrene kan
jobbe for å ytterligere øke samfunnsnytten. I resten av dette utvidede sammendraget redegjør vi først for dagens
nyttevirkninger av sentrene før vi viser til potensialet for økt samfunnsnytte i framtiden.

Besøkssentrene øker verdien av natur- og kulturgodene de er tilknyttet
Besøkssentrene bidrar til å øke verdien av natur- og kulturgodene de er tilknyttet. Både direkte, ved at de
besøkende får økt glede av godene, samt at de besøkende får økt glede av at andre har mulighet til å nyte godene,
og indirekte ved at økt verdsetting av godene kan føre til at de besøkende bidrar til bedre ivaretakelse av dem.
Økt kunnskap blant besøkende barnehager, skoleklasser, studenter, lokalbefolkning og turister om natur, miljø
og kultur skaper bevissthet om viktigheten (og sårbarheten) til godene. Dette kan bidra til at de besøkende
individuelt tar mer bærekraftige valg og at de er pådrivere for en mer bærekraftig forvaltning av disse godene,
noe som vil øke sannsynligheten for at natur og kultur også kommer framtidige generasjoner til gode. Naturveiledning er sentralt for å oppnå dette, sammen med utstillinger og andre tilbud i og utenfor sentrene. Generelt
vil fritidsbesøkende på sentrene også ha egennytte av besøket; hvis ikke, ville de ikke gjennomført besøket.
Denne nytten kan være knyttet til interesse for å lære om natur- og/eller kulturgoder, underholdning av
utstillinger og opplevelser på senteret, opplevelse av arkitektur, utsikt eller mat, eller andre tilbud.
Besøkssentrene bidrar også til å legge til rette for bedre tilgjengelighet av natur- og kulturgodene. Det er et
økende fokus på bærekraftig reiseliv; lokalbefolkning og friluftslivsinteresser har meldt om masseturismens
negative påvirkning på natur- og kulturgoder. Dette kan for eksempel grunne i forsøpling og forurensning i
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naturen, eller at natur- og kulturopplevelser forringes som følge av at natur- og kulturgoder overforbrukes og
slites ned når mange benytter godene samtidig. Satsing på og profilering av infrastruktur, som besøkssentre,
bidrar til å begrense negativ påvirkning på naturen. Sentrene skaleres etter turiststrømmen og gjør det enklere
å begrense negative konsekvenser gjennom tilrettelagte utsiktspunkt, stier, toaletter og søppelspann. Økt
kunnskap om naturen og dens sårbarhet og viktighet kan videre bidra til større aktsomhet blant brukerne av
naturen. Det er vanskelig å kvantifisere denne positive virkningen i kroner og øre, men den kan være betydelig.

Besøkssentrene som opplevelsesattraksjoner bidrar til lokal verdiskaping
Reiselivsnæringen er viktig for verdiskapingen i Norge, og natur og kultur er kjernen i det norske reiselivsproduktet. Det er tilgangen til urørt natur, fossefall, dype fjorder, snødekte fjell, fugleliv, lakseelver, midnattssol,
stavkirker, setre og andre kulturminner som er næringens ressursgrunnlag. Med utgangspunkt i dette, leverer
norsk reiselivsnæring opplevelser og andre tjenester til lokalbefolkning, andre nordmenn og utenlandske
besøkende. Næringen skaper årlig verdier for milliarder og sysselsetter tusenvis av mennesker, hvorav en relativt
stor andel av arbeidsplassene er i distriktene.
Besøkssentre bidrar til bedre naturopplevelser for friluftsmennesker og turister i Norge: Ved å komplementere
vernede naturområder med interessante utstillinger og arkitektur, utsiktspunkt, rasteplasser og servicefasiliteter
bidrar besøkssentrene til å øke kvaliteten på besøkendes opplevelse. Attraksjoner leder trafikk mot de samme
ferdselsårene, og bidrar indirekte til at reiselivsnæringen kan koordinere seg og tilby turistene flere og bedre
tjenester. Satsning på besøkssentre kan videre skape oppmerksomhet gjennom presseoppslag og kan trekkes
fram i profilering av Norge, på lik linje med nasjonale turistveier. At verdiskapingen i stor grad skjer utenfor
tettbygde strøk medfører også en viktig distriktsdimensjon.

Oppsummert bidrar sentrene til en rekke nyttevirkninger
Oppsummert skaper autoriserte besøkssentre nytte for samfunnet gjennom flere kanaler, illustrert etter type
virkning i Figur A. De to grå boksene og den gråskraverte boksen er nytte for de besøkende på sentrene eller
personer som får besøk av formidlere fra besøkssenteret, for eksempel ved presentasjoner på skoler. De
besøkende som kjøper billett, vil i noen grad betale for denne nytten gjennom billettpengene. Nytten deres ved
besøket vil likevel overstige denne kostnaden; hvis ikke ville de ikke betalt og besøkt senteret.
Den oransjeskraverte og de to oransje boksene er nytte for andre personer enn de som direkte påvirkes av
besøkssentrenes aktiviteter. Dette ved at friluftslivsutøvere og andre som setter pris på at natur- og kulturverdier
bevares opplever at personer ferdes mer skånsomt i områdene etter å ha lært om dette på besøkssentre. Videre
kan økt stedsidentitet komme andre til nytte enn de som er i direkte kontakt med besøkssentrene, for eksempel
ved at innbyggerne opplever at senteret bidrar til å forhøye lokale natur- eller kulturverdier og at de dermed får
en økt stolthet over hjemstedet sitt. Den siste oransje boksen er lokale verdiskapingseffekter i reiselivet: sentrene
som tiltrekker seg fritidsbesøkende fra utenfor egen region bidrar til økt verdiskaping lokalt ved at disse
personene spiser, overnatter eller på andre måter legger igjen penger i området, som kan bidra til økt
sysselsetting og økt tjenestetilbud i områdene.
De tre grønne boksene i figuren er nyttevirkninger som sentrene i ulik grad bidrar til: Besøkssentrene som
samarbeider med forskningsaktører bidrar til å skape ny kunnskap knyttet til natur- og kulturverdiene ved sitt
senter, som kan komme til nytte i framtiden. Besøkssentrene som samarbeider med verneområdeforvaltningen
eller annen forvaltning, og særlig de som er forvaltningsknutepunkt, kan bidra til en mer effektiv forvaltning av
natur- og kulturverdiene. Til slutt, vil folk som har ikke-bruksverdier knyttet til natur- og kulturverdiene kunne
dra nytte av å vite at andre lærer om disse verdiene. Disse tre siste typene nyttevirkninger er særlig vanskelig å
kvantifisere, men drar alle i retning av økt samfunnsnytte fra sentrene.
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Figur A

Samfunnsnytten til autoriserte besøkssentre: typer nyttevirkninger og relevante grupper
Besøkssentrene skaper ny kunnskap gjennom
bidrag til forskning

Nasjonal nytte
knyttet til
miljøkunnskap,
forskning og
forvaltning
Lokal nytte
knyttet til økt
verdiskaping og
lokal opplevelse
av eget sted og
naturområder
Nytte for
besøkende og
andre som
direkte opplever
besøkssentrene

Besøkssentrene skaper samspillseffekter med
forvaltningen

Formidlingen til besøkssentrene gir nytte for
andre enn de som mottar kunnskapen
Besøkssentrene bidrar til mindre forringelse av
naturområder og kulturmiljø
Besøkssentrene gir økt verdiskaping i
reiselivsnæringen lokalt
Besøkssentrene kan bidra til økt stedsidentitet
Besøkssentrene formidler også til andre utenfor
senteret, som får nytte av kunnskapene
Besøkssentrene har mange besøkende som får
nytte av sine besøk

Vi har anslått omfanget for to av disse åtte nyttevirkningene. Basert på etablerte verdsettingsmetoder, finner vi
at samlet samfunnsnytte for de besøkende på besøkssentrene (lys grå boks i Figur A) er i størrelsesorden en halv
milliard kroner per år, uten konsumentoverskudd. Ved å benytte verdianslag for konsumentoverskudd fra
forskningslitteraturen, kan samlet samfunnsnytte i året for de besøkende på sentrene anslås å være i
størrelsesorden 520-740 mill. kroner. Dette må anses som et grovt anslag for å antyde størrelsesorden. For den
midterste oransje boksen i Figur A, anslår vi at de besøkende økte den lokaløkonomiske omsetningen i reiselivet
med omtrent 870 mill. kroner og bidro med verdiskaping på omtrent 280 mill. kroner i 2019. Denne aktiviteten
skaper omtrent 600 arbeidsplasser, flere av dem høykompetente arbeidsplasser i distriktene.

Samfunnsnytten til sentrene overstiger samlet statlig finansiering og billettinntekter
De grå boksene i Figur A er i noen grad finansiert av de besøkende selv gjennom kjøp av billetter. En stor andel
av de besøkende betaler imidlertid ikke inngangspenger, særlig på våtmarksentrene og ved formidling utenfor
sentrene. Grunntilskudd og andre tilskudd fra Miljødirektorat og Riksantikvaren, samt støtte fra andre offentlige
og private aktører bidrar til å finansiere deler av aktiviteten som gir disse nyttevirkningene.
De statlige tilskuddordningene vi har identifisert der autoriserte besøkssentre direkte fikk midler av betydning i
2021 summeres til 66,3 mill. kroner, fordelt på grunntilskudd (38,6 mill. kr), søkbare kompetansetilskudd (20,7
mill. kr) og naturveiledningsmidlene (7 mill. kr til ni av sentrene). Grunntilskuddet for nasjonalpark-, rovdyr- og
våtmarksentre er 1,1 mill. kroner i året. I tillegg kan det altså søkes om prosjektmidler, og enkelte sentre mottar
noe mer faste midler (verdensarv- og villreinsentre og ni sentre som får naturveiledningsmidler). Til sammen gir
det i gjennomsnitt ca. to mill. kroner per senter. I tillegg anslår vi samlede billettinntektene fra betalende
besøkende til å være omtrent 84 mill. kroner, basert på besøkstall for 2019. Oversikten er ikke fullstendig – den
mangler offentlig støtte fra andre kilder, som fra kommuner, fylkeskommuner og private sponsorer. Det
foreligger ikke komplett oversikt over midler sentrene får fra andre kilder, men hoveddelen av statlige tilskudd
kommer fra miljømyndighetene. Dette indikerer derfor at finansieringen av besøkssentrene i 2021 (statlige
tilskudd og billettinntekter) var omtrent 150 mill. kroner, langt unna anslaget på nyttevirkning bare for de
besøkende (lyseste grå boksen i Figur A): 520-740 mill. kroner.
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Figur B indikerer forskjellen i hva tilskuddene fra Miljødirektoratet og billettpengene (forenklet normalisert til én
krone) innebærer i prissatte nyttevirkninger: for én krone får samfunnet igjen anslagsvis 3,5-5 kroner i form av
direkte nytte for de besøkende og nesten 2 kroner i form av lokal verdiskaping i reiselivsnæringen. De resterende
seks nyttevirkningene er ikke prissatt, men er positive og kan være av vesentlig betydning.
Figur B

Skjematisk oversikt av størrelsesforholdet tilskudd fra Miljødirektoratet og samlede inntekter fra
billettsalg og de prissatte nyttevirkningene, samt oversikt over de ikke-prissatte nyttevirkningene

50 øre krone tilskudd
fra Miljødirektoratet
+ 50 øre i billettpenger

3,5-5 kr

2 kr

Nytte for de besøkende

Lokal verdiskaping for reiselivsnæringen

Nytte fra utadrettet formidling

?

?

Bidrag til forskning og ny kunnskap

Mindre forringelse til nytte for andre

?

?

Samspillseffekter med forvaltningen

Økt stedsidentitet

?

?

Nytte for andre enn de som mottar ny
kunnskap (ikke-bruksverdier)

I henhold til samfunnsøkonomisk teori vil underfinansiering av goder gi underinvestering i produksjon av godene
og derfor lavere forsyning av disse enn optimalt for samfunnet. Samfunnets finansieringsbidrag er adskillig lavere
enn samfunnets nytte av besøkssentrene. Det betyr at samfunnsnytten trolig er lavere enn dets potensial.

Besøkssentrene uttrykker et investeringsbehov på minst to mill. kroner i året
Besøkssentrene viser til at opplevelsesattraksjoner og andre fysiske trekkplastre er viktige for å tiltrekke seg
besøkende. Dette utløser behov for investeringer. Større attraksjonsverdi ventes å bidra til å øke antallet
besøkende og økt kvalitet på formidlingen vil øke samfunnsnytten til sentrene. Sentrene viser til betydelige
investeringsplaner for de neste fem årene. Planene inkluderer for eksempel investeringer i utstillinger, andre
formidlingsprosjekter, universelt utformede toaletter og klasserom, gallerier, gangveier rundt senter, aktivitetspark, panoramafilm, kontorer m.m. Investeringsplanene anslås å beløpe seg til i størrelsesorden 300 mill. kroner
for neste femårsperiode og planlegges for å heve sentrenes opplevelses- og attraksjonsverdi, tiltrekke nye
besøkende og øke samfunnsnytten beskrevet over. Investeringsplanene utgjør oppunder 2 mill. kroner i året per
senter, og kommer altså i tillegg til drift- og vedlikeholdskostnadene til sentrene. Dette er altså mer eller mindre
konkrete planer, slik at anslaget må regnes som en klar underestimering av ønskede investeringer, som for
eksempel vil kunne inkludere investeringer sentre gjerne skulle gjort, men som de ikke har ressurser til å
planlegge eller de anser som umulig å finansiere med dagens finansieringsgrunnlag. Anslaget inkluderer heller
ikke investeringer ved etablering av eller investering i nye sentre utover disse 32. Trolig er potensialet for
investeringer og heving av samfunnsnytten større, dersom besøkssentrene gis mulighet til sterkere finansering,
både til investeringer og til drift av attraksjoner og økt aktivitetsnivå.
Selv for de planlagte investeringene er finansieringen usikker. Inntekter fra billettsalg anslås av besøkssentrene
å være tilstrekkelig til å dekke ca. 10 prosent av investeringsplanene. Resterende må finansieres av andre kilder.
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Lokale, regionale eller nasjonale investorer oppgis som ikke relevante eller av liten betydning for de fleste, slik at
sentrene peker på at offentlige midler vil måtte stå for brorparten av investeringene dersom de skal realiseres.

Besøkssentrenes driftskostnader overstiger dagens grunntilskudd
Å opprettholde attraktive opplevelser, som tiltrekker besøkende til sentrene, og samtidig sikrer at formidlingsarbeidet er av god kvalitet, fordrer et godt og forutsigbart finansieringsgrunnlag, også for driften av sentrene.
Dette vil frigjøre tidsbruk fra å søke og rapportere på midler til mer målrettet arbeid, og det vil forbedre kvaliteten
på sentrenes aktiviteter og redusere avhengigheten av enkeltpersoners frivillige innsats. Det vil også være i
sterkere samsvar med ambisjonsnivået uttrykt for besøkssentrene fra politisk hold og i autorisasjonskravene.
I denne rapporten redegjør vi for den lange rekken funksjoner sentrene fyller, og de ulike aktivitetene de
gjennomfører. Disse lar seg ikke oppsummere kort her i sammendraget. I tillegg til konkrete investeringer for å
opprettholde og øke attraksjonsverdien for brukerne, oppgir besøkssentrene at det over tid er utviklet en
betydelig underfinansiering av driften av sentrene. Flere sentre opplever at autorisasjonskravene setter krav til
drift av sentrene som ikke dekkes av dagens grunntilskudd fra Miljødirektoratet. Kravene omhandler blant annet
nødvendige åpningstider, kvalitet og tilgjengelighet til attraksjoner og aktiviteter, opprettholdelse av
merkevaren, formidling av natur- og kulturhistorie, naturveileding (som kun et fåtall av sentrene får øremerket
tilskudd til) og annet kvalifisert personell. Nødvendige utgifter for dette inkluderer bla. lønn til daglig leder,
kulturmiljø- eller naturveileder og verter; drift og vedlikehold av utstillinger; husleie, lys og varme; renhold, og
annen aktivitet definert av autorisasjonen. Disse utgiftene overstiger dagens grunntilskudd på ca. 1,1 mill. kroner.
Det er krevende å anslå et konkret driftsmiddelbehov i kroner, fordi sentrene er ulike og flere av autorisasjonskravene er formulert mer som mål (f.eks. «sentrene bør tilby et regelmessig og variert program») enn spesifikke
minimumskrav (f.eks. «sentrene skal være åpne for besøkende minst 1000 timer fordelt på minst 150 dager i
året»). Sentrene har også kostnader for å fylle kravene som ikke nødvendigvis framgår i regnskap, som frivillig
arbeid, slik at det er sentrene selv som kjenner behovet best. Gjennomgangen av sentrenes aktiviteter,
ambisjonsnivået som uttrykkes i autorisasjonskravene og anslag fra besøkssentrene tilsier et driftsmiddelbehov
på anslagsvis 3,5 mill. kroner i året per senter.
Om en legger til grunn statlig finansiering, 32 autoriserte besøkssentre, et samlet investering- og driftsmiddelbehov på 5,5 mill. kroner per senter og et nåværende årlig finansieringsnivå på 66,3 mill. kroner (se siste avsnitt,
s. 3), så innebærer det en samlet økning i årlig finansiering på ca. 110 mill. kroner. 1

Strategier for økt samfunnsnytte
Til slutt i denne rapporten foreslår vi fem strategier besøkssentrene kan følge for å øke aktiviteten ved de
etablerte sentrene, og dermed ytterligere styrke samfunnsnytten. Kort oppsummert er strategiene:
1) Arbeide for bedre finansiering av samfunnsoppdraget
2) Utvikle rollen i lokalt reiseliv og næringsliv og betydningen for lokal- og regionaløkonomien
3) Styrke samarbeidet mellom besøkssentrene og profileringen av dem samlet sett som «fyrtårn for norsk
natur- og kulturarv», samtidig som det gis rom for å fremheve særpreg under fellesparaplyen
4) Optimalisere inntekter fra besøkende
5) Samarbeide med andre institusjoner (som museer, vitensentre, forskningssentre osv.)

1

(3,5 𝑚𝑖𝑙𝑙. 𝑘𝑟 + 2 𝑚𝑖𝑙𝑙. 𝑘𝑟) ∗ 32 − 66,3 𝑚𝑖𝑙𝑙. 𝑘𝑟 = 109,7 𝑚𝑖𝑙𝑙. 𝑘𝑟.
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Strategiene 2)-5) vil måtte initieres av besøkssentrene selv, og konkretiseres nærmere i siste delkapittel av
rapporten. Strategi 1) fordrer politiske beslutninger på nasjonalt nivå om økt finansiering av besøkssentrene,
gjennom eksisterende ordninger eller gjennom nye ordninger. Forhåpentligvis gir denne rapporten et
beslutningsgrunnlag som viser at (økt) finansiering av besøkssentrene er samfunnsøkonomisk profitabelt.
Sammenlignet med eksempelvis museer og vitensentre mottar besøkssentre relativt lave statlige overføringer.
Museer med mer enn ett årsverk mottok i gjennomsnitt 31 mill. kroner i statlige tilskudd i 2019 og vitensentrene
mottok i gjennomsnitt nesten 7 mill. kroner i statlige tilskudd samme år. De autoriserte besøkssentrene mottok
i gjennomsnitt anslagsvis 2 mill. kr i 2021. Institusjonene kan imidlertid ikke sammenlignes direkte, fordi de har
ulike funksjoner. Blant annet har flere museer konserverings- og oppbevaringsroller for natur og kulturminner.
Denne rapporten viser at de autoriserte besøkssentrene skaper betydelig samfunnsnytte, bidrar til lokal
verdiskaping og skaper arbeidsplasser, deriblant høykompetente arbeidsplasser i distriktene. Sentrene mottar
statlige grunntilskudd, kan søke om ytterligere tilskudd, og de fleste har billettinntekter. Samfunnsnytten til
sentrene er langt høyere enn statlig finansiering, og mange sentrene rapporterer om manglende finansiering til
investeringer som vil kunne øke samfunnsnytten ytterligere, samt til å opprettholde god drift.
Det er over flere år uttrykt sterkt politisk ønske om bærekraftig vekst av naturbasert reiseliv i Norge. Reiselivsnæringen er rettet mot naturopplevelser, og anerkjenner at merkevaren Norge forutsetter at vi klarer å ta vare
på våre unike natur- og kulturverdier. Andre økonomiske virkninger av tap og forringelse av natur har også
økende fokus. Besøkssentrene kan ha en viktig rolle i dette ved å formidle kunnskap om natur og kultur for større
naturopplevelser og bedre bevaring: Besøkssentrene kan være fyrtårn for norsk natur.
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1 Innledning
I dette kapitlet gir vi en kort forklaring introduksjon til rapporten og den metodiske tilnærmingen.

1.1 Autoriserte besøkssentre
Autoriserte besøkssentre er fysiske sentre som sprer informasjon om natur- og/eller kulturverdier, viktigheten
av å ta vare på verdiene og hvordan ta dem i bruk på en bærekraftig måte. Formålet med besøkssentrene er at
de skal «spre kunnskap og skape oppmerksomhet om sitt felt» og «bidra til lokal, bærekraftig verdiskaping
gjennom måten de drives på» (Miljødirektoratet 2021). Besøkssentrene er delt inn i nasjonalpark-, rovdyr-,
verdensarv- og våtmarksentre, i tillegg til Norsk villreinsenter. Det er per høsten 2020 32 autoriserte og operative
besøkssentre i Norge. Siden er det etablert det etablert to nye nasjonalparksentre – i Reine for Lofotodden
nasjonalpark og i Arendal for Raet nasjonalpark. Det er også vedtatt autorisasjon og etablering av to nye sentre
i 2021: Besøkssenter Oslofjorden og Besøkssenter Jomfruland nasjonalpark.
Sentrene er av ulik størrelse, spredt over landet, og de formidler ulike typer naturinformasjon.

1.2 Formålet med rapporten
På oppdrag for foreningen Autoriserte Besøkssentre i Norge har Menon Economics utredet samfunnsnytten til
besøkssentrene. Denne rapporten er resultatet av dette arbeidet.
Formålet med rapporten er å gi et statusbilde av autoriserte besøkssentre i Norge i dag, strukturere nyttevirkningene sentrene bidrar med og vurdere omfanget av disse nyttevirkningene. Vi drøfter og foreslår også
hvordan sentrene kan jobbe for videre vekst for å øke samfunnsnytten. Utredningen fokuserer på nyttesiden,
herunder samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske forhold, og gir i mindre grad et bilde av de samfunnsøkonomiske kostnadene ved sentrene.
Det finnes en rekke besøkssentre i Norge, men denne rapporten omhandler kun de autoriserte besøkssentrene.
Definisjonen av dette forklares nærmere i kapittel 2. For enkelhets skyld henviser «besøkssenter» og «senter» i
rapporten til autoriserte besøkssentre, om ikke annet presiseres.

1.3 Kort om metode og data
Denne rapporten tar utgangspunkt i samfunnsøkonomisk metode for vurdering av besøkssentrenes
samfunnsnytte, noe vi går nærmere inn på kapittel 3 og 4. Rapporten benytter data som er innsamlet ved
gjennomføring av en spørreundersøkelse som er sendt til alle autoriserte besøkssentre høsten 2020, og
oppfølgende dybdeintervjuer med et utvalg av disse besøkssentrene (se vedlegg 2). Vi har videre basert oss på
besøkssentrenes rapportering til Miljødirektoratet. I tillegg er det samlet inn informasjon om besøkssentre,
støtteordninger mv. fra ulike skriftlige rapporter og dokumenter.

1.4 Leseguide
I kapittel 2 gir vi en oversikt over de autoriserte besøkssentrene i Norge i dag, aktivitetene deres, hvordan disse
finansieres og hvordan sentrene forvaltes fra statens side. I kapittel 3 og 4 drøfter, strukturerer og anslår vi
samfunnsnytten sentrene bidrar med, på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Til slutt drøfter og foreslår vi i kapittel
5 hvordan en kan arbeide for å utvikle sentrene videre og dermed styrke samfunnsnytten sentrene bidrar med.
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2 Autoriserte besøkssentre i Norge
I dette kapitlet gir vi en deskriptiv oversikt over de autoriserte besøkssentrene og deres funksjoner.

2.1 Besøkssentrene fyller en rekke ulike funksjoner
Et autorisert besøkssenter er et fysisk senter med formål om å «spre kunnskap og skape oppmerksomhet om sitt
felt» og «bidra til lokal, bærekraftig verdiskaping gjennom måten det drives på» (Miljødirektoratet 2021).
Autorisasjon gis av Klima- og miljødepartementet etter søknad og godkjenning av Miljødirektoratet, og den
forvaltes av Miljødirektoratet.
Det er per høsten 2020 32 autoriserte besøkssentre i Norge.2 Sentrene er av ulik størrelse, spredt over landet,
formidler ulike typer naturinformasjon og har i ulik grad andre tilbud enn de som er direkte knyttet til formålet
som autorisert besøkssenter. Tabell 2.1 gir en oversikt over disse sentrene. Tabellen viser at det per i dag 15
nasjonalparksentre, fire rovdyrsentre, seks verdensarvsentre og seks våtmarksentre, i tillegg til villreinsenteret.
Disse sentrene fordeler seg på 32 kommuner, som vist i Figur 2.1. Enkelte kommuner har flere besøkssentre, og
enkelte besøkssentre (våtmarksentre) har delsentre i ulike kommuner. I det følgende beskriver vi de fire
senterkategoriene nærmere, med fokus på målene og rollene til sentertypene. Til slutt beskriver vi sentre som
ikke faller inn under disse sentertypene i en «annet-kategori».
Delkapitlene som følger, beskriver sentertypene i mer detalj. For nærmere om autorisasjonskravene for alle typer
besøkssenter og dermed mer om hva et besøkssenter innebærer, se vedlegg 1.
Figur 2.1

Kommuner med autoriserte besøkssentre i Norge

2

Inkludert Norsk Villreinsenter med to lokasjoner, Nord og Sør. I 2021 ble det etablert autoriserte nasjonalparksentre for
Lofotodden (Reine) og Raet (Arendal), og det er vedtatt autorisasjon og etablering av Besøkssenter Oslofjorden og
Besøkssenter Jomfruland nasjonalpark
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Tabell 2.1

Type

Autoriserte besøkssentre i Norge per høsten 2020 og hvilken nasjonalpark, verdensarv- eller
våtmarksområde senteret representerer

Nasjonalparksenter

Navn

Nasjonalpark/verdensarv/våtmark

Besøkssenter nasjonalpark Femundsmarka

Femundsmarka

Besøkssenter nasjonalpark Folgefonna

Folgefonna

Besøkssenter nasjonalpark Færder

Færder

Besøkssenter nasjonalpark Hardangervidda – Eidfjord
(Norsk Natursenter)

Hardangervidda

Besøkssenter nasjonalpark Hardangervidda – Skinnarbu

Hardangervidda

Besøkssenter nasjonalpark Jostedalsbreen – Fjærland
(Norsk Bremuseum)

Jostedalsbreen

Besøkssenter nasjonalpark Jostedalsbreen – Oppstryn

Jostedalsbreen

Besøkssenter nasjonalpark Jostedalsbreen – Jostedalen
(Breheimsenteret)

Jostedalsbreen og Breheimen

Besøkssenter nasjonalpark Jotunheimen
(Norsk fjellsenter)

Jotunheimen, Reinheimen og Breheimen

Besøkssenter nasjonalpark Lierne

Lierne

Besøkssenter nasjonalpark Nordland

Junkerdal og Saltfjellet-Svartisen

Besøkssenter nasjonalpark Reisa

Reisa

Besøkssenter nasjonalpark Stabbursdalen

Stabbursdalen

Besøkssenter nasjonalpark Ytre Hvaler

Ytre Hvaler

Besøkssenter nasjonalpark Øvre Pasvik

Øvre Pasvik

Besøkssenter rovdyr Bardu
Rovdyrsenter

Besøkssenter rovdyr Flå
Besøkssenter rovdyr Østerdalen*
Besøkssenter rovdyr Namsskogan

Verdensarvsenter
Våtmarksenter

Geirangerfjorden verdsarv - Norsk Fjordsenter

Geirangerfjorden

Rjukan-Notodden industriarv

Industriarven ved Rjukan-Notodden

Rørosmuseet - Verdensarvsenter Røros

Røros bergstad og Circumferensen

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv for verdensarvsenter i
Vegaøyan

Vegaøyan

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS

Bergkunst

Verdensarvsenter Urnes*

Urnes stavkirke

Besøkssenter Våtmark Ilene

Ilene

Besøkssenter våtmark Jæren

Kvassheim, Orre og Mostun

Besøkssenter våtmark Lista

Lista

Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren - Museene i
Akershus

Nordre Øyeren

Besøkssenter våtmark Oslo

Fornebu og Østensjø

Besøkssenter Våtmark Ørland

Ørland

Villrein

Norsk Villreinsenter Sør (Skinnarbu)
Norsk Villreinsenter Nord (Hjerkinn)

*Sentrene er under oppstart. I tillegg har Nasjonalt villaksenter (Lyngdal, Lærdal, Namsos og Tana), Runde Miljøsenter og
Atlanterhavsparken fått midler over statsbudsjettet (2019 og/eller 2020), men er per i dag ikke etablert som autoriserte
besøkssentre. I 2021 ble det etablert autoriserte nasjonalparksentre for Lofotodden (Reine) og Raet (Arendal), og det er
vedtatt autorisasjon og etablering av Besøkssenter Oslofjorden og Besøkssenter Jomfruland nasjonalpark.
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2.1.1 Nasjonalparksentre
Nasjonalparksentrene er knyttet til en eller flere nasjonalparker, og formidler særlig kunnskap om verneverdiene,
naturmangfoldet og de bærekraftige friluftslivsmulighetene som ligger i tilhørende nasjonalpark(er) og i
randsonene. Retningslinjene for autorisasjon beskriver at nasjonalparksentrene «skal fungere som en åpen dør
til natur og naturopplevelser og bidra til å skape begeistring og ansvarsfølelse for naturen» (Miljødirektoratet
2021, s. 9). Det er per i dag 40 nasjonalparker i Fastlands-Norge, og det er sentre knyttet til 15 av disse.3
Utover natur- og friluftslivsinformasjon om nasjonalparken senteret er knyttet til, arbeider sentrene generelt for
å motivere til opplevelser som ikke forringer naturen og til interesse for natur, naturvern og kulturarv. Sentrene
har også en lokal funksjon, i lokalsamfunnet, som en opplevelsesattraksjon i samarbeid med annet lokalt reiseliv
og i samarbeid med verneområdestyret og nasjonalparkforvaltningen. Flere sentre har også aktivt samarbeid
med forskningsmiljøer og deltar i forskningsprosjekter.
Nasjonalparksentrene fyller altså en rekke lokale, regionale og nasjonale roller som:
-

Formidlere av naturinformasjon, om både lokalspesifikke og mer generelle naturverdier, også på skoler
og i annen undervisning

-

Tilretteleggere for bærekraftig friluftsliv i nasjonalpark(ene) og i områdene rundt

-

Samarbeidsaktør og mulige forvaltningsknutepunkt for forvaltning av nasjonalparken og eventuelt
andre naturverdier i området

-

En opplevelsesattraksjon som tiltrekker seg tilreisende til området, inkludert utenlandske besøkende

-

Samarbeidsaktører for lokalt reiseliv

-

Samarbeidsaktører for forskningsmiljøer og tilretteleggere for forskning

Figur 2.2 gir en oversikt over plasseringen av Norges nasjonalparker og de autoriserte nasjonalparksentrene.
Figur 2.2

Nasjonalparker i Norge (grønt) og omtrentlig plassering av nasjonalparksentrene
(blått) per september 2020. Kart: norgesnasjonalparker.no, bearbeidet av Menon

3

Jostedalsbreen, Breheimen, Jotunheimen, Reinheimen, Folgefonna, Femundsmarka, Færder, Reisa, Hardangervidda, Lierne,
Junkerdal, Saltfjellet-Svartisen, Stabbursdalen, Ytre Hvaler og Øvre Pasvik.
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Det er friluftseksjonen i Miljødirektoratet som er statlig hovedkontaktpunkt og ansvarlig for autorisasjonen av
nasjonalparksentrene. Klima- og miljødepartementet er øverste ansvarlige myndighet.
Figur 2.3

Utsikt fra Besøkssenter nasjonalpark Hardangervidda – Skinnarbu. Foto: Per Lykke

2.1.2 Rovdyrsentre
Rovdyrsentrene er knyttet til en eller flere rovdyrarter. Retningslinjene for autorisasjon beskriver at målet med
sentrene er «å formidle et totalt og objektivt bilde av økologi, forvaltning og konflikt knyttet til de norske
rovdyrartene». Sentrene har «et spesielt ansvar for informasjon om nasjonal politikk og belysing av det regionale
og totale konfliktbildet» (Miljødirektoratet 2021, s. 7). Det er i dag tre rovdyrsentre i drift i Norge: Flå i Viken,
Namsskogan i Trøndelag og Bardu i Troms og Finnmark. Alle sentrene er samlokalisert med dyre-/aktivitets-/
familieparker: henholdsvis Bjørneparken, Polar Park og Namsskogan Familiepark. I tillegg ble det i 2020 etablert
et nytt autorisert rovdyrsenter på Koppang i Østerdalen, samlokalisert med Norsk Kultursenter.4
Rovdyrsentrene formidler kunnskap om de norske rovdyrartene og om forvaltningen av disse i Norge
(Miljødirektoratet 2021). I tillegg har rovdyrsentrene en viktig rolle i å utvikle metoder for informasjonsspredning
og samarbeid om et konfliktfylt tema: rovdyr og landbruket. Sentrene arbeider med å utvikle metoder for
presentasjoner og konflikthåndtering, og informasjon tilpasset til ulike målgrupper.
Rovdyrsentrene fyller flere lokale, regionale og nasjonale roller:
-

Formidlere av informasjon, med fokus på rovdyrartene bjørn, ulv, gaupe og jerv, samt kongeørn, også
på skoler og i annen undervisning

-

Forebyggende og konfliktdempende der rovdyr- og landbruksinteresser er i konflikt

-

Opplevelsesattraksjon som tiltrekker seg tilreisende til området

-

Samarbeidsaktør for forskningsmiljøer

4

www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/september-2019/rovdyrsenter-legges-til-koppang-i-hedmark/;
www.regjeringen.no/no/aktuelt/besokssenter-om-rovdyr/id2683415/ [30.10.20].
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Det er viltseksjonen i Miljødirektoratet som er statlig hovedkontaktpunkt og ansvarlig for autorisasjonen av
rovdyrsentrene. Klima- og miljødepartementet er øverste ansvarlige myndighet. Autorisasjon som besøkssenter
må ha støtte fra rovviltnemnda i regionen.

2.1.3 Verdensarvsentre
Verdensarvsentrene er knyttet til et verdensarvsted. Verdensarv er kultur- og naturarv ansett å ha unik,
internasjonal verdi, fra et historisk, kunstnerisk, vitenskapelig eller estetisk synspunkt. 5 Stedene defineres som
verdensarv av UNESCO og settes opp på verdensarvlisten, på bakgrunn av verdensarvkonvensjon fra 1972.6 Det
er per i dag totalt 1121 steder på listen, hvorav åtte er i Norge: bergkunsten i Alta, Bryggen i Bergen, RjukanNotodden industriarv, Røros bergstad og Cirkumferensen, Struves meridianbue Urnes stavkirke, Vegaøyan og
Vestnorsk fjordlandskap.7 Det er i dag fem verdensarvsentre som representerer hvert sitt verdensarvsted (i fet
skrift over). I tillegg er det autorisert et planlagt verdensarvsenter for Urnes stavkirke.
Formålet med verdensarvsentrene er å spre kunnskap og skape oppmerksomhet om de framstående universelle
verdiene til norske verdensarvområder, gi forståelse for hvorfor disse skal tas vare på og sette den norske
verdensarven i et internasjonalt perspektiv. Sentrene skal bidra til at verdensarven har en funksjon for
lokalsamfunnet i tråd med forpliktelsene i verdensarvkonvensjonen» (Miljødirektoratet 2021, s. 9).
Verdensarvsentrene fyller lokale, regionale, nasjonale og internasjonale roller:
-

Formidlere av informasjon om natur- og/eller kulturverdiene senteret representerer, også til
barnehager, skoleklasser, studenter og andre

-

Formidlere mer generelt om oppdatert informasjon om verdensarvkonvensjonen, verdensarv og andre
UNESCO-konvensjoner, både for Norge og internasjonalt, inkludert markering av merkedager

-

Opplevelsesattraksjon som tiltrekker seg tilreisende til området

-

Forvaltningsknutepunkt for verdsarven

-

Samarbeidsaktør for forskning og bærekraftig utvikling

Klima- og miljødepartementet er øverste ansvarlige myndighet for oppfølgingen av verdensarv i Norge, mens
ansvaret internasjonalt ligger hos UNESCO. Riksantikvaren og Miljødirektoratet (seksjon for verneområder) har
det faglige ansvaret for å følge opp verdensarvkonvensjonen, hvor førstnevnte koordinerer samarbeidet mellom
de to direktoratene.

2.1.4 Våtmarksentre
Våtmarksentrene er knyttet til minst ett våtmarksområde8 hver, med mål om «å skape bevissthet om, og
forståelse for, verdien av våtmark, herunder å formidle kunnskap om ivaretakelse av våtmarksområder generelt
og Ramsarområder spesielt» (Miljødirektoratet 2021, s. 8).
Våtmarksentrene informerer både om lokale våtmarksområder, om den nasjonale og globale verdien av våtmark
og om Ramsarkonvensjonen. Sentrene gjennomfører også aktiviteter knyttet til våtmarksområdet senteret

5

www.riksantikvaren.no/hva-er/verdensarv/ [30.10.20].
www.riksantikvaren.no/hva-er/verdensarv/verdensarvkonvensjonen [30.10.20]
7 https://whc.unesco.org/en/list/ [30.10.20].
8 Definisjonen av våtmarksområde følger Ramsarkonvensjonen: sumper, innsjøer, torvmyrer, skogdekkede våtmarker,
grotter og elver i innlandet; korallrev, laguner og fuglefjell langs kysten og menneskeskapte våtmarker (reservoarer,
dammer, fiskedammer, rismarker og annet) (Miljødirektoratet 2021).
6
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representerer eller våtmark som tema, bidrar til forskning og overvåking av våtmarksområdene og tilrettelegger
for å oppleve våtmarksområdene på en måte som ikke forringer dem.
Våtmarksentrene fyller altså lokale, regionale og

Figur 2.4

nasjonale roller:
-

Inngang til Besøkssenter våtmark
Lista. Foto: Menon

Formidlere av naturinformasjon, både om de
lokale våtmarkene og om våtmark generelt til
besøkende

-

Formidling og undervisning om våtmark til
barnehager, skoleklasser, studenter og andre

-

Samarbeidsaktører for forskningsmiljøer og
tilretteleggere for forskning

-

Samarbeidsaktører for miljømyndigheter, særlig
for overvåkning av lokale våtmarksområder

Det er seksjon for verneområder i Miljødirektoratet som er statlig hovedkontaktpunkt og ansvarlig for
autorisasjonen av nasjonalparksentrene. Klima- og miljødepartementet er øverste ansvarlige myndighet.
Autorisasjon som besøkssenter må ha støtte fra aktuell kommune og statsforvalter.

2.1.5 Andre sentre
Autoriserte besøkssentre kan også representere andre verdier enn dem som faller inn under kategoriene over.
Per i dag gjelder dette Norsk Villreinsenter, med to lokaliteter: Sør (Skinnarbu) og Nord (Hjerkinn).
Villreinsenteret har som hovedformål å fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og
villreinfjellene i Norge, og samarbeider med forvaltningen og forskningsmiljøene for å gi faglige råd for god
forvaltning (se Tekstboks 1). Senteret er altså ikke fokusert mot å tilby opplevelser og naturinformasjon til
besøkende, slik sentrene beskrevet tidligere i kapittelet er.
Tekstboks 1

Bakgrunnen for Norsk Villreinsenter

Norsk Villreinsenter er en stiftelse opprettet i 2006 med hovedformål å fremme bevaring og bærekraftig
forvaltning av villreinbestandene og villreinfjellene i Norge. Senteret beskriver seg selv som et ombud for
villreinen. En bakgrunn for etableringen er prosjektet «Villrein og samfunn» (2004-2005), som ga en rekke
anbefalinger for framtidig villreinforvaltning i Norge, deriblant etablering av to europeiske villreinregioner i
Norge med hvert sitt kompetansesenter. Etter lokalt initiativ i Hjerkinn og Tinn, besluttet Stortinget at
daværende Miljøverndepartement skulle følge opp dette. Daværende Direktoratet for naturforvaltning
utarbeidet en organisering av stiftelsen, som ble etablert like etter beslutningen i Stortinget.
Villreinsenteret fyller lokale, regionale og nasjonale roller som:
-

Formidlere av naturinformasjon, både om villrein og om villreinfjellene i Norge

-

Tilretteleggere for bærekraftig friluftsliv i villreinfjellene

-

Opplevelsesattraksjon som tiltrekker seg tilreisende til området

-

Samarbeidsaktører for forskningsmiljøer og tilretteleggere for forskning

-

Rådgivere og samarbeidsaktører for lokale, regionale og nasjonale myndigheter

Det er viltseksjonen i Miljødirektoratet som er statlig hovedkontaktpunkt og ansvarlig for autorisasjonen av
villreinsenteret. Klima- og miljødepartementet er øverste ansvarlige myndighet.
Kilder: Andersen & Hustad (2004); Dovrefjellrådet (2007); http://nvs.villrein.no/om-nvs.
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I tillegg til det etablerte villreinsenteret, ble det på statsbudsjettet for 2019 og 2020 (kap. 1420, post 85) også
gitt midler til Runde miljøsenter og et villakssenter (Prop. 1 S 2018-2019, Prop. 1 S 2019-2020). I 2020 ble det
også gitt driftstilskudd til Atlanterhavsparken. Ingen av disse sentrene er per høsten 2020 autoriserte
besøkssentre. Det er også vedtatt etablering av et autorisert besøkssenter for Oslofjorden.
Siden disse andre sentrene er noe ulike de som faller inn under sentertypene nasjonalpark-, rovdyr-, verdensarveller våtmarksenter, behandler vi dem separat fra de andre, og de inngår i hovedsak ikke i analysene.

2.2 Besøkssentrene øker i antall og har sterk lokal forankring
Antall autoriserte besøkssentre har vokst jevnt fra rundt årtusenskiftet. Figur 2.5 viser utviklingen for de 32
sentrene som er autorisert i dag, både når de ble etablert (i en form som ligner dagens) og når de ble autorisert. 9
I gjennomsnitt er det autorisert i overkant av ett besøkssenter per år, med noen hopp. I 1997 fastsatte
Miljøverndepartementet retningslinjer for nasjonalparksentre, som definerte disse som autorisert av daværende
Direktoratet for naturforvaltning (nå del av Miljødirektoratet) for å informere og bidra til forvaltning av natur- og
kulturverdiene i nasjonalparkene (Econ analyse 2004). Sentrene som da ble autorisert, var allerede etablert, men
de fikk nå statlige tilskudd til etablering som naturinformasjonssentre og til drift av sentrene. I 2011 ble ordningen
utvidet til også å inkludere villreinsenteret (Prop. 1 S 2010-2011, post 76 kap. 1427), i 2012 til også å gjelde sentre
med fokus på våtmark og rovvilt (Prop. 1 S 2011-2012, post 76 kap. 1427), og i 2015 ble de første verdensarvsentrene autorisert.10 Dette synliggjøres i oversikten over autorisasjonen inndelt etter sentertyper (Figur 2.6).
Figur 2.5

Antall besøkssentre etablert (av dagens autoriserte sentre) og autorisasjon for samme sentre over tid.
Kilde: egen spørreundersøkelse til besøkssentrene og Econ analyse (2004). N=32
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Autorisasjon gis etter søknad og godkjenning av Miljødirektoratet. En trend har vært at der autorisasjon av
besøkssentre tidligere ble gjort av allerede eksisterende sentre, autoriseres nå ofte nye sentre, som ikke allerede
er etablert, gjennom konkurranser. Autorisasjonen av det nye rovdyrsenteret på Koppang i Østerdalen ble for
eksempel gjort før senteret ble etablert og etter en konkurranse mellom fire søknader om autorisasjon, hvor
Miljødirektoratet (og Klima- og miljødepartementet etter en klage) valgte Stor-Elvdal kommunes søknad om
besøkssenter.11 Våren 2020 annonserte også Miljødirektoratet konkurranser om autorisasjon av besøkssenter
for nasjonalparkene Lofotodden, Raet og Jomfruland, med søknadsfrist i september 2020.12

9

Oversiktene inkluderer ikke besøkssentre som har vært autorisert, men ikke er det lenger.
www.regjeringen.no/no/dokumenter/plan-for-prioriteringer-i-arbeidet-med-a-etablere-verdensarvsentre-ved-alle-denorske-verdensarvomradene-2017-2026/id2554422/ [02.11.20].
11 www.regjeringen.no/contentassets/5cf3082b4da64cf9a31aff566e07d0fa/avgjorelse-av-klage.pdf [02.11.20].
12 www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2020/mai-2020/besokssentre-for-tre-nasjonalparker-skal-autoriseres/
[02.11.20]
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Figur 2.6

Antall autoriserte besøkssentre over tid, inndelt etter sentertype. Kilde: egen spørreundersøkelse til
besøkssentrene og Econ analyse (2004). N=31
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Selv om autorisasjonen gjøres av Miljødirektoratet, skjer ofte etableringen av senteret og søknaden om
autorisasjon etter lokalt initiativ. Figur 2.7 viser fordelingen av ulike aktørtyper involvert ved etableringen av
sentrene.13 Figuren viser at kommunen (29%), lokalt næringsliv (10%) og andre enkeltpersoner lokalt (27%) har
vært viktige ved etablering av sentrene. Miljødirektoratet vektlegger også lokal forankring, og gjerne samarbeid
med lokale, frivillige organisasjoner. Den lokale drivkraften i etablering og drift av sentrene, gjør at få, om noen,
av sentrene ville eksistert hvis det ikke var for lokale aktører.
Figur 2.7

Aktører involvert i etableringen av senteret (i en form som ligner dagens). Kilde: egen spørreundersøkelse til besøkssentrene. N=25
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2.3 Besøkssentrene gjennomfører et stort antall aktiviteter
Besøkssentrene gjennomfører en lang rekke ulike aktiviteter. Det følgende gir en overordnet beskrivelse av hvilke
typer aktiviteter som gjennomføres ved sentrene og eksempler på dette, hvilke andre tilbud sentrene har, hvor
mange og hvilke typer besøkende sentrene tiltrekker seg og hvilke attraksjoner de tiltrekkes av.
Tilbud til de besøkende er i hovedsak knyttet til å informere om de natur- og kulturverdiene som er knyttet til
senteret. Naturveiledning står sentralt for de fleste sentertypene. Naturveiledning kan forstås som «formidling
av kunnskap om naturen og dens sammenhenger, i den hensikt å styrke innsikt, respekt, engasjement og omsorg
for natur- og kulturmiljøet» (DN 1990; SNO 2007).

13

Ofte er flere aktører involvert i en etablering og da telles alle likt i oversikten. Fordelingen regnes fra summen av alle.
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Formålet med naturveiledningen er å (SNO 2007):
•

styrke forståelsen for naturmangfold og naturvern

•

gi kunnskap om arter, artsmangfold og økosystemer

•

tydeliggjøre sammenhengen mellom natur og samfunn, menneskets avhengighet av naturen, og
menneskets evne til å påvirke og forandre forhold i naturen

•

styrke interessen for rekreasjons- og friluftsaktiviteter

•

fremme engasjement i natur- og kulturmiljøspørsmål

•

inspirere til en sunn og bærekraftig livsstil

Figur 2.8 viser hvordan besøkssentrene oppgir å arbeide med naturveiledning. De fleste sentrene tilbyr guiding
med naturveiledning ved besøkssenteret, ulike former for skriftlig formidling og undervisning på senteret. Mange
av sentrene tilbyr også ulike former for digital formidling på senteret.
Flere av sentrene arbeider også med formidling utenfor senteret, særlig med foredrag og presentasjoner på
skoler, høyskoler og universiteter. Dette gjelder alle sentertypene.
Figur 2.8

Andel av besøkssentrene som oppgir at de gjennomfører ulike former for naturveiledning, inndelt etter
sentertype. Kilde: egen spørreundersøkelse til besøkssentrene. N=28
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Villreinsenteret er ikke inkludert i oversikten, men oppgir å arbeide med alle former for formidling både på og utenfor senteret,
men med noe mindre digital formidling.

De fleste sentrene arbeider også med å formidle informasjon om natur- og kulturverdier og markedsfører fysiske
og nettbaserte aktiviteter på sosiale medier og på egne nettsider. Enkelte sentre rapporterer om bevisste
satsinger på dette og egne kommunikasjonsplaner for å samordne kanalene. Dette har særlig blitt relevant i
situasjonen med COVID-19 og tilhørende smitteverntiltak. Figur 2.9 gir et eksempel på en av Facebook-sidene,
fra Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv for verdensarvsenter i Vegaøyan.

MENON ECONOMICS

11

RAPPORT

Figur 2.9

Utklipp av Facebook-siden til Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv for verdensarvsenter i Vegaøyan:
facebook.com/vegaoyanverdensarv/ [03.11.20]

Tilrettelegging for reportasjer for andre medier, som lokalaviser og TV- og radiokanaler, er også noe flere av
besøkssentrene arbeider aktivt med. Tilrettelegging for gode nyhetsreportasjer, naturdokumentarer og lignende
som rapporterer riktig og tydelig om de natur- og kulturverdiene sentrene representerer, har potensial til å nå
et stort antall mennesker, også de som ikke har og ikke vil besøke senteret fysisk. Besøkssentrene formidler altså
til et langt større publikum enn dem som besøker de fysiske sentrene.
Alle besøkssentre rapporterer å ha tilbud for skoleklasser (se Figur 2.10). Elever på grunnskole og videregående
skole og studenter, for eksempel innen reiseliv, friluftsliv, biologi og naturforvaltning, er viktige grupper for
besøkssentrene, og det arbeides gjennomgående med å gi et godt tilbud til disse. De fleste sentre rapporterer
om jevnlig besøk av skoleelever eller studentgrupper fra andre steder i landet, og om aktivt formidlingsarbeid
ute på skoler og studiesteder. Flere sentre tar også imot barnehagegrupper med egne opplegg for disse.
Tekstboks 2

Eksempel på aktivitet: Natur- og kunstutstillinger på Besøkssenter våtmark Lista

Besøkssenter våtmark Lista har en rekke naturutstillinger ved Lista fyr som omfatter
temaer som lokalt fugleliv, ringmerking, restaurering av våtmark, Lista-landskapet og
marin forsøpling. Utstillingene er rettet mot alle typer besøkende og aldersgrupper.
Hensikten med utstillingene er å gi de besøkende tydelig og riktig informasjon om
Lista-naturen og de utallige mulighetene som finnes til opplevelser og aktivitet i
kommunen, i tråd med vernebestemmelsene.

Av mer kommersielle tilbud viser Figur 2.10 at det er noen forskjeller mellom sentrene om de tilbyr matservering
eller suvenirbutikk i tilknytning til senteret. Rovdyrsentrene rapporterer om et mindre kommersielt tilbud enn
de øvrige sentrene. Samtlige verdensarvsentre og nasjonalparksentrene har suvenirbutikk, mens over halvparten
av nasjonalparksentrene og alle verdensarv- og våtmarksentre har matservering.
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Figur 2.10

Andel av sentrene per sentertype som har ulike tilbud. Kilde: Besøkssentrenes 2019-rapportering til
Miljødirektoratet for grunntilskuddet. N=30
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Flertallet av nasjonalpark- og våtmarksentrene tilbyr naturstier i området rundt sentrene, og enkelte har etablert
et eget utsiktspunkt. Nærmest alle sentre har imidlertid et eget tilbud med en eller annen form for uteaktivitet.
Mange rapporterer om lavvoer, bålplasser og fugletårn, som kan benyttes av de besøkende og hvor det
gjennomføres undervisning eller andre aktiviteter. Annen tilrettelegging for uteaktiviteter inkluderer fiskeplasser, geologiparker, botanisk hage, flåteganger, klatretrær, gamme og uteamfier. Slik tilrettelegging er en
viktig del av formidlingen av natur og kultur, og er virkemidler for å formidle kunnskap om riktig bruk av naturen.
Utstillinger utgjør hoveddelen av besøkssentrenes opplevelsestilbud. Utstillingene og omfanget av disse varierer
mellom sentre og over tid. I besøkssentrenes egen rapportering til Miljødirektoratet i 2019 oppgis det et
gjennomsnittlig totalt utstillingsareal på nesten 630 kvadratmeter per senter.14 Dette varierer imidlertid fra 39
kvadratmeter til over 4 000 kvadratmeter. Medianen er 300 kvadratmeter, noe som peker på at enkelte sentre 15
drar opp snittet betraktelig. Figur 2.11 indikerer at det har pågått en vesentlig fornyelse av utstillingene siden
2012, og særlig i 2018 og 2019. Figuren viser at 11 sentre hadde vesentlig fornyelse av utstillingen i 2019, mens
8 hadde vesentlig fornyelse i 2018 og 4 i 2017.
Figur 2.11

Årstall for etablering av utstillinger og vesentlige fornyelser av utstillingene. Kilde: Besøkssentrenes
2019-rapportering til Miljødirektoratet for grunntilskuddet. N=28
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For enkelte sentre oppgis areal for utstillinger både inne og ute, men for de fleste fremstår det oppgitte areal-tallet å
gjelde innendørs utstilling.
15 Besøkssenter nasjonalpark Jostedalsbreen – Oppstryn, Besøkssenter nasjonalpark Hardangervidda – Eidfjord (Norsk
Natursenter), Rørosmuseet - Verdensarvsenter Røros Besøkssenter nasjonalpark Jostedalsbreen – Fjærland (Norsk
Bremuseum) og Besøkssenter nasjonalpark Hardangervidda – Skinnarbu.
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Figur 2.12 viser totalt antall besøkende per sentertype oppgitt i deres 2019-rapportering til Miljødirektoratet for
29 av sentrene. Figuren viser at det i 2019 totalt var ca. 1,1 millioner besøkende disse, hvorav ca. 46 prosent var
betalende besøkende. Nasjonalparksentrene hadde flest besøkende, fulgt av verdensarvsentrene og
våtmarksentrene med omtrent like mange besøkende. Omtrent samtlige av de besøkende på våtmarksentrene
var ikke-betalende. Fordelingen betalende og ikke-betalende er ca. 50-50 for nasjonalparksentrene, mens
andelen ikke-betalende besøkende på rovdyrsentrene og verdensarvsentrene er lavere.
Figur 2.12

Antall besøkende totalt per sentertype i 2019, fordelt på betalende og ikke-betalende besøkende. Kilde:
Besøkssentrenes 2019-rapportering til Miljødirektoratet for grunntilskuddet. N=29
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Figur 2.13 viser tilsvarende oversikt, men i gjennomsnitt per senter. Denne oversikten viser at
verdensarvsentrene og våtmarksentrene i gjennomsnitt hadde flest besøkende med opp mot 50 000 besøkende
hver. Nasjonalparksentrene og rovdyrsentrene hadde i gjennomsnitt omtrent like mange besøkende med i
underkant av 30 000 besøkende hver.
Figur 2.13

Gjennomsnittlig antall besøkende per senter i 2019, fordelt etter sentertype og betalende og ikkebetalende. Kilde: Besøkssentrenes 2019-rapportering til Miljødirektoratet for grunntilskuddet. N=29
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I underkant av halvparten av besøkssentrene oppgir at antallet besøkende har vært omtrent uendret de siste
fem årene, mens 35 og 9 prosent oppgir noen flere (5-20%) eller vesentlig flere (>20%) besøkende i 2019 enn
typisk for de siste fem årene. Resterende er usikre; ingen oppgir en reduksjon i antall besøkende fram til 2019.
Sentrene som har opplevd vekst i antall besøkende, oppgir bedre tilbud (lenger åpningstid, flere aktiviteter, mer
naturveiledning), reduserte eller ingen billettpriser, bedre markedsføring og generell vekst i antall turister som
typiske grunner for veksten. Bedre systemer for å telle ikke-betalende besøkende er også en faktor.
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Figur 2.14 gir en indikasjon på hvem disse besøkende er. Figuren viser at en stor andel av de besøkende anslås å
være utenlandske besøkende, i hovedsak turister. Den nest største gruppen er norske turister fra andre steder i
landet enn kommunen senteret ligger i og dens nabokommuner. Skoleklasser (inkludert barnehagegrupper og
studenter) utgjør omtrent en femdel av de besøkende, og andre lokale personer som besøker senteret gjentatte
ganger i året, utgjør en nesten like stor gruppe. Andre lokale personer utgjør en litt mindre, men fortsatt
betydelig andel av de besøkende.
Figur 2.14

Omtrentlig fordeling av type besøkende, gjennomsnitt per senter. Kilde: egen spørreundersøkelse til
besøkssentrene. N=28
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Personer som lærer om natur- og/eller kulturverdier som følge av aktivitetene ved senteret, er ikke nødvendigvis
de samme som de besøkende. Figur 2.15 gir en oversikt over anslått gjennomsnittlig antall personer per
sentertype som mottar en form for naturveiledning. Dette gjelder altså også personer som nås gjennom
undervisning og andre foredrag utenfor det fysiske senteret, men ikke de som nås gjennom formidling på
internett eller gjennom andre medier, som TV og radio. Tallene avviker også noe fra oversikten i Figur 2.13, fordi
utvalget er noe forskjellig.
Figur 2.15

Anslått antall personer som lærer om natur- og/eller kulturverdier og viktigheten av å ta vare på disse
som følge av aktivitetene ved besøkssentrene, gjennomsnitt per sentertype i 2019 (rundet av til
nærmeste tusen). Kilde: egen spørreundersøkelse til besøkssentrene. N=28
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Figur 2.16 viser anslagsvis hvor stor andel av de besøkende på hvert besøkssenter som også besøker
nasjonalparken, våtmarksområdet, eller verdensarvområdet/stedet som senteret representerer, inndelt etter
sentertypene. Sirklene i figuren viser gjennomsnittet for sentertypen, mens ytterpunktene av de vertikale
strekene viser hhv. høyest og lavest anslått andelen per sentertype. Figuren viser at det er større spredning på
dette innad i hver sentertype, og at i gjennomsnitt anslår besøkssentrene at 50-70 prosent av de besøkende ikke
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bare opplever besøkssenteret, men også naturen utenfor. Selv om dette anslaget er usikkert, betyr det trolig at
en betydelig andel av de besøkende i hovedsak opplever natur- og kulturverdiene gjennom besøkssentrene.
Figur 2.16

Gjennomsnittlig og høyeste og laveste andel av de besøkende på hvert senter som også besøker eller
opplever henholdsvis nasjonalparken/ våtmarksområdet/ verdensarvområdet som er presentert på
senteret. Kilde: egen spørreundersøkelse til besøkssentrene. N=22
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Rovdyrsentrene er ikke inkludert, fordi det for de fleste besøkende i liten grad vil være relevant å oppsøke rovdyrene i det fri;
disse vil kunne oppleves i dyreparkene.

Tekstboks 3

Eksempel på aktivitet: Snekkerverksted for fugle- og insektkasser ved Besøkssenter våtmark Ilene

I forbindelse med åpne dager har Besøkssenter våtmark Ilene blant annet organisert snekkerverksted for fugleog insektkasser. Aktiviteten har blitt gjennomført blant mange andre relaterte aktiviteter, som laging av
fuglemat og fugleguiding som har gitt de besøkende mulighet til å oppleve fuglene på nært hold. Aktivitetene
har vært åpne for alle, men er tilpasset yngre besøkende. Formålet er å skape en interaktiv måte å lære om
fugler og insekter på.
Besøksmønsteret gjennom sesongen for besøkssentrene er enten helårlig eller fokusert i sommerhalvåret. Særlig
nasjonalpark-, verdensarv- og rovdyrsentrene oppgir at de besøkende kommer hovedsakelig om sommeren,
mens det er mer delt mellom sommeravhengighet og helårsaktivitet for våtmarksentrene.
Utover aktiviteter for direkte å formidle informasjon knyttet til natur- og kulturverdier, samarbeider flere av
besøkssentrene med forskningsaktører og/eller i forvaltning av natur- og kulturverdiene (se Figur 2.17). Over 80
prosent av sentrene oppgir at de bidrar i forskningsaktiviteter, hvorav et flertall av disse gjennomfører
forskningen i tett samarbeid med en aktør lokalisert et annet sted. Dette kan eksempelvis være å tilrettelegge
for datainnsamling. De fleste sentrene oppgir også at de samarbeider tett med verneområdeforvaltningen. Dette
gjelder særlig nasjonalparksentrene, men også andre besøkssentre oppgir samarbeid med verneområdeforvaltningen. Hele 32 prosent av sentrene oppgir at verneområdeforvaltningen er samlokalisert med
besøkssenteret. Flere samarbeider også med annen forvaltning, som inkluderer forvaltning av friluftslivsområder
og tilrettelegging for friluftsliv i kommunen. Over 30 prosent av besøkssentrene oppgir at de tilbyr overnatting i
samme organisasjon eller samarbeider tett med andre aktører som tilbyr overnatting. Dette gjelder eksempelvis
Besøkssenter våtmark Lista, som er lokalisert ved Lista fyr og tilbyr overnatting i fyrvokterboligen.
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Figur 2.17

Oppgitte aktivitetskategorier som gjennomføres i tilknytning til besøkssenteret og hvordan aktiviteten
eventuelt organiseres. Kilde: egen spørreundersøkelse til besøkssentrene. N=25
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Besøkssentrene gjennomfører sine aktiviteter i samarbeid med en lang rekke ulike partnere, blant annet
kommunen, fylkeskommunen, ulike universiteter og forskningsinstitusjoner, nasjonalparkstyrer og -forvaltere,
Visit-selskaper m.m. Figur 2.18 presenterer en ordsky som viser hvor ofte ulike ord er nevnt som besøkssentrenes
oppgitte samarbeidspartnere.
Figur 2.18

Ordsky basert på besøkssentrenes oppgitte samarbeidspartnere; jo større skrift, jo oftere nevnt. Kilde:
Besøkssentrenes 2019-rapportering til Miljødirektoratet for grunntilskuddet. N=29

Tekstboks 4

Eksempel på aktivitet: «Heltens reise» på Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv for verdensarvsenter i
Vegaøyan

Vega verdensarvsenter har utviklet konseptet «Heltens reise» rettet mot barn og unge. Konseptet inkluderer
blant annet muligheten til å oppleve verdensarvsenteret i en 360 graders film med VR-briller og bruke et
innovasjonsrom til ulike aktiviteter. For eksempel har det vært gjennomført en aktivitet som går ut på å lage
sin egen drone, fly den og reparere den etter krasjlanding.
Målet med konseptet er å gi en ny måte å oppleve verdensarvområdet på, i tillegg til at innovasjonsrommet
kan bidra til læring om teknologi og innovasjon.
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2.4 Besøkssentrene har ulike organiseringer og organisasjonsformer
Besøkssentrenes organisering og eierskap varierer mye. Figur 2.19 viser hvordan organisasjonsformen til eierne
av besøkssentrene varierer. Av de 32 sentrene er 13 (41%) stiftelser, åtte av sentrene (25%) er eid av aksjeselskap
og fire er eid av foreninger, lag eller innretninger (13%). Tre av sentrene er eid av interkommunale selskap, ett
av et kommunalt selskap og to er eid direkte av kommuner. «Annet» er Besøkssenter nasjonalpark Øvre Pasvik,
som er eid av Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio), et organisasjonsledd under Landbruks- og
matdepartementet. Av stiftelsene driver fem også museum, i tillegg til museene i Sør-Trøndelag (AS) og Alta
museum (IKS).
Figur 2.19

Fordeling av selskapsform av eierne av besøkssentre, inndelt etter sentertype. Kilde: proff.no med
org.nr. gitt av Miljødirektoratet. N=32
Annet
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Fire av sentrene som deltok i spørreundersøkelsen (N=22), oppgir å ha eller bestå av del- eller undersentre, som
Besøkssenter våtmark Oslo med to avdelinger (Østensjø og Fornebu) og Besøkssenter våtmark Jæren (Mostun,
Kvassheim og Orre). I spørreundersøkelsen oppgir også omtrent to tredeler av sentrene at de leier lokalene sine,
ofte fra kommunen.

2.5 Drift og investeringer ved sentrene
I dette delkapitlet gir vi en oversikt over den bedriftsøkonomiske situasjonen til besøkssentrene. Først beskriver
vi kort nøkkelfakta om driften: de viktigste kostnadskomponentene og tidsbruken til de ansatte. Deretter gir vi
en oversikt over investeringene sentrene har foretatt og hvordan disse er finansiert.
Figur 2.20 og Figur 2.21 gir en indikasjon på tidsbruken til henholdsvis daglig leder og arbeidskraften totalt ved
besøkssentrene, i en typisk arbeidsuke. Figurene viser at omtrent en fjerdedel av arbeidsinnsatsen legges inn i
administrasjon og drift av sentrene. Den største tidsbruksposten for arbeidskraften totalt er kjernevirksomheten
naturveiledning o.l., med omtrent en tredel av tidsbruken. En betydelig del av tiden, både for daglig leder og
totalt ved sentrene, brukes til å planlegge framtidige aktiviteter og investeringer. Henholdsvis 12 og 8 prosent av
tiden til daglig leder og den totale arbeidskraften brukes til å søke og rapportere om mottatte midler, fra det
offentlige eller private. Daglig leder bruker omtrent like mye tid på øvrig kontakt og samarbeid med offentlige
aktører. I gjennomsnitt anslås det at å søke sponsorer eller andre inntekter, samarbeide med næringslivet og å
profilere sentrene opptar henholdsvis 5, 7 og 10 prosent av daglig leders tid.
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Figur 2.20

Anslått gjennomsnittlig andel av tiden daglig leder bruker på ulike aktiviteter i en typisk
arbeidsuke. Kilde: egen spørreundersøkelse til besøkssentrene. N=22
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Figur 2.21

Søke sponsorer eller andre inntekter

Anslått gjennomsnittlig andel av tiden senterets totale arbeidskraft (lønnet og frivillig) bruker på ulike
aktiviteter. Kilde: egen spørreundersøkelse til besøkssentrene. N=22
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Tabell 2.2 gir en oversikt over de økonomiske størrelsene ved besøkssentrene. Den øverste delen av tabellen
viser de samlede inntektene (omsetningen) til besøkssentrene, som rapportert for 2019. Gjennomsnittlig
omsetning for alle sentertypene er i overkant av fem millioner kroner. Det er imidlertid stor variasjon mellom
sentrene, fra omtrent én million og opp mot 30 millioner kroner. Rovdyr- og våtmarksentrene har i gjennomsnitt
mindre omsetning enn de øvrige, mens verdensarvsentrene fremstår som gjennomgående å ha større omsetning
enn de andre. Antall ansatte og årsverk følger noe av det samme mønsteret. Gjennomsnittlig antall ansatte er
syv personer, og gjennomsnittlig antall årsverk er omtrent fire, men antall ansatte og årsverk varierer betydelig
mellom sentertyper og sentre.
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Tabell 2.2

Rapporterte årlige inntekter i 2019, antall ansatte og antall årsverk, per sentertype: gjennomsnitt og
høyeste og laveste rapporterte tall. Kilde: Besøkssentrenes 2019-rapportering til Miljødirektoratet for
grunntilskuddet. N=29

Årlige samlede inntekter (avrundet til nærmeste 100 000 kr)
Nasjonalparksenter

Høyeste

Gjennomsnitt

Laveste

15 800 000

4 600 000

1 100 000

Rovdyrsenter

3 100 000

2 100 000

1 000 000

Verdensarvsenter

27 000 000

12 200 000

3 900 000

Våtmarksenter

3 800 000

2 200 000

1 300 000

Antall ansatte
Høyeste

Gjennomsnitt

Laveste

Nasjonalparksenter

18

5,9

1

Rovdyrsenter

3

2,3

2

Verdensarvsenter

27

9,4

2

Våtmarksenter

34

9,7

1

Antall årsverk
Høyeste

Gjennomsnitt

Laveste

Nasjonalparksenter

8

3,4

2

Rovdyrsenter

3

2,3

2

Verdensarvsenter

27

9,2

3

Våtmarksenter

3

2,1

1

Med antall rapporterte betalende besøkende (se Figur 2.12) og rapporterte billettpriser for 2019, er
gjennomsnittlige billettinntekter per besøkssenter som presentert i Figur 2.22. Figuren viser at gjennomsnittlige
billettinntekter er høyest for rovdyrsentrene (8,3 mill. kr i 2019), etterfulgt av verdensarvsentrene (4,2 mill. kr i
2019) og nasjonalparksentrene (1,7 mill. kr i 2019). Våtmarksentrene hadde nærmest ingen billettinntekter i
2019. Figuren er kun ment som en illustrasjon for å indikere størrelsesorden, fordi ulike prismodeller i liten grad
er hensyntatt, eksempelvis lavere billettpris for barn, honnør, grupper, m.m.
Figur 2.22

Gjennomsnittlig billettinntekter per besøkssenter, inndelt etter sentertypene. Tall oppgitt i tusen kr.
Kilde: Besøkssentrenes 2019-rapportering til Miljødirektoratet for grunntilskuddet. N=29
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En stor andel av de ansatte på besøkssentrene har høy utdannelse. I gjennomsnitt oppgir sentrene å ha fem
ansatte med universitets- eller høyskoleutdannelse. Alle sentrene oppgir å ha minst én høyt utdannet, og to av
sentrene oppgir å ha 20 eller flere høyt utdannede. Dette er relevant for etterspørselen etter høykompetent
arbeidskraft i distriktene.
I tillegg til de ansatte på besøkssentrene, er frivillig arbeid viktig for driften og aktivitetene ved et flertall av
besøkssentrene. Figur 2.23 viser gjennomsnittlig antall frivillige timer som legges ned per senter, inndelt etter
sentertype. I gjennomsnitt legges det ned opp mot to månedsverk i året i frivillig innsats per senter. Dette varierer
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imidlertid mellom sentrene, fra ingen rapportert frivillig innsats til godt over et halvt årsverk. Det er også noe
variasjon mellom sentertypene, se Figur 2.2.
Figur 2.23

Anslagsvis antall timer frivillig (ikke-betalt) innsats i året, gjennomsnitt per senter inndelt etter
sentertype. Kilde: egen spørreundersøkelse til besøkssentrene. N=19
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Enkeltpersoners engasjement ved etablering, drift og fornyelse av sentrene er en viktig del av den frivillige
innsatsen. Uten slike ildsjeler ville trolig flere sentre ikke vært etablert og andre ville nok gitt en mindre informativ
eller attraktiv opplevelse for de besøkende.. Å basere et godt tilbud på sentrene på lokale ildsjeler kan imidlertid
være en sårbar strategi, noe vi kommer tilbake til i kapittel 5.
Besøkssentrene må ha et fysisk senter og attraksjoner (utstillinger, uteområder m.m., se delkapittel 2.3). Dette
fordrer investeringer. I Figur 2.11 ga vi en oversikt over vesentlige fornyelser av utstillinger, og disse kan også ha
krevd vesentlige investeringer for å gjennomføres. Figur 2.24 viser gjennomsnittlig oppgitte investeringer i
bygningsmasse og attraksjoner per besøkssenter og per år for de 17 sentrene som har oppgitt dette i
spørreundersøkelsen. Figuren viser at disse sentrene investerer for millioner kroner i året, men at dette varierer
sterkt mellom år. I gjennomsnitt i perioden investerte hvert senter gjennomsnittlig over én million kroner i året,
hvorav ca. 30 prosent var i attraksjoner. Dersom dette er representativt for de 32 besøkssentrene, betyr det at
sentrene investerer totalt opp mot 50 millioner kroner årlig i bygningsmasse og attraksjoner. Besøkssentrene
oppgir ulike finansieringskilder for investeringene, både offentlige og private. 16
Figur 2.24

Gjennomsnittlig investeringer i tusen 2020-kr i bygningsmasse og attraksjoner per besøkssenter per år.
Kilde: egen spørreundersøkelse til besøkssentrene. N=17
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Oppgitte finansieringskilder inkluderer: kommunen, fylkeskommunen, stiftelser i tilknytning til senteret, Miljødirektoratet,
friluftsråd, Statskog, NVE, Innovasjon Norge, Norsk kulturråd, Klima- og miljødepartementet, spillemidler fra Norsk tipping,
Sparebankstiftelsen, privatpersoner, lokalt næringsliv, Naturvernforbundet og egne lån. Kilde: egen spørreundersøkelse til
besøkssentrene (N=22).
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Flere av besøkssentrene oppgir et stort behov for investeringer i bygningsmasse og i å utvikle tilbudet ved
senteret videre, inkludert nye utstillinger, men manglende finansiering for å realisere investeringene. 17 av de
22 sentrene i spørreundersøkelsen oppgir å ha investeringsplaner de nærmeste årene. Av disse oppgir de fleste
behov og ønske for oppgraderinger og nye utstillinger eller annen formidling, i underkant av halvparten oppgir
investeringsplaner i bygningsmasse, og like mange oppgir investeringsplaner for å tilrettelegge for mer og bedre
utendørsaktiviteter ved sentrene. Eksempler på det siste inkluderer aktivitetspark for å øke barn og unges fysiske
aktiviteter, vekke interesse for utendørsopplevelser og for å bygge stolthet for hjemstedet. De oppgitte
investeringsplanene og -ønskene summerer seg indikativt til nesten 260 millioner kroner. Siden dette er konkrete
investeringsplaner vurderer vi at disse kan gjennomføres i nær framtid (innen fem år), men dette avhenger blant
annet av finansiering. Inntekter fra billettsalg anslås av respondentene å være tilstrekkelig til å dekke ca. 10
prosent av investeringsplanene. Resterende må finansieres av andre kilder. Anslått økning i direkte årlige
kostnader til drift og vedlikehold er anslått samlet til i overkant av ti millioner kroner. Når investeringene vil
kunne gjennomføres, avhenger av finansieringen.
Figur 2.25 gir en oversikt over de kildene sentrene vurderer som de viktigst de siste fem årene for å finansiere
investeringer av typen som skissert over. Figuren viser at tilskudd eller andre overføreringer fra Miljødirektoratet
og andre tilskudd eller overføringer fra statlig hold (eksempelvis fra Riksantikvaren) har vært de klart viktigste
kildene for å finansiere investeringene. Inntekter fra billettsalg vurderes til å være den minst viktige
finansieringskilden for samtlige sentertyper bortsett fra verdensarv- og rovdyrsentrene, hvor billettinntekter
vurderes å være nest minst viktig, etter støtte fra private aktører lokalt eller regionalt.
Figur 2.25

Rangering av besøkssentrenes viktigste inntektskilder for å finansiere investeringer de siste 5 årene,
fra 5 (viktigst) til 1 (minst viktig), gjennomsnitt per sentertype. Kilde: egen spørreundersøkelse til
besøkssentrene. N=22
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2.6 Statlig forvaltning og dagens tilskuddsordninger
Klima- og miljødepartementet er øverste myndighet, ansvarlig for autorisasjonen av besøkssentrene og
tilskuddsregimet knyttet til denne. Departementet har delegert ansvaret til Miljødirektoratet, samt til
Riksantikvaren for verdensarvsentrene. Hos Miljødirektoratet er ansvaret fordelt mellom ulike seksjoner under
land- og friluftslivsavdelingen, avhengig av sentertype, som oppsummert i Tabell 2.3.
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Tabell 2.3

Statlig forvaltningsansvar for de ulike sentertypene.

Sentertype

Ansvarlig statlig aktør

Nasjonalparksentrene

Miljødirektoratet, friluftseksjonen

Rovdyrsentrene

Miljødirektoratet, viltseksjonen

Verdensarvsentrene

Riksantikvaren, seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv;
Miljødirektoratet, seksjon verneområder*

Våtmarksentrene
*

Miljødirektoratet, seksjon verneområder

Riksantikvaren har koordineringsansvaret mellom de to direktoratene

Utover å være en samarbeidsaktør om kunnskapsgrunnlag for forvaltningen av natur- og kulturverdier, forvalter
Miljødirektoratet og Riksantikvaren viktige tilskuddsordninger for besøkssentrene. Kanskje den viktigste
ordningen for de autoriserte besøkssentrene er grunntilskuddet for naturinformasjon (post 85, kap. 1420 på
statsbudsjettet). Formålet med ordningen defineres i §1 i tilhørende forskrift; forskrift om tilskudd til
naturinformasjonssentre: «Tilskuddsordningen skal bidra til drift, utvikling og etablering av naturinformasjonssenter». I forskriften defineres tildelingskriteriene for tilskudd (§2) slik:
Autoriserte nasjonalpark- og naturinformasjonssenter kan søke om et årlig grunntilskudd til
administrasjon, planlegging og gjennomføring av informasjonstiltak og naturveiledning. Størrelsen på
grunntilskuddet vil framgå av Klima- og miljødepartementets årlige budsjettproposisjon.
Autoriserte sentre som har potensial for å nå mange mennesker, og som har samarbeid med reiselivet
eller andre aktører som kan bidra til økt besøk, kan søke om tilskudd for å etablere nytt eller utvidet
tilbud for publikum. Autoriserte sentre kan også søke kompetansetilskudd til oppgaver som nøytrale
kunnskapsformidlere og kompetansesenter.
Både autoriserte sentre og andre som arbeider med naturinformasjon (for eksempel museer og stiftelser)
kan søke om tilskudd til utstillinger og informasjonstiltak.
Ordningen er altså fokusert mot autoriserte besøkssentrene og til drift av disse. Det kan imidlertid også gis
tilskudd til ikke-autoriserte sentre og til investeringer («tilskudd til utstillinger og informasjonstiltak»). På
statsbudsjettet for 2021 (Prop. 1 S 2020a-2021, s. 144), spesifiseres det at besøkssentrene skal «formidle
kunnskap av høy kvalitet om nasjonalparkar, villrein, våtmark, rovvilt, fugl og villaks til lokalbefolkninga og
tilreisande. Barn og unge er spesielt prioriterte.» Grunntilskuddssatsen er satt til 1,096 mill. kroner per senter i
2021 (Prop. 1 S 2020a-2021). Villreinsenteret får også tilskudd over samme post og fikk i 2021 8,8 mill. kroner.
Sentrene kan i tillegg søke kompetansetilskudd, for eksempel til utstillinger, andre informasjonstiltak og for å
utvikle seg som forvaltningsknutepunkt (Prop. 1 S 2020a-2021).17 Tre rovdyrsentre, seks våtmarksentre og
villreinsenteret (Nord) fikk tilskudd for 2021. I tillegg ble det gitt etableringstilskudd til rovdyrsenteret i
Østerdalen. Det er videre satt av midler til villaksenter, til Runde miljøsenter og Atlanterhavsparken (som nevnt
i delkap. 2.1). For 2021 går det også an å søke om tilskudd for å dekke omsetningsreduksjon grunnet COVID-19.
Midlene til «naturveiledning» er egne midler for arbeid av dedikert naturveileder på hvert av de sentrene som
mottar slike midler. Tilskuddet må sees i sammenheng med naturveiledningen tidligere utført av SNO-ansatte
naturveiledere. Rovdyrsentrene i Flå og Namsskogan, nasjonalparksentrene i Nordland, Færder og

17

Forvaltningsknutepunkt innebærer normalt samlokalisering med relevante aktører, som verneområdeforvaltning, Statens
naturoppsyn, lokal forvaltning, og lignende.
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Hardangervidda (Skinnarbu), Norsk villreinsenter (Nord og Sør) og våtmarksentrene Ilene og Nordre Øyeren ble
tildelt egne naturveiledningsmidler i 2021.
Verdensarvsenterne får midler over egne poster på statsbudsjettet. Tilsvarende grunntilskuddet for andre
besøkssentre (1,096 mill. kr) fikk hvert verdensarvsenter i 2021 1,8 mill. kroner, forutsatt 40 prosent
medfinansiering.
I tillegg faller verdensarvsentrene inn under ordninger forvaltet av Riksantikvaren, som tilskudd for fredede
kulturminner og kulturmiljø. Mer spisset er ordningen for tilskudd til verdensarven (post 79, kap. 1429), hvor det
i 2021 er satt av 64,7 mill. kroner til de åtte verdensarvstedene i Norge (Prop. 1 S 2020a-2021). Tabell 2.4 viser
tildelte tilskudd for verdensarvstedene i 2019. Vegaøyene og Vestnorsk fjordlandskap mottok i tillegg tilskudd
fra Landbrukets utviklingsfond (LUF) (post 81, kap. 1420), og Urnes stavkirke mottok midler i 2020. Disse midlene
er imidlertid ikke rettet mot sentrene i seg selv, men verdensarvstedene de representerer.
Tabell 2.4

Tilskudd over post 79, kap. 1429 i budsjettåret 2019, i tusen kroner. Kilde: Prop. 1 S (2020-2021)

Verdsarvområda

Budsjettåret 2019 (i tusen kr)

Bryggen i Bergen

14 900

Røros bergstad og Circumferensen

14 697

Bergkunsten i Alta

7 404

Vegaøyene

2 353

Vestnorsk fjordlandskap

2 900

Urnes stavkirke
Struves meridianboge

0
1610

Rjukan-Notodden industriarv

21 200

Sum

65 064

For 2021 er det er også satt av 22 mill. kroner til utbygging av tungtvannskjelleren som museum på verdensarvsenteret Rjukan-Notodden industriarv.
Det gis anledning til å søke om tilskudd for verdiskaping basert på naturarv og til villreinfjellene som verdiskaper
(post 81, kap. 1420 Prop. 1 S 2020a-2021). Det er satt av henholdsvis 8,7 og 8,3 mill. kroner til dette i 2021. For
førstnevnte er målet å medvirke til at verneverdier i verneområdene og andre verdifulle naturområder blir del
av en bred verdiskaping med langsiktig positiv effekt på natur, lokalsamfunn og næringsutvikling. I 2021 fikk kun
ett av de autoriserte besøkssentrene midler over denne ordningen: Norland nasjonalparksenter fikk 100 000 kr
til prosjektet «Velkommen inn 2021».
I budsjettet til Klima- og miljødepartementet presiseres det at regjeringen satser på besøksstrategier for
nasjonalparkene og verdensarvområdene for økt besøk til disse og andre store verneområder innenfor naturens
tåleevne (Prop. 1 S 2020a-2021, s. 90-91). Det skrives blant annet at skilting og vedlikehold av stier og
informasjonsarbeid vil prioriteres, og at informasjonen skal være i tråd med merkevaren Norges nasjonalparker.
Autoriserte besøkssentre løftes fram som viktige formidlere av norsk natur og at de ønsker å satse på å utvikle
sentrene videre som gode opplevelses- og læringsarenaer og som møteplasser for samarbeid mellom næringsliv,
skoler, barnehager forvaltning og frivillige organisasjoner. Det uttrykkes altså relativt sterkt et ønske om å bygge
opp besøkssentrene som nasjonale aktører i formidlingen av norsk natur, og understreker deres betydning for
lokalt og regionalt samarbeid med en rekke aktører.
I mai 2021 behandlet Stortinget et representantforslag fra opposisjonen (Dokument 8:229 S) om å styrke
besøkssentrene, nasjonalparkkommunene og naturarven som verdiskaper. Forslaget fikk ikke tilslutning fra
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flertallet i Stortinget. I svar til forslaget skriver Klima- og miljøministeren at det arbeides med det
representantforslaget foreslår og viser til handlingsplan for styrket forvaltning av verneområder, hvor
regjeringen blant annet skal «fortsette utviklingen av besøkssentrene som viktige formidlere av norsk natur og
veivisere ut i de store verneområdene» og «Bidra til at besøkssentrene blir gode møteplasser for samarbeid
mellom frivillige organisasjoner, næringsliv og offentlig forvaltning».18 Det fremstår altså som bred politisk
enighet om å styrke besøkssentrene.
Tabell 2.5 oppsummerer de statlige tilskuddordninger vi har lykkes identifisere der besøkssentrene direkte fikk
midler av betydning i 2021. Vi ser at i sum mottok sentrene 66,3 millioner kroner gjennom grunntilskudd, søkbare
kompetansetilskudd og naturveiledningsmidlene (for de 9 sentrene det gjelder). Dette tilsvarer i overkant av to
millioner kroner per senter.
Tabell 2.5

Statlige tilskudd til autoriserte besøkssentre gjennom Miljødirektoratets ordninger 2021, i mill. kr

Tilskuddsordning

Budsjettåret 2021 (i mill. kr)

Grunntilskudd, våtmark, nasjonalpark og rovdyr: 27 sentre

29,6

Grunntilskudd verdensarv: 5 sentre

9,0

Kompetansetilskudd, autoriserte besøkssentre (søkbart)

20,7

Naturveiledning: 9 sentre

7,0

Sum

66,3

Kilder: Miljødirektoratets elektroniske søknadsarkiv («Grunntilskudd til autoriserte besøkssenter» og «Tilskudd til
besøkssenter». Kun tilskudd gitt til autoriserte besøkssentre er inkludert) og Prop 1 S (2020-2021, post 85 kap. 1420)

Tekstboks 5 gir en oversikt over hvordan tilsvarende sentre er finansiert i Sverige.
Tekstboks 5

Tilsvarende ordning i Sverige: svenske Naturum

«Naturum» er den svenske ekvivalenten til autoriserte besøkssentre, og er sentre knyttet til bestemte
naturområder. Det ligner i forvaltning, retningslinjer og føringer for bruk av navn, logo og annen markedsføring.
Naturum er et registrert varemerke, eid av det svenske statlige forvaltningsorganet, Naturvårdsverket
(tilsvarende Miljødirektoratet), som setter tilsvarende krav for å «autoriseres» som naturum som
Miljødirektoratet gjør for autorisasjonen av besøkssenter.
Naturvårdsverket finansierer drift av og investeringer i naturum gjennom midlene til å forvalte verneområdene,
som forvaltes av regionene – länsstyrelsene. I retningslinjene (Naturvårdsverket 2015, s. 14) står det:
Naturvårdsverket är huvudfinansiär för statliga naturum och ska bidra till att investera i och finansiera
verksamhet, byggnader och utställningar. För icke statliga naturum bör Naturvårdsverket och
länsstyrelsen lämna bidrag till drift och utställning, om medel finns.
I budsjettet for 2020 er det satt av 951 millioner svenske kroner (ca. 990 millioner norske kroner) til skjøtsel,
artsbevaring, naturum m.m. i verneområder.
Det var i 2018 33 naturum i Sverige, som til sammen hadde 1,8 millioner besøkende (en økning på ca. 6% fra
2016). 250 000 personer deltok i guidede turer, på andre turer, aktiviteter og foredrag. Over 35 000 skoleelever
besøkte naturum i organiserte skolebesøk.
Kilde: Naturvårdsverket (2015) og www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Skyddad-natur-Antal-besokare-inaturum.

18

https://www.regjeringen.no/contentassets/a26049eec1374dceabd1741a1dcca6be/t-1566b.pdf [30.06.21].
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Besøkssentrene som reiselivsaktører
Besøkssentrene er også reiselivsaktører, særlig som opplevelsesattraksjoner, men også i samarbeid med annet
lokalt og regionalt reiseliv. Innovasjon Norge forvalter store summer for å sikre bærekraftig vekst og økt eksport
for norsk næringsliv, og gir tilskudd, lån og garantier gjennom en rekke ordninger, også til reiselivet. I 2019 ble
det avsatt 231,5 mill. kroner til reiselivssatsing (post 74, kap. 2421), og det ble innen andre ordninger innvilget
til sammen 461 mill. kroner i lån og tilskudd til bedrifter innenfor reiselivsnæringen (Prop. 1 S 2020b-2021). For
neste budsjettår foreslås det å bruke 185,3 mill. kroner til Innovasjon Norges ordinære arbeid med å styrke
markedsmulighetene for norske reiselivsaktører. Innovasjon Norges ordninger er imidlertid i mindre grad direkte
tilgjengelig for besøkssentrene på grunn av regler for hvem som kan motta støtte.19
Naturen er en sentral del av de norske reiselivsproduktet og stadig flere norske og utenlandske turister vil
oppleve Norge gjennom aktiviteter i naturen (Meld. St. 19 2016-2017). Det har også over flere år vært uttrykt
bred politisk vilje til bærekraftig vekst av naturbasert reiseliv i Norge (Stensland mfl. 2018; Handberg mfl. 2020).
Næringen har også et fokus på naturopplevelser og anerkjenner at «merkevaren Norge som reiselivsdestinasjon
forutsetter at vi klarer å ta vare på Norges unike natur- og kulturverdier» (Reiselivsnæringen i Norge 2017, s. 2).
Svarene på Innovasjon Norges turistundersøkelse (2019) tydeliggjør at natur- og kulturopplevelser er en sentral
motivasjon for turister i Norge. Figur 2.26 viser de tolv aktivitetene respondentene i undersøkelsen oppgir som
de viktigste for reisen sin i Norge. Utover det generelle om å «ha det gøy», er det å oppleve naturen, og mer
spesifikt fjell og fjorder, svært viktig for de fleste reisende. I tillegg ser vi at det mer spesifikke å oppleve lokale
steder og kultur, livsstil og tradisjon er svært viktig for over halvparten av turistene. Å besøke nasjonalparker er
svært viktig for nesten halvparten av turistene og litt viktig for ytterligere 30 prosent. Med anslagsvis 40,5
millioner gjestedøgn av ferierende i Norge i 2019 (Jakobsen & Dombu 2018; Handberg mfl. 2020) representerer
disse andelene et betydelig antall turister.
Vi vurderer ikke virkningene av COVID-19 på reiselivsnæringen i denne rapporten. Tekstboks 6 gir en kort
oppsummering av kunnskapen om dette per 2020.
Figur 2.26

Betydningen av de 12 aktivitetene ferierende i Norge rangerer som de viktigste, rangert etter oppgitt
viktighet. Kilde: Innovasjon Norges turistundersøkelse (2019). N=10 272 personer
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Søk på Innovasjon Norges innsynsløsning viser at enkelte sentre har mottatt relativt små kompensasjoner for økt arbeidsgiveravgift (RDA-midler), Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS mottok i 2016 300 000 kr for «bedriftsutviklingstilskudd» og Besøkssenter nasjonalpark Nordland mottok i 2020 625 000 kr for «nasjonale tiltak for klynger og
innovasjonsmiljøer». Kilde: www.innovasjonnorge.no/no/om/hvem-har-fatt-finansiering-fra-oss2 [06.11.20].
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Tekstboks 6 Norsk reiseliv og virkningene av COVID-19

Reiselivet er hardt rammet av tiltakene rettet mot å begrense smitte av COVID-19 (Sandvik mfl. 2020). Særlig
har reiserestriksjoner ført til stans i inntekter fra utenlandske turister. Konsekvensene er svært dramatiske for
enkeltbedrifter og for deler av næringen. Over halvparten av bedriftene spurt i NHOs situasjonsanalyse 16.-17.
april 2020 fryktet konkurs.20 På oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet anslår Jakobsen mfl. (2020) at
reiselivet sakte vil ta seg opp igjen etter krisen, først ved en retur av innenlandske reisende, deretter
forretningssegmentet og til slutt utenlandske reisende. Det anslås imidlertid også store forskjeller i hvor raskt
de ulike reiselivsbransjene kommer seg. Forskjellene skyldes hovedsakelig ulik kundesammensetning. Figuren
under viser forventet utvikling i et middels-scenario for bransjenes inntekter per måned sammenlignet med
samme måned i 2019.
Forventet inntektsutvikling i et middels-scenario for fem norske reiselivsbransjer i 2020 og 2021. Indeks 100 = næringens
inntekt i samme måned i 2019. Kilde: Jakobsen mfl. (2020)
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Formidlingsbransjen anslås hardest rammet gjennom hele perioden, fordi bransjen i hovedsak betjener
internasjonale markeder – primært nordmenns pakkereiser til utlandet, men også utenlandske feriegjester i
Norge. Lokalbefolkningen er et enda større kundesegment for aktivitets- og kulturbedriftene, men denne
bransjen vil i større grad rammes av begrensningene som legges på antall mennesker som kan samles i grupper
og anslås dermed å få en tregere retur til «normalt» inntektsnivå. Overnatting anslås å bruke lenger tid på
innhenting, fordi bransjen har en høy andel yrkesreisende og utenlandske kunder. Innhentingen i
overnattingsbransjen er til dels avhengig av det norske sommerferiemarkedet, men i enda større grad av møteog konferansemarkedet høsten 2020 og utover i 2021. Transportbransjen forventes å ligge langt under 2019nivå gjennom hele 2020.
Også flere av de autoriserte besøkssentrene er hardt rammet av dette. To-tredeler anslår at omsetningen faller
først halvår i 2020, sammenlignet med første halvår 2019. Særlig oppgis fall i antall besøkende og dermed i
billettinntekter som en viktig sårbarhet for flere (men ikke alle) sentre. I denne rapporten gjør vi ikke egne
vurderinger av hvordan COVID-19 vil påvirke besøkssentrene.

20

www.nhoreiseliv.no/contentassets/cd5911f8c86946989bbc8dc2666cc315/norsk-reiseliv-i-koronatider-rapport-21.-april2020.pdf [27.05.20].
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3 Hvordan kan vi vurdere samfunnsnytten av
besøkssentrene
I dette kapittelet viser vi hva som menes med samfunnsnytte og hvordan vi kan identifisere, kvantifisere og så
langt som mulig, verdsette de nyttevirkningene besøkssentrene skaper.

3.1 Hva menes med samfunnsnytte
Autoriserte besøkssentre formidler kunnskap om natur- og kulturgoder og tilgjengeliggjør godene for brukerne,
både norske og utenlandske tilreisende og ikke minst lokalbefolkningen, og for andre som ellers ikke ville hatt
mulighet til å ta del i godet. Kunnskapsformidlingen om naturen, kulturen og dens sammenhenger til voksne og
barn kan bidra til økt innsikt, respekt, engasjement og omsorg for natur- og kulturmiljøet. Dette er selve
grunnlaget og kjernen i besøkssentrenes virksomhet og en viktig del av deres samfunnsnytte. Sentrene kan også
øke tilgjengeligheten til naturen og øke verdiskapingen i tilknyttet næringsliv.
Den norske stat har helt siden 1929 spilt en aktiv rolle i kunnskapsformidlingen og profileringen av norsk natur
og kultur (Sandvik 2015). Grunnen er at dette skaper verdier utover markedsgodene i reiselivsnæringen – og
altså bidrar til positive eksterne virkninger. Profileringen har imidlertid så langt i liten grad omfattet
besøkssentrene. Det er derfor et behov for å øke kunnskapen om og forståelse av sentrenes betydning, deres
samfunnsnytte og hvordan nytten kan økes.
Reiselivsnæringen er viktig for verdiskapingen i Norge, og natur- og kulturbaserte goder er kjernen i det norske
reiselivsproduktet. Det er tilgangen til urørt natur, fossefall, dype fjorder, snødekte fjell, fugleliv, lakseelver,
midnattssol, stavkirker, setre og andre kulturminner som er næringens ressursgrunnlag. Med utgangspunkt i
dette, leverer norsk reiselivsnæring opplevelser og andre tjenester til lokalbefolkning, andre nordmenn og
utenlandske besøkende. Næringen skaper årlig verdier for milliarder og sysselsetter tusenvis av mennesker,
hvorav en relativt stor andel av jobbene er i distriktene.
Samfunnsnytte omfatter både markedsgoder, som økt verdiskaping i distriktene, og goder som ikke omsettes i
markeder, som naturveiledning og annen kunnskapsformidling. Formålet med dette prosjektet er nettopp å få
fram hele spekteret av bidrag besøkssentrene gir til samfunnet – deres samlede samfunnsnytte.
I forrige kapittel ga vi en oversikt over besøkssentrene og aktivitetene deres. I dette kapittelet gir en oversikt
over hva besøkssentrenes samfunnsnytte består av, og hvordan vi kan synliggjøre samfunnsnytten
besøkssentrene og deres aktiviteter medfører. I neste kapittel vil vi kvantifisere og verdsette disse verdiene så
langt det er mulig.

3.2 Samfunnsnytten av besøkssentrene kan knyttet til tre dimensjoner
Figur 3.1 presenterer tre dimensjoner av fellesgoder, knyttet til naturen, besøkssentre og lokalt næringsliv. 21
Natur- og kulturgodene behandlet i besøkssentrene (innerste sirkel i figuren) er fellesgoder i seg selv, slik at
naturveiledning o.l. kan bidra til å styrke verdien av godene. Besøkssentrene kan ses på som infrastruktur
(midterste sirkel i figuren) som tilgjengeliggjør naturen og opplevelse av denne. Satsing på besøkssentre påvirker

21

Med fellesgode mener vi goder hvor publikum ikke kan ekskluderes fra godet, slik at det potensielt oppstår overforbruk og
hvor det er mulige gevinster av å koordinere bruk, ivaretakelse og produksjon av godene.
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videre lokalsamfunn og næringsliv ved å legge til rette for naturopplevelse og stimulere til lokal og regional
verdiskaping gjennom økt turisme. Reiselivsnæringen (ytterste sirkel i figuren) er en komplementær næring som
lever av turister som ønsker å oppleve natur og kultur, og deres samlede tjenestetilbud legger til rette for at
tilreisende kan og vil besøke sentrene.
Figur 3.1 Tre dimensjoner av fellesgodene natur og kultur i reiselivet. Kilde: Jakobsen & Iversen (2019)

Samfunnsnytten til besøkssentrene ligger først og fremst i å 1) øke verdien av natur- eller kulturgodet det er
tilknyttet, 2) øke tilgjengeligheten til godet og/eller 3) øke verdiskapingen i tilknyttet næringsliv. Det følgende
forklarer hva vi mener med dette.
For det første kan besøkssentrene øke verdien til natur- og kulturgodene de representerer. Både direkte,
gjennom at de besøkende får økt glede av godene, samt at de besøkende får økt glede av at andre har mulighet
til å nyte godene, og indirekte ved at økt verdsetting av godene kan føre til at de besøkende bidrar til bedre
ivaretakelse av godene. Økt kunnskap blant besøkende barnehager, skoleklasser, studenter, lokalbefolkning og
turister om natur, miljø og kultur kan skape bevissthet rundt viktigheten (og sårbarheten) til godene. Dette kan
bidra til at de besøkende individuelt tar mer bærekraftige valg og at de er pådrivere for en mer bærekraftig
forvaltning av disse godene, som vil øke sannsynligheten for de også kommer framtidige generasjoner til gode.
Naturveiledning er sentralt for å oppnå dette, sammen med utstillinger og andre tilbud i og utenfor sentrene.
For det andre kan besøkssentrene legge til rette for bedre tilgjengelighet av natur- og kulturgodene
(«infrastruktur»). Det har vært et økende fokus på bærekraftig reiseliv de senere år, hvor lokalbefolkning og
friluftslivsinteresser har meldt om turismens negative påvirkning på natur- og kulturgoder. Negativ påvirkning på
naturen kan skyldes negative eksterne effekter av turisters og reiselivsbedrifters handlinger, for eksempel
forsøpling og forurensning i naturen, eller at natur- og kulturopplevelser forringes som følge av at natur- og
kulturgoder overforbrukes og slites ned når mange benytter godene samtidig. Satsing på og profilering av
infrastruktur som besøkssentre kan bidra til å begrense negativ påvirkning på norsk natur. Sentrene skaleres
etter turiststrømmen, og gjør det er enklere å begrense negative konsekvenser gjennom tilrettelagte
utsiktspunkt, stier, toaletter og søppelspann. Økt kunnskap om naturen, dens sårbarhet og viktighet kan videre
bidra til større aktsomhet blant brukerne av naturen, inkludert turister (se avsnitt over).
For det tredje kan besøkssentrene øke verdiskapingen i tilknyttet næringsliv. Besøkssentre kan bidra til bedre
naturopplevelser for friluftsmennesker og turister i Norge: Ved å komplementere vernede naturområder med
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interessante utstillinger og arkitektur, utsiktspunkt, rasteplasser og servicefasiliteter, bidrar besøkssentrene til å
øke kvaliteten på besøkendes opplevelse. Attraksjoner leder trafikk mot de samme ferdselsårene, og bidrar
indirekte til at reiselivsnæringen kan koordinere seg og slik tilby turistene flere og bedre tjenester. Satsning på
besøkssentre kan skape oppmerksomhet gjennom presseoppslag og trekkes fram i profilering av Norge på lik
linje som nasjonale turistveger har blitt gjort. At verdiskapingen i større grad skjer utenfor tettbygde strøk
medfører også en distriktsdimensjon som er viktig å inkludere.
Mange besøkssentre har også samarbeid med ulike typer lokale aktører, som skoler, barnehager,
turistinformasjon, gallerier, museer og serveringssteder. Slikt samarbeid kan bidra til å styrke synergier og øke
samfunnsnytten for alle de tre dimensjonene nevnt her.

3.3 Identifisering og vurdering av nyttevirkninger
Dagens og potensiell framtidig samfunnsnytte av besøkssentrene kan grunne i ulike verdier, som kategorisert i
Figur 3.2. Besøkssentrene kan skape direkte eller indirekte bruksverdi gjennom økt eller bedre forbruk og
opplevelse av natur- og kulturgodene. Dette kan for eksempel komme til uttrykk ved at de besøkende bruker
tilbudet til senteret (direkte) eller økt verdiskaping og sysselsetting, for eksempel gjennom å tilrettelegge for
vekst blant andre reiselivsnæringsaktører (indirekte). Kunnskap om natur- og kulturgoder gir også en
opsjonsverdi, som kan komme i framtiden, men som ikke nødvendigvis er kjent i dag.
I tillegg til bruksverdiene kan besøkssentrene skape eller øke ikke-bruksverdiene til natur- og kulturgodet.
Vissheten om at et natur- eller kulturgode eksisterer kan gi en egen verdi, enten fordi den kan komme til nytte i
framtiden (arveverdi) eller for andre (altruistisk verdi) eller direkte gjennom egen visshet om eksistensen.
Bruksverdiene lar seg enklest verdsette, særlig knyttet til de besøkende. De indirekte bruksverdiene, særlig
lokaløkonomiske effekter av sentrene, kan også i noen grad kvantifiseres. Vi gjør overordnede analyser og
betraktninger på tvers av sentrene for å gi innsikt i disse verdiene. Et viktig moment er at verdiene skapes i
distriktene, hvor den relative betydningen av verdiskapningen er større enn i byene og hvor det er en villet
strategi å skape arbeidsplasser. Vi vurderer og gir anslag på verdiskapingen og sysselsettingseffektene som
grunner i de 32 besøkssentrene.
Figur 3.2

Total samfunnsøkonomisk verdi av natur- og kulturgoder, basert på NOU (2013:10)
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Verdien av å formidle kunnskap om natur- og kulturgoder er vanskeligere å verdsette i kroner, men verdiene kan
like fullt være betydelige. Disse konkretiseres og drøftes nærmere i kapittel 4.

3.4 Besøkssentrenes rolle for å øke kunnskap og tilgang til naturens goder og
tjenester
Naturens økosystemer leverer goder og tjenester som samfunnet er avhengig av (Dasgupta 2021). Bidragene til
menneskelig velferd kalles ofte økosystemtjenester (MA 2005; TEEB 2009; NOU 2013: 10). Tjenestene kan deles
inn i fire hovedkategorier: grunnleggende livsprosesser, regulerende tjenester, forsynende tjenester og
opplevelses- og kunnskapstjenester (også kalt kulturelle tjenester) (NOU 2013: 10). Det er den sistnevnte
kategorien som i størst grad er relevant for denne utredningen. I NOU (2013: 10) beskrives åtte opplevelses- og
kunnskapstjenester, som vurderes som særlig viktige for Norge. Vi vil her trekke fram noen, som vi anser spesielt
relevante og der besøkssentrene kan spille en rolle i å øke verdien av naturens goder og tjeneste: rekreasjon,
friluftsliv og naturbasert reiseliv; estetiske verdier; stedsidentitet; kunnskap og læring; samt naturarv. Det
følgende oppsummerer disse opplevelses- og kunnskapstjenestene beskrevet i NOU (2013: 10) og forklarer kort
hvorfor besøkssentrene kan bidra til å øke samfunnsnytten av disse godene og tjenestene fra naturen.
Friluftsliv, rekreasjon og naturbasert reiseliv
Denne tjenesten viser til at nordmenn og tilreisende til Norge ofte velger å tilbringe fritiden sin i natur og
kulturlandskap og velger sted på bakgrunn av karakteristikker ved landskapet. Friluftsliv kan forstås som opphold
og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Aktiviteter inkluderer
fotturer, sykkel- og skiturer, jakt, bær- og soppturer, fisking, bading og turer i båt, kano o.l. Nordmenn er aktive
friluftslivsutøvere, og det er dokumentert at dette har positive virkninger for både den psykiske og fysiske
folkehelsen. Fysisk aktivitet gir velvære og kan gi vennskap og kunnskap om naturen. Rekreasjon er særlig
aktiviteter i nærmiljøet, som aktiviteter i parker, tjern og hundremeterskoger nær der en bor, og er viktig for
helse og trivsel for de fleste mennesker. Naturbasert reiseliv, grovt definert som overnattingsturer med
aktiviteter relatert til natur, er av økende betydning for norsk verdiskaping, både som følge av turister i eget land
og tilreisende fra utlandet.
Besøkssentrene kan bidra til å øke verdien av denne økosystemtjenesten for samfunnet, som tilretteleggere for
friluftsliv- og rekreasjonsaktiviteter: ved å informere om aktivitetsmulighetene og om atferd som hensyntar at
også andre kan få gode opplevelser i naturen og legge til rette infrastruktur for aktiviteter. Særlig for
nasjonalparksentrene og verdensarvsentrene vil dette i stor grad være rettet mot «de større» friluftslivsopplevelsene utenfor nærmiljøet. For andre sentrene kan i større grad lokal rekreasjon og opplevelse være
relevant; våtmarksentrene er eksempelvis i stor grad lokalisert nær mer tettbygde strøk.
Besøkssentrene er også i stor grad relevante for reiselivsnæringen ved å være attraksjoner i seg selv og i stor
grad samarbeide med reiselivet for øvrig for å tiltrekke personer til området, som vil etterspørre tilbud som
overnatting, restauranter m.m. Bedrifter defineres som innen reiselivsnæringen på bakgrunn av deres
komplementaritet i markedet. Reiselivsbedriftene selger til de samme kundene; mennesker på reise. Turister på
reise har en rekke ulike behov som følger av å reise og som dekkes av ulike bedrifter. 22 Turisten kjøper flyreise

22

Reisebyråer ønsker å utnytte stordriftsfordeler knyttet til å tilby de flere av de komplementære tjenestene turistene
etterspør, og tilbyr flyreise, overnatting, bespisning og underholdning i en samlet pakke til turistene, hvor selskapet gjerne
også produserer hver enkelt tjeneste selv.
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av flyselskap, leier bil av bilutleieselskap, overnatter hos overnattingsbedrifter, og spiser måltider hos restaurantog cafebedrifter.
En bedrifts attraktivitet i markedet avhenger av komplementære bedrifters attraktivitet i markedet. For at hver
enkelt av reiselivsbedriftene skal kunne selge til turistene, er de avhengig av at andre bedrifter dekker turistenes
øvrige behov på reisen på en så god måte som mulig. Eksempelvis vil overnattingsbedrifter, uavhengig av eget
produkt, være mer attraktiv dersom stedet er lett tilgjengelig med fly og bil, har et spennende opplevelsestilbud
i form av kultur og natur, og et godt tilbud av restauranter og kafeer.
I tillegg til å være komplementære med andre reiselivsbedrifter som selger til samme turist, er reiselivsbedriftene
komplementære med opplevelsestilbudet som motiverer turisten til å reise. Turister har mange ulike motiver for
å reise, noen reiser for å oppleve kultur, andre reiser for å shoppe, mens de fleste turister i Norge ønsker å
oppleve natur. I Innovasjon Norges Turistundersøkelse for sommeren 2016 oppga 96 prosent av tyske turister og
93 prosent av britiske turister og 90 prosent av asiatiske turister at å oppleve naturen var av avgjørende
betydning for valget om å reise til Norge. I Innovasjon Norges turistundersøkelse (2019) oppga 21 prosent av
samtlige utenlandske turister har besøkt eller har tenkt til å besøke en nasjonalpark i Norge i løpet av reisen.
Tekstboks 7 illustrer sammenhengen mellom norsk reiselivsnæring og nasjonalparker med besøkssenter.
Opplevelser av kulturminner og kulturmiljø er også av økende betydning for turister, og det viser seg at norske
turister på Norgesferie i 2020 var mer fornøyd med opplevelsene av kulturminner enn av natur.23
Estetiske verdier
Denne tjenesten viser i hovedsak til det å finne mentalt velvære, skjønnhet og estetisk verdi i å oppleve natur på
ulike måter. Flere forskere og fagpersoner innen helse peker på den visuelle naturens betydning for folk, og Per
Fugelli har blant annet kalt naturen for vårt «største helsehus». Folkehelsemeldingen framhever også naturen
og aktiviteter i frisk luft som viktig for oss (Meld. St. 19 2018-2019). Hva det er ved naturen som oppleves som
positivt eller «pent å se på», vil variere fra person til person. Landskapskarakter, variasjon av sanseinntrykk,
helhet, kontrast og kontinuitet er viktige variabler som har ulik betydning for ulike personer. Folk vil også ha
forskjellige synspunkter på betydningen av ro og stillhet.
På tilsvarende måte som for friluftsliv og rekreasjon, vil besøkssentrene kunne bidra til å øke samfunnsnytten av
denne økosystemtjenesten som tilretteleggere for opplevelser i naturen eller av kulturgoder. Besøkssentrene
kan motivere til slike opplevelser og legge praktisk til rette, noe som vil kunne øke antall personer som drar nytte
av tjenesten samt øke antallet opplevelser. Kunnskap om naturen og kulturgodene vil videre kunne øke kvaliteten
på opplevelsen, ved at personer ser ting de ikke så før og på den måten før økte estetiske- og velværeopplevelser.
Stedsidentitet
Stedsidentitet handler om hvordan bestemte natur- eller kulturgoder knyttes til folk og stedet sitt. Mange
plasserer en verdi knyttet til stedsidentitet, som kan assosieres med gjenkjennelige trekk i deres miljø. Regionalt
og nasjonalt spiller også norske landskap en viktig rolle i nordmenns identitet, for eksempel fjorder på Vestlandet.
Besøkssentrene kan bidra til lokal stedsidentitet ved at senteret løfter opp trekk ved lokalmiljøet som legger til
rette for at lokalbefolkningen i større grad knyttet det til seg og sin identitet. Formidling til barnehager, skoler og
andre lokalt er sentralt for slik bygging av lokal stedsidentitet. Besøkssentrene representerer videre natur- og

23

www.nrk.no/kultur/kultur-slar-natur-for-norske-turister-1.15395401 [28.03.21].
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kulturgoder med regional og nasjonal verdi. Formidling og økt fokus på disse vil videre kunne øke styrke
tilknytningen mellom disse og identiteten til Norges befolkning, som vil kunne gi en positiv verdi for mange.
Tekstboks 7

Nasjonalparkenes betydning for Norges økonomi

Innovasjon Norges turistundersøkelse for 2019 viser at naturopplevelser er klart viktigste motivasjon for både
norske og utenlandske turister. Ikoniske nasjonalparker tiltrekker turister som ikke nødvendigvis har planlagt å
besøke en spesifikk nasjonalpark, men som kjenner til naturen i Norge og de unike naturverdiene som ligger i
nasjonalparkene. Statistisk sentralbyrås satellittregnskap for turisme beregnet at utenlandske turister stod for
nærmere 55 milliarder kroner i omsetning i 2018. Vi vet at rundt 90 prosent av utenlandske turister mener
naturen er av avgjørende betydning for reisen til Norge. Multipliserer vi de to størrelsene kan vi anslå at norske
naturopplevelser tiltrekker minst 50 milliarder kroner i eksportinntekter til norsk økonomi.

Turistundersøkelsen viser at å besøke nasjonalparkene er en viktig aktivitet for veldig mange turister. Vi vet at
utenlandske tilreisende stod for omtrent 10,7 millioner gjestedøgn på hotell og camping, og turistundersøkelsen finner at utenlandske turister var omtrent 10 dager på reise i landet i gjennomsnitt. Dermed kan
vi anslå at minst 200 000 utenlandske hotell- og campingturister med 2 millioner gjestedøgn i Norge var innom
en nasjonalpark. Ifølge Turistundersøkelsen bruker utenlandske turister omtrent 1500 kroner per gjestedøgn i
Norge i gjennomsnitt. Legger vi dette tallet til grunn, finner vi at utenlandske turister som bodde på hotell og
camping og var innom en nasjonalpark la igjen 3 milliarder kroner i Norge, noe som tilsvarer rundt regnet 3000
arbeidsplasser i reiselivsnæringen. I tillegg kommer alle turistene som bor leier hus og hytte, bor hos venner og
familie eller overnatter i telt eller bobil utenfor campingplass.

Kunnskap og læring
Natur- og kulturgoder skaper gode arenaer for utdanning og opplæring, både for læring til bruk i barnehage,
skole og høyere utdanning, og for andre mer uformelle former for læring. Dette benyttes blant annet i «Den
naturlige skolesekken», som er sentral i statens satsing for å stimulere til bærekraftig utvikling, og «Den kulturelle
skolesekken», som blant annet skal legge til rette for økt forståelse for kulturarv.24 Læring vil være knyttet både
til natur og miljø, stedsutvikling og lokale forhold og fysisk aktivitet. Det skaper også gode læringsmiljøer, fordi
aktivitet i naturen er viktig både for helse, trivsel og læring (se også friluftsliv).

24

www.natursekken.no/; www.denkulturelleskolesekken.no/ [02.02.21].
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Dette er en sentral tjeneste der besøkssentrene bidrar vesentlig. Sentrene gir både fysisk tilrettelegging for
læring og er selv aktive som undervisere med aktiviteter på sentrene og på besøk på skoler, barnehager, m.m.
Tekstboks 8

Særlig om nytten av informasjon

Formidling av informasjon om natur- og kulturverdier er sentralt for besøkssentrene. Nytten av informasjon er
komplisert og utfordrende å måle. George Stiglers artikkel «The Economics of Information» (1961) er ansett å
introdusere informasjon i samfunnsøkonomien. At George Akerlof, Michael Spence og Joseph Stiglitz mottok
Nobels minnepris i økonomi i 2001 for sitt arbeid innen betydningen av informasjon indikerer at det er blitt en
anerkjent del av faget. Litteraturen disse representerer fokuserer på viktigheten av informasjon i interaksjon
mellom mennesker, men det forskes i økende grad på betydningen av å tilegne seg informasjon uavhengig av
forhandlinger og andre interaksjoner mellom mennesker.
En viktig del av verdien av natur- og kulturgoder er personers verdsetting av at godet eksisterer (Krutilla 1967),
altså godets ikke-bruksverdi. Det kan følge fra dette at mer informasjon om natur og kultur øker ikkebruksverdien av disse godene. På den måten gir besøkssentrene en nyttevirkning ved å spre informasjon og øke
ikke-bruksverdiene. Desto flere personer den formidles til, jo sterkere er nyttevirkningen. Dette er nært knyttet
til kvasiopsjonsverdi (QOV) og ulike typer av denne; se for eksempel Traeger (2014). Mangel på informasjon av
konsekvenser av handlinger kan føre til mangel på å ivareta natur og kultur, som igjen kan føre til irreversible
endringer – at natur og kulturgoder går tapt for alltid. Økt informasjon eller læring kan føre til mer
samfunnsøkonomisk optimale valg med konsekvenser for natur og kultur.

Naturarv
Naturarv er en del av de verdier folk kan ha av å vite at naturen tas godt vare på, i dag og i framtiden, selv om de
ikke selv skal bruke den. Tjenesten naturarv kan også inkludere kategorien «kulturarvverdier» i MA (2005), som
viser til at mange samfunn tilordner en høy verdi på vedlikehold av enten historisk viktige kulturlandlandskap
eller kulturelt viktige arter. Mange er opptatt av at naturen skal tas vare på, uavhengig av egen opplevelse av
den. Tjenesten kan også knyttes til kontinuitet gjennom generasjoner og inn i fremtiden, for eksempel slik det er
reflektert i tradisjonen om at en gård skal overlates til etterkommere i like god eller bedre stand enn da du
overtok den og i uttrykket «la naturen gå i arv» (NOU 2013, s. 193).
Besøkssentrene er og kan være sentrale i å styrke denne tjenesten. Tjenesten er først og fremst knyttet til
ivaretakelse av naturgoder, men sentrene har også en viktig rolle i å formidle innholdet og betydningen av
godene i en historisk og kontemporær kontekst. Kunnskap om hvordan et bestemt område er blitt brukt av folk
og hvilken bruksverdi den har hatt og formidlingen av denne til dagens og framtidens generasjoner kan være
viktig for verdien av naturarv.
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4 Samfunnsnytten til autoriserte besøkssentre
I dette kapitlet beskriver og drøfter vi hvilken samfunnsnytte autorisere besøkssentre bidrar med i Norge,
basert på kartleggingen vist i kapittel 2 og metoder for vurdering av samfunnsnytten beskrevet i kapittel 3.
Samfunnsnytte forstås i hovedsak som samfunnsøkonomiske nyttevirkninger, utløst av aktivitetene til
besøkssentrene. Lokale virkninger vurderes særskilt.
De samfunnsøkonomiske virkningene som er identifisert og som beskrives i dette kapitlet, er følgende:
1.

Besøk på et besøkssenter gir nytte til den besøkende

2.

Informasjon skapt og formidlet av et besøkssenter utenfor senteret gir nytte til mottakeren

3.

Visshet om informasjonsarbeidet til besøkssentrene gir nytte hos enkelte (ikke-bruksverdier)

4.

Informasjon skapt og formidlet av et besøkssenter gir indirekte nytte til andre gjennom atferdsendring
hos de som mottar informasjonen

5.

Besøkssentrene bidrar til å skape ny kunnskap gjennom samarbeid med forskningsmiljøer

6.

Besøkssentre skaper samspillseffekter med forvaltningen

I tillegg beskrives følgende lokale virkninger:
7.

Besøkssentre bidrar til økt stedsidentitet

8.

Besøkssentrene skaper lokaløkonomiske ringvirkninger

De følgende delkapitlene beskriver hver av virkningene listet over, etter samme nummerering, og
oppsummerer disse i delkapittel 4.9.

4.1 Besøkssentrene har mange besøkende som får nytte av sine besøk
Generelt vil besøkende på sentrene ha en nytte av besøket – hvis ikke ville de ikke gjennomført besøket. Denne
nytten kan være knyttet til interesse for de natur- eller kulturgoder senteret formidler, underholdningen av
utstillinger og andre opplevelser på senteret, opplevelse av arkitektur, utsikt eller mat, eller andre tilbud ved
besøkssentrene. Dette gjelder for de besøkende som av fri vilje besøker senteret; for skoleklasser kan besøket
inngå i læringsopplegget og dermed i mindre grad være frivillig. Sistnevnte gruppe behandles derfor særskilt.
Nytten den besøkende får av å besøke et senter er lik dens kostnader og konsumentoverskudd25 knyttet til
besøket. Typiske kostnader vil være reisekostnader til senteret og eventuelt inngangsbillett. Konsumentoverskuddet er av ukjent størrelse, men kommer i tillegg til kostnadene og må være større enn verdien av
alternativ tidsbruk for den besøkende. For eksempel, dersom den besøkende velger å besøke senteret i to timer
framfor å gå tur i fjellet eller dra på kino, er konsumentoverskuddet ved å besøke senteret større enn
konsumentoverskuddet ved fjellturen.
For å indikere størrelsesorden av nytten, er det først nødvendig med et anslag på antall besøkende på sentrene.
Vi tar utgangspunkt i antallet besøkende rapportert av besøkssentrene til Miljødirektoratet i 2019 (se Figur 2.12).
Siden har fem nye besøkssentrene fått autorisasjon. 26 I anslaget på antallet besøkende legges det til grunn at

25

Konsumentoverskuddet er nettonytten eller det «overskuddet» for konsumenten som oppstår når det konsumenten
betaler for et gode er lavere enn nytteverdien konsumenten opplever. Konsumentoverskuddet er altså hvor mye
konsumenten maksimalt er villig til å betale utover det som er betalt for eksempel i transportkostnader og inngangsbilletter.
26 Besøkssenter rovdyr Østerdalen, Verdensarvsenter Urnes og nasjonalparksentrene Lofotodden, Jomfruland og Raet.
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disse settes i drift og at antallet besøkende på hvert senter er lik gjennomsnittet av antallet besøkende per senter
for sin respektive sentertype. Dette gir et samlet besøkstall på nesten 1,3 millioner per år.
For å gjennomføre anslagene vil det også være nødvendig å se på andeler av dette samlede besøkstallet. I
spørreundersøkelsen ble daglig leder ved hvert senter spurt om å anslå hvor stor andel av de besøkende som er:
skoleelever (gjennomsnittlig 20%), fra utenfor kommunen (gjennomsnittlig 20%) og som kun besøker senteret
og ikke tilhørende område (nasjonalpark, verdensarvområde, våtmarksområde e.l.) (gjennomsnittlig 50%).
I tillegg til anslag på antall besøkende, er det nødvendig med anslag på verdien per besøk for å anslå
størrelsesorden på nytten. Her benytter vi ulike kilder avhengig av faktor, som oppsummert i Tabell 4.1.
Tabell 4.1

Elementer i verdianslag av besøk på autoriserte besøkssentre i Norge

Gruppe

Verdifaktor

Kilde for verdi

Betalende

Billettpris

Billettpris per senter oppgitt i grunntilskuddsrapporteringen til

besøkende

Miljødirektoratet.

Alle besøkende,

Tidsbruk på

Anslått gjennomsnittlig tidsbruk per besøkende per senter, som

unntatt skoleelever

senteret

anslått per senter av daglig ledere i spørreundersøkelsen. Tidsverdien
er satt til 250 kr/time.27

Besøkende fra

Transport-

En gjennomsnittlig fritidsreise i Norge er 19,6 km lang og varer i 33

utenfor kommunen

kostnader

minutter (Hjorthol mfl. 2014). Statens sats for kjøregodtgjørelse med

som ikke også

egen bil er 4,03 kr per km (Statens personalhåndbok 2020, §6) og

besøker tilgrensende

tidsverdien benyttet i transportanalyser i henhold til håndbok V712

område

er 92 kr per persontime i bil for fritidsreiser under 70 km (Statens
vegvesen 2018, justert til 2020-kr).

Alle besøkende

Konsument-

Usikkert, men ulike verdier drøftes basert på relevante studier.

overskudd
Summen av antall besøkende og verdien per besøk gir en indikasjon på den direkte nytteverdien for de
besøkende på sentrene. Størst usikkerhet er knyttet til anslag for konsumentoverskuddet, siden dette ikke
uttrykkes i markedspriser (slik f.eks. inngangsbilletter gjør) og trolig varierer sterkt mellom de besøkende. Det er
gjennomført en rekke studier som søker å kvantifisere konsumentoverskuddet ved ulike rekreasjonsaktiviteter.28
Gjennomsnittlig konsumentoverskudd per besøkende per dag for «other recreation» som også omfatter besøk
på natursentre var 49 2016-USD. Dette er imidlertid et gjennomsnitt av en stor sekkepost med alt fra viltsafari
og dykking/snorkling til sopplukking og skigåing slik at verdianslaget ikke er anvendelig for vårt formål, men det
viser jo klart at konsumentoverskuddet av rekreasjonsaktiviteter kan være av betydelig størrelse. Tekstboks 9 gir
en kort oversikt over metoder for verdsetting av miljøkvalitet og økosystemtjenester inklusive rekreasjonstjenester. De metodene som er mest aktuelle for å anslå konsumentoverskuddet ved rekreasjonsaktiviteter, slik
som besøk på naturinformasjonssentrene, er transportkostnadsmetoden, betinget verdsetting og valgeksperimenter. I en valgeksperimentstudie av besøkende til naturvernområder i Romania finner Dumitras mfl.
(2017) en marginal betalingsvillighet for å besøke et informasjonssenter og få en liste over artene i naturområdet
besøkt på 4,2-4,6 RON i 2011 per besøk, som med kjøpekraftparitetsjustert valutakurs og justert opp med norsk
konsumprisindeks blir 30-33 norske 2020-kroner. Det påpekes videre at tilfredsheten ved rekreasjon i

27

Gjennomsnittlig årslønn i Norge i 2019 var 570 800 kr (SSB, kildetabell 11536), som fratrukket skatt, justert til 2020-kr og
delt på antall timer i et årsverk (1695) gir netto reallønn på 250 kr/time.
28 Se f.eks. den nordamerikanske databasen for rekreasjonsverdien av ulike aktiviteter; Recreational Use Values Database
(RUVD) http://recvaluation.forestry.oregonstate.edu/database
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naturområdene, overnatting og opplevelsen av naturarv øker med mer informasjon til de besøkende. I en
lignende valgeksperimentstudie av friluftslivsutøvere i skog («nature watchers») i Irland, finner Christie mfl.
(2007) en gjennomsnittlig økning i konsumentoverskudd per besøk per person ved «wildlife viewing centre» på
£3,3 (£1,85-15,42), tilsvarende 41 2020-kr (23-192 kr). Christie mfl. (2007) finner i tillegg at etablering av et slikt
senter øker antall besøk i skogsområdet med to prosent fra denne gruppen.
Tekstboks 9

En kort introduksjon til ulike verdsettingsmetoder

En hovedutfordring i vurderinger og analyser av nytte- eller kostnadsvirkninger som ikke er omsatt i markeder,
er anslag for hva verdien av disse er. Verdsetting av slike virkninger er derfor et stort fagfelt, som også er
integrert i de retningslinjer som er gitt for samfunnsøkonomiske analyser i Norge (DFØ 2018;
Finansdepartementet 2014). Det er gjennomført en rekke slike studier, i Norge og utlandet, og det er utviklet
ulike metoder for verdsetting av goder og tjenester (eller fravær/bortfall av slike) som ikke har markedspriser.
I disse uttrykkes folks preferanser for (endringer) i ulike fellesgoder, ofte uttrykt som deres betalingsvillighet
for endringen. Betalingsvillighet er deres vilje til å gi avkall på inntekt som de kunne brukt til å kjøpe
markedsgoder (private goder) som kunne gitt dem nytte for å kunne oppnå en forbedring eller unngå en
forverring i mengden og/eller kvaliteten på godet. Dette kan deretter aggregeres opp til samfunnets
betalingsvilje for endringen.
Man kan skille mellom metoder som søker å «avsløre» folks preferanser gjennom å analysere valgene de tar
for og metoder der folk blir bedt om å oppgi sine preferanser. Videre kan det skilles mellom hvorvidt metodene
er rettet mot direkte eller indirekte å identifisere verdiene. For eksempel vil endringen i eiendomsprisen til en
bolig ved etablering av en ny vei som sees og høres fra boligen være et indirekte uttrykk for kostnaden naboer
til den nye veien opplever. Tilsvarende vil en kompensasjon for konsekvensene av veien, for eksempel for økt
trafikkstøy, være et mer direkte uttrykk for kostnaden. Metodene oppsummeres i tabellen under.

Avslørte

Indirekte metoder

Direkte metoder

Transportkostnadsmetoden

Markedspriser

Hedonisk prising

Kostnader ved å erstatte tapte

preferanser

(Eiendomsprismetoden)
Oppgitte
preferanser

Valgeksperimenter

tjenester
Betinget verdsetting
(også

kalt

«betalingsvillighetsundersøkelser»)
Basert på NOU (2013: 10)

I tillegg til disse verdsettingsmetodene som fordrer egen datainnsamling lokalt, har man metoder for såkalt
nytteoverføring eller mer generelt, verdioverføring (benefit transfer/value transfer»), hvor verdianslag fra
tidligere verdsettingsstudier brukes og justeres for å kunne verdsette virkningene av det man ønsker å
analysere. En slik verdioverføringsmetode er enhetsverdioverføring, det vil si overføring av en verdi per enhet,
for eksempel kroner per rekreasjonsdag eller aktivitet, fra stedet der verdsettingsstudien ble gjort
(studiestedet) til stedet en gjør analysen (beslutningsstedet) hvor man ofte justerer for forskjeller i inntekt
mellom studie- og beslutningssted da betalingsevne (inntekt) kan påvirke betalingsvilje (Navrud & Ready 2007).
I dette kapitlet gjør vi verdioverføring ved bruk av enhetsverdioverføring av verdianslag basert på
valgeksperimenter for økt informasjon som natursentre gir fra tidligere verdsettingsstudier.
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Dersom vi summerer anslagene på verdiene i Tabell 4.1, finner vi at samlet samfunnsnytte over ett år for de
besøkende på besøkssentrene er i størrelsesorden en halv milliard kroner, konsumentoverskudd ikke inkludert.
Ved å benytte spennet av verdianslag for konsumentoverskudd fra Christie mfl. (2007), kan samlet
samfunnsnytte for de besøkende på autoriserte besøkssentre skisseres å være i størrelsesorden 520-740
millioner kroner, som oppsummert i Tabell 4.2.29 Dette må anses som et grovt anslag for å antyde mulig
størrelsesorden på konsumentoverskuddet, bl.a. fordi den type gode Christie mfl. verdsetter, neppe er
representativt for den type informasjon alle besøkssentrene gir.
Tabell 4.2

Verdianslag for samfunnsnytten over ett år for besøkende på autoriserte besøkssentre i Norge

Verdi

Anslag i 2020-kr

Samfunnsnytte for de besøkende, uten konsumentoverskudd

490 mill. kr

Konsumentoverskudd for de besøkende

30-250 mill. kr

Samlet samfunnsnytte for de besøkende

520-740 mill. kr

Anslaget for antall besøkende er konservativt med tanke på at sentrene har opplevd vekst i antall besøkende
fram til 2019, men siden vi per nå står i korona-pandemien er det svært usikkert å anslå i hvilken grad veksten vil
fortsette etter at smitteverntiltakene opphører. Se Tekstboks 6 for nærmere omtale av virkninger av korona på
reiselivet.

4.2 Besøkssentrene formidler også til andre utenfor senteret, som får nytte av
kunnskapene
I tillegg til formidlingen og annet tilbud ved de fysiske besøkssentrene, formidler besøkssentrene informasjon
om natur- og kulturgoder utenfor de fysiske sentrene. Figur 2.8 viser at de fleste sentrene gjennomfører
informasjonsaktiviteter for ikke-besøkende. Avhengig av sentertype, oppgir 60-100 prosent at de gjennomfører
undervisning utenfor senteret sitt, slik som besøk på skoler. 30-70 prosent oppgir at de holder andre foredrag
utenfor senteret, og 40-100 prosent oppgir at de aktivt driver digital formidling utenfor senteret, eksempelvis
gjennom sosiale medier.
I 2019 mottok åtte av de autoriserte besøkssentrene tilskudd for å finansiere stillinger til egne naturveiledere.30
For de sentrene som rapporterer anslag på hvor mange som har mottatt veiledning utenfor senteret, er
gjennomsnittet for 2019 ca. 670 grunnskoleelever, 350 barnehagebarn og 480 andre (i hovedsak videregåendeelever og studenter). Dette kan altså regnes som et anslag på personlig formidling utenfor sentrene. Som et
regneeksempel, dersom de 24 sentrene som ikke mottar naturveiledningsmidler bare når ut til halvparten så
mange personer som disse åtte gjør, vil det totale antallet barnehagebarn, elever og studenter som mottok
personlig naturveiledning utenfor sentrene i 2019 være 30 000 personer. I tillegg kommer formidling på andre
måter, som sosiale medier, nettsider, aviser, TV, radio m.m.
Formidling til personer utenfor sentrene vil også kunne gi kunnskap, opplevelse og nytte for dem som mottar
kunnskapen: det vil kunne være interessant og underholdende for flere, og det gir variasjon i den vanlige

29

Regnestykket er altså [antall betalende besøkende på besøkssenter X]*[pris for vanlig billett på besøkssenter X] + [Antall
besøkende utenom skoleelever på besøkssenter X]*[Anslått gjennomsnittlig tid brukt av besøkende på besøkssenter X]*250
kr + Besøkende fra utenfor kommunen til besøkssenteret som ikke også besøker tilgrensende område*(19,6 km*4,03 kr/km
+ 0,55 time*92 kr/time) + Alle besøkende*35,5 kr. Klammer angir en vektor med besøkssenter-avhengige verdier.
30 Nasjonalparksentrene Hardangervidda – Skinnarbu, Nordland og Færder (delt med Besøkssenter våtmark Ilene);
våtmarksentrene Nordre Øyeren og Ilene (delt med Besøkssenter nasjonalpark Færder); rovdyrsentrene Flå og Namsskogan;
og Norsk Villreinsenter Nord (to stillinger).
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undervisningen i skolen, høyskolen/universitetet eller barnehagen. Særlig vil grupper av barn og unge som ikke
selv ville oppsøkt naturen eller besøkssentrene kunne nås, og på den måten vil formidlingen nå de som ikke
nødvendigvis selv ville oppsøkt kunnskapen. Nytten for andre og samfunnet generelt av denne formidlingen
behandles under neste deloverskrift.

4.3 Formidlingen til besøkssentrene gir nytte for andre enn dem som mottar
kunnskapen
Delkapittel 4.1 og 4.2 omhandlet den direkte nytten for dem som opplever besøkssentrene eller som drar nytte
av besøkssentrenes aktiviteter utenfor de fysiske sentrene. Økt kunnskap om natur og kultur og viktigheten av å
ta vare på dette, vil også kunne skape nyttevirkninger som tilfaller andre.
For det første vil økt kunnskap og oppmerksomhet rundt å ta vare på felles verdier i Norge, slikt som unike
naturområder, historisk viktige bygninger, eller spesifikke arter, legge til rette for at disse verdiene vernes også i
framtiden. Verdiene representert på besøkssentrene er nasjonale og har dermed relativt bred verdi blant Norges
befolkning, slik at økt ivaretakelse av verdiene vil gi nyttevirkninger for dem som verdsetter natur- og
kulturgodene formidlet i besøkssentrenes arbeid, på og utenfor de fysiske sentrene.
For det andre kan formidlingen i seg selv også ha en verdi: norsk natur- og kulturarv får økt verdi når forståelsen
og historien til naturen og kulturen formidles til nye generasjoner. At barn og unge lærer om dette har altså verdi
for dem som verdsetter opprettholdelsen av norsk natur- og kulturarv. Denne formidlingen er sentral i arbeidet
til besøkssentrene.
Til slutt vil etablering av et senter som setter søkelys på et eller flere konkrete natur- eller kulturgoder synliggjøre
og løfte viktigheten av godene. Folks kjennskap til slike «fyrtårn for norsk natur- og kulturarv» vil altså kunne øke
oppmerksomheten om og verdsettingen av disse godene, også for dem som ikke nødvendigvis besøker sentrene
eller deltar på arrangementer i sentrenes regi.

4.4 Besøkssentrene bidrar til mindre forringelse av naturområder og kulturmiljø
En stadig mer aktuell problemstilling for steder som er attraktive for å oppleve natur og kultur i Norge, er at et
stort antall besøkende påvirker natur- og kulturgodene og andres opplevelse av dem, negativt. Førstnevnte
virkning viser til at økt bruk av godene fysisk vil kunne påvirke godene i negativ retning gjennom slitasje,
forsøpling m.m. Sistnevnte virkning faller innunder begrepet «people crowding» eller «people pollution», og
viser til at folk foretrekker å oppleve et natur- eller kulturgode uten trengsel, kø og lignende (Yoon mfl. 2020),
også uavhengig av slitasje og forsøpling. FNs miljøprogram (UNEP) og Verdens turismeorganisasjon (UNWTO)
legger særlig sterk vekt på at besøkssentre og lignende fasiliteter kan brukes for å øke turisters bevissthet om
biologisk mangold (Dumitras mfl. 2017).
Besøkssentrene spiller en viktig rolle ved å kanalisere ferdsel til tilrettelagte ferdselsårer, samt til å spre ferdsel
gjennom å informere om ulike turmuligheter i området. Videre arbeider sentrene med opplæring i skånsom
atferd i natur- og kulturområder, noe som kan bidra til økt kunnskap og endrede holdninger blant folk med
hensyn til hvordan man skal ta vare på natur- og kulturgoder for framtiden.
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4.5 Besøkssentrene bidrar til å skape ny kunnskap gjennom samarbeid med
forskningsmiljøer
De fleste sentrene bidrar i forskningsaktiviteter, for eksempel ved å legge til rette for datainnsamling (se omtale
i delkapittel 2.3 og særlig Figur 2.17). Omtrent 5 prosent av sentrene oppgir at de bidrar med forskning innenfor
besøkssenterets organisasjon og budsjett, i overkant av 10 prosent oppgir at eieren av senteret gjennomfører
forskning i tilknytning til senteret og ytterligere 10 prosent oppgir at de bidrar i forskningssamarbeid med en
annen aktør samlokalisert ved senteret. Ytterligere 57 prosent oppgir å at de samarbeider med forskningsmiljøer
som ikke er lokalisert ved senteret. Over 80 prosent oppgir altså å bidra i forskningsaktiviteter.
Empirisk forskning handler i stor grad om å innhente og bearbeide ny informasjon. Nytten av denne nye
informasjonen er normalt usikker, og eventuell nytte kan realiseres mange år etter at forskningsaktivitetene er
gjennomført, gitt at den er bevart og tilgjengelig. Dette gir en opsjonsverdi, hvor verdien avhenger av kvaliteten
på forskningen og hvordan den resulterende informasjonen anvendes. Siden den mulige fremtidige verdien ikke
kan forutsies i dag, er det vanskelig å anslå størrelsen på den. Det er likevel rimelig å anta at opsjonsverdien vil
være større, desto bedre kvalitet informasjonen har.
Forskning og formidling er gjensidig avhengig av hverandre. Ved å bidra i forskning og samarbeide med
forskningsmiljøer sikrer sentrene oppdatert og dyptgående kunnskaper om relevante natur- og kulturgodene.
Dette kan øke kvaliteten og troverdigheten til formidlingsarbeidet, og derfor styrke nytten beskrevet under
delkapitlene 4.1-4.4.

4.6 Besøkssentrene skaper samspillseffekter med forvaltningen
Forvaltningsknutepunkt er faglige fellesskap knyttet til forvaltningen av natur- eller kulturverdier. Dette er særlig
relevant for nasjonalparkstyrene, hvor nasjonalparkforvalteren kan være samlokalisert med andre fagpersoner,
som de knyttet til tilhørende nasjonalparksenter, forskningsmiljøer, naturoppsyn m.m. Delkapittel 2.3 og særlig
Figur 2.17 viser at 43 prosent av sentrene oppgir å ha tett samarbeid med verneområdeforvaltning, og ytterligere
32 prosent oppgir å ha tett samarbeid med samlokalisert verneområdeforvaltning. Dette gjelder særlig
nasjonalparksentrene, men også andre besøkssentre oppgir samarbeid med verneområdeforvaltningen. Flere
samarbeider også med forvaltning av friluftslivsområder. tilrettelegging for friluftsliv i kommunen m.m.
Et konkret eksempel på samarbeid mellom samlokalisert forvaltning og besøkssenter er samarbeidet mellom
Besøkssenter nasjonalpark Jotunheimen (Norsk fjellsenter), Lom fjellstyre og Statens naturoppsyn (SNO) i
prosjektet «Barske glæder». Det er et formidlingsopplegg for femteklassinger i Skjåk, Lom og Vågå om friluftsliv
(særlig bålfyring og lavvo) og naturmangfold (særlig hjortedyr). Omtrent 100 femteklassinger deltar i
arrangementet.
Rovdyrsentrene har en egen rolle ved å informere om alle sider ved rovdyr og bidra til å dempe konflikter rundt
rovdyr i Norge. Dette har sterk kobling til rovdyrforvaltningen og særlig til arbeidet under FKT-ordningen (forskrift
om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak). § 7 av FKT-ordningen viser til
at en skal «bidra til økt kunnskap om og forståelse for rovvilt og/eller rovviltforvaltning. Tiltak rettet mot barn og
unge skal prioriteres.» I en nylig evaluering av FKT-ordningen pekes det på at rovdyrsentrene har et rikt
informasjonsmateriell, som det vil være fordeler å dra nytte av for andre tilgrensende aktører (Hansen mfl. 2020).
Samlokalisering av besøkssentrene og tilknyttet virksomhet (f.eks. samlokalisert forskning, se delkap. 4.5), kan
skape synergier hvor verneområdeforvaltningen drar nytte av kunnskapen til fagpersoner på sentrene og hvor
sentrene drar nytte av kunnskapen til forvaltningen. Samlokalisering forenkler utveksling av kunnskap og bedrer
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samarbeidsklima mellom forvaltning, forskning og formidling. Hvor stor samfunnsnytte slike samspillseffekter
kan skape er svært usikkert og vanskelig å måle, men det er trolig at eksistens av besøkssentre og samlokalisering
av disse trolig vil gi større nytte enn kostnader, fordi det verneområdeforvaltning er lagt til flere av
besøkssentrene.

4.7 Besøkssentrene kan bidra til økt stedsidentitet
Stedsidentitet handler om hvordan bestemte natur- eller kulturgoder knyttes til folk og stedet sitt. Opprettelse
og drift av et besøkssenter med gjennomføring av tilhørende aktiviteter bidrar til å synliggjøre natur- og
kulturverdiene på en spesifikk lokasjon, som dermed kan løfte disse opp og øke den lokale anerkjennelsen av
disse. Det kan bidra til å styrke den lokale stedsidentitet. Formidling til barnehager, skoler og andre lokalt er også
sentralt for slik bygging av lokal stedsidentitet.
Rickard & Stedman (2015) viser til at formidling spiller en viktig rolle i å skape stedsidentitet, særlig ved å knytte
naturen til betydningen for mennesker og menneskelig aktivitet lokalt. De finner at besøkende opplever
tilknytning til stedet ved å få informasjon om det, og de viser til at det er viktig at formidlingen oppleves
«offisiell», som bygger oppunder viktigheten av autoriserte besøkssentre, og ikke mer eller mindre tilfeldig
informasjon tilegnet gjennom søk på internett og lignende. Økt stedsidentitet kan øke kvaliteten på opplevelsen.
Synliggjøring av natur- og kulturverdier ved opprettelse og drift av et besøkssenter samt formidlingsarbeidet til
sentrene kan altså bidra til økt opplevelse av stedsidentitet, som gir nytte for dem som opplever det. Dette er
altså en positiv virkning av besøkssentrene, men omfanget av denne virkningen er vanskelig å kvantifisere.

4.8 Besøkssentrene bidrar til lokal verdiskaping
Besøkssentrene kan bidra til økt verdiskaping lokalt ved å være en opplevelsestjeneste, som tiltrekker seg turister
til regionen eller får turistene til å bli lenger. Flere turister som tilbringer mer tid i et område betyr økt forbruk
av andre varer og tjenester som tilbys lokalt. Innovasjon Norges turistundersøkelse (2019) anslår at norske og
utenlandske feriereisende brukte gjennomsnittlig henholdsvis 835 og 1455 kroner i døgnet på reise i Norge i
2019. Dette forbruket skyldes i hovedsak bruk av tjenester som overnatting, transport, restaurantbesøk,
opplevelser og kultur, men inkluderer også dagligvarer, kioskvarer, pakkereiser m.m.
Vi har anslag for antall besøkende på sentrene fra rapporteringen til Miljødirektoratets (se Figur 2.12) og
besøkssentrenes egne anslag for henholdsvis andel utenlandske turister og norske turister fra utenfor egen
region (kommune og nabokommuner) (se Figur 2.14). Vi benytter disse som anslag for antall utenlandske og ikkelokale norske turister til området som bidrar til lokal verdiskaping.
Det er krevende å anslå hvor viktig motivasjon besøkssentrene har vært for turistenes reise og dermed hvor stor
andel av forbruket til turistene som kan tilskrives besøkssentrene. For enkelte vil besøk på besøkssenter være
hovedmotivasjonen for en mindre reise (eksempelvis reise til naboregionen for å lære om og oppleve et
våtmarksområde), mens for andre vil besøkssenteret være nær ubetydelig for reisen (besøker utstillingen før en
tilknyttet opplevelse, som en rovdyrpark). Motivasjonen for en reise er ofte sammensatt, og et besøk på
besøkssenter utgjør trolig som regel én av flere motivasjoner for reisen, med svært ulik grad av betydning. I det
følgende legger vi til grunn at ett døgns forbruk fra turistene som besøker et besøkssenter, er knyttet til besøk
på besøkssenteret.
Med disse forutsetningene om antall tilreisende, forbruk per døgn og opphold som er knyttet til besøk ved
besøkssentrene, benytter vi etablerte metoder for å beregne omsetning, verdiskaping og sysselsetting.
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Resultatet er at vi anslår at de besøkende på 32 besøkssentre økte den lokaløkonomiske omsetningen i reiselivet
med omtrent 870 mill. kroner og bidrar med verdiskaping på omtrent 280 mill. kroner i 2019. Denne økonomiske
aktiviteten skaper omtrent 600 arbeidsplasser. Dette fordeler seg på ulike bransjer i reiselivet som oppsummert
i Tabell 4.3.31
Tabell 4.3

Anslått lokal omsetning, verdiskaping og sysselsatte som følge av 32 besøkssentre i 2019

Reiselivsbransje

Omsetning

Verdiskaping

Sysselsatte

Transport

280 mill. kr.

80 mill. kr.

100

Overnatting

200 mill. kr.

80 mill. kr.

210

Servering

80 mill. kr.

30 mill. kr.

100

Opplevelser og kultur

190 mill. kr.

70 mill. kr.

160

Dagligvarer

80 mill. kr.

10 mill. kr.

20

Annet

40 mill. kr.

10 mill. kr.

10

SUM

870 mill. kr.

280 mill. kr.

600

Det er betydelig usikkerhet i disse anslagene, slik at verdiene bør tolkes mer som indikasjoner enn resultatet av
en grundig verdiskapingsanalyse for de 32 sentrene. Verdiene illustrerer imidlertid at sentrene bidrar til
lokaløkonomien i områdene de er lokalisert i. Flere tilreisende betyr mer forbruk og dermed mer inntekter til
lokalt næringsliv og flere arbeidsplasser. En stor andel av besøkssentrene er lokalisert utenfor tettbygde strøk.
Typisk for naturbasert reiseliv er at aktiviteten foregår i deler av landet som sliter med fraflytting og annen
næringsutvikling (Iversen mfl. 2015). Den økte økonomiske aktiviteten utløst av besøkssentrene er dermed mer
tiltrengt enn den typisk ville vært i mer tettbygde strøk, hvor det er flere alternative økonomiske aktiviteter.
Dette gir også økte skatteinntekter for kommuner som kan mangle alternativ verdiskaping. Med flere sysselsette
øker kommunens skatteinngang fra og kommunen sparer kostnader til arbeidsledighetstrygd og eventuelt andre
kostnader som følger av arbeidsledighet. Flere tilreisende kan også bidra til å opprettholde et tjenestetilbud som
gir økt bolyst og dermed bidrar til at flere blir værende i bygda eller ønske å flytte dit.

4.9 Oppsummert
Oppsummert skaper autoriserte besøkssentre nytte for samfunnet gjennom flere kanaler. Kanalene illustreres i
Figur 4.1, inndelt type nyttevirkning.
De to grå boksene og den gråskraverte boksen er nytte for de besøkende på sentrene ved deres besøk eller
personer som får besøk av formidlere fra besøkssenteret, for eksempel ved presentasjoner på skoler. De
besøkende som kjøper billett, vil i noen grad betale for denne nytten gjennom billettpengene. Nytten deres ved
besøket vil likevel overstige denne kostnaden; hvis ikke ville de ikke betalt og besøkt senteret. Sentrene har
anslagsvis 1,3 millioner besøkende i året og nytten av dette er minst 520 millioner kroner; trolig høyere.
Den oransjeskraverte og de to oransje boksene er nytte for andre personer enn de som direkte påvirkes av
besøkssentrenes aktiviteter. Dette oppstår ved at friluftslivsutøvere og andre som setter pris på at natur- og
kulturverdier bevares opplever at personer ferdes mer skånsomt i områdene etter å ha lært om dette på
besøkssentre. Videre kan økt stedsidentitet komme andre til nytte enn de som er i direkte kontakt med
besøkssentrene, for eksempel ved at innbyggerne opplever at besøkssenteret bidrar til å forhøye de lokale natureller kulturverdiene og at de dermed får en økt stolthet over hjemstedet sitt. Den siste oransje boksen er lokale

31

Sentrenes egen omsetning og ansatte er ikke direkte inkludert i oversikten, fordi dette finansieres ikke utelukkende av
billettinntekter fra de besøkende.
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verdiskapingseffekter i reiselivet: sentrene som tiltrekker seg fritidsbesøkende fra utenfor egen region bidrar til
økt verdiskaping lokalt ved at disse personene spiser, overnatter eller på andre måter legger igjen penger i
området, som kan bidra til økt sysselsetting og økt tjenestetilbud i områdene. Dette kan indikativt anslås til 280
millioner kroner.
De tre grønne boksene i figuren er nyttevirkninger som sentrene i ulik grad bidrar til: Besøkssentrene som
samarbeider med forskningsaktører bidrar til å skape ny kunnskap knyttet til natur- og kulturverdiene ved sitt
senter, som kan komme til nytte i framtiden, og besøkssentrene som samarbeider med verneområdeforvaltningen eller annen forvaltning, og særlig de som er forvaltningsknutepunkt, kan bidra til en mer effektiv
forvaltning av natur- og kulturverdiene. Til slutt, vil folk som har ikke-bruksverdier knyttet til natur- og
kulturverdiene kunne dra nytte av å vite at andre lærer om disse verdiene. Disse tre siste typene nyttevirkninger
er særlig vanskelig å kvantifisere, men drar alle i retning av økt samfunnsnytte fra sentrene.
Figur 4.1

Samfunnsnytten til autoriserte besøkssentre: typer nyttevirkninger og relevante grupper
Besøkssentrene skaper ny kunnskap
gjennom bidrag til forskning

Nasjonal nytte
knyttet til
miljøkunnskap,
forskning og
forvaltning

Besøkssentrene skaper samspillseffekter
med forvaltningen
Formidlingen til besøkssentrene gir nytte for
andre enn de som mottar kunnskapen
Besøkssentrene bidrar til mindre forringelse
av naturområder og kulturmiljø

Lokal nytte
knyttet til økt
verdiskaping og
lokal opplevelse
av eget sted og
naturområder
Nytte for
besøkende og
andre som
direkte opplever
besøkssentrene

Besøkssentrene gir økt verdiskaping i
reiselivsnæringen lokalt
Besøkssentrene kan bidra til økt
stedsidentitet
Besøkssentrene formidler også til andre
utenfor senteret, som får nytte av
kunnskapene
Besøkssentrene har mange besøkende som
får nytte av sine besøk

De grå boksene er i noen grad finansiert av de besøkende selv gjennom billettene besøkende kjøper. En stor
andel av de besøkende betaler imidlertid ikke inngang, særlig blant våtmarksentrene, og formidling utenfor
sentrene medfører normalt ikke betaling. Grunntilskudd og andre tilskudd fra Miljødirektorat samt støtte fra
andre offentlige og private aktører bidrar også til å finansiere deler av disse nyttevirkningene. Nyttevirkningene
i de oransje og grønne boksene er også i liten grad finansiert av andre enn besøkssentrene selv.
Samlet fremstår det tydelig at samfunnsnytten til besøkssentrene overstiger finansieringen fra offentlige kilder
og fra billettinntekter. Det er imidlertid usikkerhet rundt størrelsen på dette gapet. I delkapittel 2.6 ga vi en
oversikt over de statlige tilskuddsordninger for de autoriserte besøkssentrene og i delkapittel 2.5 drøftet vi anslag
på billettinntekter fra sentrene. Tabell 4.4 gir en samlet oversikt over disse. Tabellen er ikke fullstendig – den
mangler offentlig støtte fra andre kilder, særlig på fylkeskommunalt og kommunalt nivå og fra enkelte private
sponsorer. Vi har ikke full oversikt over midler sentrene får fra andre kilder, men hoveddelen av tilskuddene de
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får kommer fra miljømyndighetene. Oversikten indikerer derfor at finansieringen av besøkssentrene i 2021
(statlige tilskudd og billettinntekter) var omtrent 150 mill. kroner, langt unna de kvantifiserte anslagene på
nyttevirkninger bare for de besøkende (den lyseste grå boksen i Figur 4.1): 520-740 millioner kroner.
Tabell 4.4

Skjematisk oversikt over finansiering fra Miljødirektoratet og Riksantikvaren for de 32 autoriserte
besøkssentrene i 2021, samt anslåtte billettinntekter for disse.

Finansieringskilde

Bevilgning til autoriserte besøkssentre i 2021

Grunntilskuddene

38,6 mill. kr

Naturveiledningsmidler

7 mill. kr

Søkbare kompetansemidler

20,7 mill. kr

Totalt, faste og søkbare statlige tilskudd

66,3 mill. kr

Anslåtte samlede billettinntekter

Ca. 84 mill. kr

SUM

Ca. 150 mill. kr

Figur 4.2 indikerer visuelt forskjellen i hva tilskuddene fra Miljødirektoratet og billettpengene (forenklet
normalisert til én krone) innebærer i prissatte nyttevirkninger: for én krone får samfunnet igjen anslagsvis 3,5-5
kroner i form av direkte nytte for de besøkende og nesten 2 kroner i form av lokal verdiskaping i reiselivsnæringen. De resterende seks virkningene er ikke prissatt, men er positive og kan være av vesentlig betydning.
Figur 4.2

Skjematisk oversikt av størrelsesforholdet tilskudd fra Miljødirektoratet og samlede inntekter fra
billettadgang og de prissatte nyttevirkningene, samt oversikt over de ikke-prissatte nyttevirkningene

50 øre krone tilskudd
fra Miljødirektoratet
+ 50 øre i billettpenger

3,5-5 kr

2 kr

Nytte for de besøkende

Lokal verdiskaping for reiselivsnæringen

Nytte fra utadrettet formidling

?

?

Bidrag til forskning og ny kunnskap

Mindre forringelse til nytte for andre

?

?

Samspillseffekter med forvaltningen

Økt stedsidentitet

?

?

Nytte for andre enn de som mottar ny
kunnskap (ikke-bruksverdier)

I henhold til samfunnsøkonomisk teori vil underfinansiering av goder gi underinvestering i produksjon av godene
og derfor lavere forsyning av disse enn hva som er optimalt for samfunnet. Besøkssentrenes aktiviteter skaper
positive eksterne virkninger.32 Et sannsynlig stort gap mellom samfunnets finansiering og samfunnets nytte av
besøkssentrene skaper derfor en usikker situasjon for fortsatt forsyning av samfunnsnytten til besøkssentrene.
Og kanskje enda viktigere: det betyr at samfunnsnytten trolig er lavere enn potensialet. I neste kapittel går vi inn
på hvordan besøkssentrene kan utvikles videre for å gi økt samfunnsnytte.

32

Positive eksterne virkninger oppstår når en økonomisk aktivitet påvirker andre positivt utover det som reflekteres i
markedet (priser, avgifter, m.m.).
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5 Videre utvikling og vekst
Dette kapitlet drøfter potensialet for økt samfunnsnytte for besøkssentrene og beskriver strategier for
hvordan en kan øke samfunnsnytten til besøkssentrene.

5.1 Hvordan kan sentrene arbeide for å øke sin attraktivitet og samfunnsnytte?
Som beskrevet i kapitlene 3 og 4, sprer besøkssentrene kunnskap om naturen og kulturmiljøet i de områdene de
ligger i og om nasjonale natur- og kulturverdier. Naturveiledning, undervisning, opplevelsesutstillinger m.m. gir
nytte for dem som besøker sentrene fysisk ved at de får opplevelser, kunnskap og informasjon, og de sprer også
informasjon ved undervisning og foredrag utenfor sentrene og digitalt. Mange sentre samarbeider med
forskningsaktører og er knutepunkter i miljø- og kulturarvforvaltningen. Lokalt bidrar mange av besøkssentrene
til utvikling av reiseliv, næringsliv og kompetanse, og for Norge er de, eller kan de være, en viktig del av grunnlaget
for natur- og opplevelsesbasert reiseliv. Nytten sentrene bidrar med, er også anerkjent av myndighetene, ved at
de årlig mottar beløp til drift og investeringer, først og fremst fra Miljødirektoratet, men også fra Riksantikvaren
(verdensarvsentrene) og andre. Kapittel 4 viser at disse nyttevirkningene klart overstiger finansieringen. Vi peker
også mot en underinvestering i produksjonen av nyttevirkningene, slik at det er potensiale for å øke
samfunnsnytten.
Besøkssentrene oppgir også at de ser behov for større investeringer fremover, for å opprettholde og helst øke,
aktiviteter og dermed samfunnsnytten av virksomheten. Det er også flere av sentrene som opplever at det ved
autorisasjonen stilles krav til drift av sentrene som driftstilskuddet de får fra Miljødirektoratet ikke dekker. Det
skal f.eks. drives naturveiledning, men bare et utvalg av sentrene får støtte til å ansette naturveileder. Det er
også variasjon i muligheten til å kreve inngangspenger til sentrene. Flere av sentrene oppgir at de må bruke mye
tid og krefter for å skaffe midler fra ulike kilder for å sikre driften, og ikke minst for å gjøre nødvendige
investeringer i fasiliteter og kunne tilby nye og oppdaterte utstillinger.
I dette kapittelet vil vi først gjengi sentrenes svar på hva de mener er deres viktigste attraksjonsverdi og største
bidrag til samfunnsnytten, hvilke investeringer de mener er nødvendige og størrelsesorden for kostnadene, og
hva gapet er mellom kapitaltilgang og nødvendige/ønskede investeringsbehov. Vi vil deretter skissere noen
muligheter for å få gjennomført slike satsinger, ved ulike former for finansiering. Vi vil også komme inn på
utfordringer knyttet til driften.
Budsjettrammene til besøkssentrene varierer, men svarene fra spørreundersøkelsen indikerer at det er en
gjennomgående utfordring å finansiere investeringer for å utvikle tilbudet sitt og dermed - potensielt - øke
samfunnsnytten. Grunntilskudd og (for de fleste) inntekter fra besøkende er viktige kilder for å dekke
driftskostnader, men ofte knapt tilstrekkelig til å sikre driften og kravene som stilles til den, og enda mindre for
å oppdatere utstillinger, tilby nye tjenester og attraksjoner og utvikle annet arbeid for kunnskapsformidling og
bevaring. Det er også viktig å ha i mente at ulike besøkssentre har ulike funksjoner, og ulike muligheter for å
utvikle ulike deler av tilbudet, og at dette må tas hensyn til ved utvikling og finansiering.
Dette dreier seg ikke bare om ulike finansieringsmodeller og finansieringskilder, men også strategi for hvordan
gjennomføre bedret finansiering. Dette inkluderer profilering av sentrene og arbeid med lokale, regionale og
nasjonale myndigheter, som inkludering i reiselivsplaner, kulturminneplaner, undervisningsopplegg, o.l.,
samarbeid med departementer og direktorater, men også samarbeid med lokale, regionale og nasjonale private
virksomheter.
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5.2 Sentrenes egne vurderinger av økt investeringsbehov og -muligheter
I dette delkapitlet ser vi på hva sentrene selv oppgir om investeringsbehov og -ønsker, hva de anser som deres
viktigste trekkplaster og muligheter for å tiltrekke seg flere og/eller bedre betalende gjester, samt hvilket rom
målsettingene for ulike sentertyper gir for å vurdere hvordan sentrene kan jobbe videre med å utvikle seg og
sikre nødvendig finansiering.
Tekstboksen nedenfor viser hva sentrene selv mener er deres viktigste trekkplastre for å tiltrekke seg ulike
segmenter av besøkende. Sentrenes egen kunnskap om eget senter og tiltrekningsmulighet er viktig for å legge
videre strategi. Vi ser at mye av tiltrekningskraften er knyttet til attraksjoner som panoramafilmer,
utsiktspunkter, klimautstillinger, interaktive utstillinger, VR-fly osv. men også «enkle» og lokale faktorer som
lavterskel arrangementer, tips om ting å gjøre i naturen/utøve friluftsliv i nærheten, undervisning av barn om
våtmarker, nasjonalparker og annen natur, er viktig.
Svarene understreker det store mangfoldet og variasjonen mellom ulike sentre. Dette har delvis sammenheng
med sentertype, men også med beliggenhet, og f.eks. samlokalisering med andre institusjoner. Besøkssentrene
anslår selv at dersom de ikke hadde spesielle attraksjoner, ville besøkstallene i gjennomsnitt nesten halveres.
Selv om disse tallene er svært usikre, understreker det betydningen av å ha, opprettholde og fornye
attraksjonene slik at folk kommer innom og gjerne kommer igjen.
Tekstboks 10

Eksempler på hva besøkssentrene oppgir som sine viktigste attraksjoner og virkemidler for å tiltrekke
seg ulike segmenter med besøkende. Kilde: egen spørreundersøkelse til besøkssentrene.

•

Opplevelsesutstillinger, som panoramafilm, interaktive informasjonsutstillinger og VR-opplevelser.

•

Utendørs attraksjoner og opplevelser, som botanisk hage, geologisk park og utsiktspunkt.

•

Gratis lavterskel arrangementer i nærområdet, som fugleturer, småkrypdager, livet i fjæra, snekring av
byggekassesett av fuglekasser, humlekasser, ekornkasser, flaggermuskasser

•

Råd og tips om friluftslivsaktiviteter i området

•

Andre utstillinger og aktiviteter som gir kunnskap om natur- og kulturverdier

•

Mat og drikke

Vi kan også merke oss at mange av sentrene, men ikke alle, oppga at det er en eller flere andre attraksjoner som
også tiltrekker seg tilreisende i sentrenes nærhet. Flere av sentrene ligger i attraktive områder for turister og kan
ha et potensiale for å tiltrekke seg flere av dem som kommer til området så sant besøkssentrene er attraktive
nok. Andre sentre ligger lenger unna der turister normalt ferdes. Sentre som ligger i områder nær de største
byene i landet, som f.eks. Besøkssenter våtmark Oslo, har så mange turistattraksjoner i sitt nærområde, at det
vil være vanskelig å konkurrere om turistene. Samtidig har de så mange innbyggere i sin nærhet, at det anses
mindre viktig å satse på turister. Det er grunn til å anta at attraksjonskraften mellom destinasjon og besøkssenter
går begge veier: For noen gjester er besøkssenteret ett av flere tilbud som kan benyttes når man er på
destinasjonen, for andre kan senteret være grunnen til at de reiser til en lokalitet.
80 prosent av sentrene oppgir i spørreundersøkelsen at de har en uttrykt ambisjon om å øke antallet besøkende
på senteret, og de resterende 20 prosent oppgir å ha en delvis ambisjon om dette. I gjennomsnitt er ambisjonen
20 prosent økning i løpet av de neste fem årene. Særlig oppgir sentrene en ambisjon om å øke antallet besøk av
skoleelever og norske besøkende fra andre steder i landet enn egen region. Figur 5.1 viser antall sentre som har
særlig ambisjon om å tiltrekke seg ulike typer besøkende. Utenlandske besøkende og norske beøkende fra andre
steder i landet regnes som i hovedsak ferie- og fritidsreisende.
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Figur 5.1

Typer besøkende besøkssentrene oppgir å ha særlig ambisjon om å øke antallet besøk fra (flere typer
kan oppgis per senter). Kilde: egen spørreundersøkelse til besøkssentrene. N=28
Grupper med skoleelever

Utenlandske besøkende
Norske besøkende fra andre steder i landet
Andre personer bosatt i kommunen eller nabokommuner
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Andre personer bosatt i kommunen eller nabokommuner
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Mot slutten av delkapittel 2.5 ga vi en oversikt over gjennomførte investeringer ved sentrene. I gjennomsnitt i
perioden investerte hvert senter gjennomsnittlig 1,6 millioner kroner i året, hvorav 30 prosent var i attraksjoner
og resterende var i bygningsmasse. Dersom dette er representativt for de 32 besøkssentrene, betyr det at
sentrene investerer totalt over 50 millioner kroner årlig i bygningsmasse og attraksjoner.
I 2019 tildelte Miljødirektoratet ca. 17,5 millioner kroner i prosjektmidler til de autoriserte besøkssentrene. 33
Gjennomsnittlig prosjektmidler tildelt hvert senter av Miljødirektoratet i 2019 var ca. 550 000 kr. De fem
sentrene som mottok minst prosjektmidler dette året mottok henholdsvis 0 (tre sentre), 11 000 kr og 40 000 kr.
De fem sentrene som mottok mest prosjektmidler dette året mottok 1-2 millioner kr hver.
Investeringsplanene til sentrene omtales også kort i delkapittel 2.5. Nesten 80 prosent av sentrene oppgir å ha
investeringsplaner, og disse planene summerer seg anslagsgivs til nesten 260 millioner kroner i investeringer.
Planene inkluderer ønskede investeringer i utstillinger, andre formidlingsprosjekter, universelt utformede
toaletter og klasserom, gallerier, gangveier rundt senter, aktivitetspark, panoramafilm, kontorer m.m. Siden
dette er konkrete investeringsplaner vurderer vi at disse kan gjennomføres i nær framtid (innen fem år), men
dette avhenger blant annet av finansiering. Det er 22 sentre som oppgir anslag på investeringene og seks sentre
oppgir å ikke ha investeringsplaner. Om vi legger til grunn at dette er representativt for alle 32 sentrene, har
sentrene i gjennomsnitt planer for 9,3 millioner kroner. Dette tilsvarer totalt ca. 300 millioner kroner i
femårsperioden og ca. 600 millioner kroner i en tiårsperiode. Dette er altså mer eller mindre konkrete planer,
slik at anslaget må regnes som en klar underestimering av ønskede investeringer, som for eksempel vil kunne
inkludere investeringer sentre gjerne skulle gjort, men det ikke har ressurser til å planlegge eller ikke anser som
mulig å finansiere med dagens finansieringsgrunnlag. Anslaget inkluderer heller ikke investeringer ved etablering
av eller investering i nye sentre. Det er vedtatt etablering av nasjonalparksentrene ved Lofotodden, Jomfruland
og Raet.
Selv for de planlagte investeringene er finansieringsgrunnlaget usikkert. Inntekter fra billettsalg anslås av
respondentene å være tilstrekkelig til å dekke ca. 10 prosent av investeringsplanene. Resterende må finansieres
av andre kilder. Lokale, regionale eller nasjonale investorer oppgis som ikke relevante eller av liten betydning for
de fleste investeringene, slik at sentrene mener at offentlige midler vil måtte stå for brorparten av investeringene
dersom de skal realiseres.

33

I tillegg ble det tildelt ca. 2,5 mill. kr til ikke-autoriserte sentre og 250 000 kr på tvers av de autoriserte besøkssentrene.
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Nye investeringer gir også ofte økte årlige kostnader i drift og vedlikehold. Sentrene anslår selv at dette utgjør
totalt i overkant av 10 millioner kroner i året.34 Per senter utløser altså investeringene i gjennomsnitt ytterligere
320 000 kr i året i økte kostnader.
I sum viser altså sentrene til at attraksjoner og andre fysiske trekkplastre er viktige for å få besøkende til sentrene.
Det vises også til tydelige investeringer som kan realiseres på kort sikt – anslagsvis 300 millioner kroner første
fem år, som vil kunne heve besøkssentrene, tiltrekke nye besøkende og øke samfunnsnytten beskrevet og anslått
i kapittel 4. Dette utgjør oppunder to millioner kroner i året per senter, og kommer altså i tillegg til drift- og
vedlikeholdskostnadene til sentrene. Trolig er potensialet for investeringer og heving av samfunnsnytten større,
dersom besøkssentrene gis mulighet til sterkere finansering, både til investeringer og til drift av attraksjoner og
økt aktivitetsnivå.

5.3 Behov for styrket driftstilskudd
Kvaliteten på arbeidet til besøkssentrene avhenger ikke bare av investeringene i bygg, attraksjoner og annet,
men også av den daglige driften. Dette inkluderer både organisering og administrasjon, vedlikehold av bygg,
attraksjoner, stier m.m. og aktivitetene som gjennomføres i regi av sentrene. Autorisasjonskravene (vedlegg 1)
gir en pekepinn om de aktiviteter sentrene må gjennomføre for å opprettholde autorisasjonen. Disse
oppsummeres og omtales kort i Tekstboks 11.
I delkapittel 2.5 ga vi oversikter over tidsbruk blant daglig leder og ansatte ved besøkssentrene. Brorparten av
tiden deres brukes i gjennomsnitt til intern administrasjon, daglig drift, planlegging, kontakt med offentlige
aktører og søke og rapportere på midler (70% for daglig leder og 55% for alle ansatte). Henholdsvis 17 og 33
prosent av tiden til daglig leder og alle ansatte (lønnet og frivillig arbeid) rapporteres i gjennomsnitt å brukes til
naturveiledning, undervisning eller annen formidling. Søknadsarbeid, rapportering, dokumentering og annet
arbeid knyttet til mottatte midler opptar betydelige ressurser ved besøkssentrene.
Autorisasjonskravene indikerer et høyt ambisjonsnivå for besøkssentrene, både som formidlere av natur- og
kulturverdier og som attraksjoner. Dette samsvarer med den bredt uttrykte politiske viljen om å satse på
besøkssentrene, blant annet som formidlere av norsk natur (se for eksempel omtale i delkapittel 2.6), og svarer
på det videre ønsket om bærekraftig vekst av naturbasert reiseliv i Norge, fra både stat og næringsliv. Dette
ambisjonsnivået og den uttrykte viljen står imidlertid i kontrast til de statlige tilskuddene besøkssentrene får i
dag. Besøkssentre intervjuet i dette prosjektet uttrykker at autorisasjonen stiller krav til drift av sentrene som
grunntilskuddet fra Miljødirektoratet ikke dekker, og at det derfor legges ned betydelig innsats for å finne midler
bare for å opprettholde dagens drift.
Styret i foreningen Autoriserte Besøkssentre i Norge anslår at tilskuddsbehovet for å opprettholde god drift av
sentrene og vedlikeholde nye investeringer er omtrent 3,5 mill. kroner i året per senter. Dette kommer i tillegg
til investeringsbehovet beskrevet i forrige delkapittel. En slik grunnbevilgning vil kunne sikre oppdatert og
interessant formidlingsarbeid om norske natur- og kulturverdier og gir anledning til å holde et attraksjonsnivå
med flere besøkende, som lærer om verdiene og som blir inspirert til å lære mer. Tekstboks 12 gir en kort
redegjørelse for styret sine synspunkt på det statlige finansieringsbehovet for de autoriserte besøkssentrene.

34

Som beskrevet for investeringsanslaget, er dette også ekstrapolert til 32 sentre fra de 28 sentrene som har svart på
spørsmålet.
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Tekstboks 11

Omtale av krav for autorisasjon og reautorisasjon som besøkssenter (se vedlegg 1)

Miljødirektoratets krav for autorisasjon og reautorisasjon som besøkssenter (Miljødirektoratet 2021)
spesifiserer først at sentrene har informasjonsansvar for de natur- og kulturgoder de er tilknyttet, om andre
autoriserte besøkssentre og om sette dette i internasjonal kontekst. Dette skal være sentralt og integrert i
senterets virksomhet i hele senterets åpningstid. Informasjonskravet kan sees på som et minimum, så er det
opp til hvert senter å
For det andre settes det krav til informasjonens form og innhold: at det skal bygge på verneverdien og
egenarten til de natur- og kulturgodene senteret er tilknyttet. Informasjonen skal inkludere «natur- og/eller
kulturmiljøvitenskapelige/- historiske og opplevelsesmessige verdier», samt relevante uteaktiviteter og -tilbud
i nærheten. Videre må informasjonen være kvalitetssikret av fagpersoner, og det spesifiseres at informasjonen
skal være nøytral, faglig korrekt og oppdatert. Samtidig skal utstillingene, aktivitetene m.m. inspirere til å ville
lære mer, blant ulike besøksgrupper. Informasjonen skal være på både bokmål eller nynorsk og et utenlandsk
språk, og det skal så langt det er mulig gis informasjon på samisk og kvensk i samiske og kvenske områder.
Det er spesifiseres et eget krav om at det skal være «høy kvalitet på utstillinger, tilrettelegging og formidling».
Autorisasjonskravene omtaler også utstillingene spesifikt: det kreves gratis tilgang til «enkel, men
grunnleggende informasjon om verneområder, verdensarv og internasjonale konvensjoner» og det vises til at
det bør være noe informasjon utendørs om både natur- og kulturgoder og om tur- og opplevelsesmuligheter i
nærområdet.
Naturveiledning og kulturmiljøformidling er også et eget krav, hvor det kreves tilrettelegging for barn og unge
og barnefamilier i sitt nærmiljø, formidling til skoleklasser og barnehager, samt tilrettelegging for natur- eller
kultursti. Sentrene skal også være universelt utformet både inne og ute, så langt det er mulig.
For arrangementer, viser autorisasjonskravene til at det bør tilbys regelmessig og variert program med
temadager, foredrag, turer og andre arrangementer, gjerne i samarbeid med lokale lag og organisasjoner.
Utover formidlingsarbeidet, spesifiserer kravene at sentrene skal utøve godt vertskap ved å «stille godt
forberedte og være i stand til å tilpasse tilbud og aktiviteter til besøkende og tilgjengelige aktivitetsmuligheter».
Det kreves også at sentrene skal delta med ansatte og ansvarlige på kurs og nasjonale nettverkssamlinger
arrangert av Miljødirektoratet, at lokal forankring og samarbeid med frivillige organisasjoner om aktiviteter
og bruk av lokalene skal dokumenteres.
De autoriserte besøkssentrene (utenom verdensarvsentrene) skal ifølge autorisasjonskravene bruke
merkevaren Norges nasjonalparker, som setter krav til bruk av logoer, farger, kart, skilt, brosjyrer m.m.
Autorisasjonskravene setter videre minimum åpningstid med 1000 timer fordelt på 150 dager i året, og det
kreves dokumentasjon på hvordan senteret sikrer kvalifisert personell innen natur- og/eller kulturmiljøfag og
formidling/veiledning. Det anbefales eget styre og egen daglig leder ved hvert besøkssenter.
Autoriserte besøkssentre har også flere krav innen miljøansvar: nye bygg og tilbygg skal så langt som mulig ha
miljø- og energivennlige løsninger, være godt tilpasset omgivelsene og ikke påvirke miljøverdier negativt.
Sentrene skal også arbeide mot bærekraftsertifisering, og må handle i tråd med bestemmelser om fredete
kulturmiljøer og naturvernområder.
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Tekstboks 12

Uttalelse fra styret i Autoriserte Besøkssentre i Norge (AN)

«Styret i Autoriserte Besøkssentre i Norge er bevisst på forskjellene mellom de ulike sentrene i Norge, både
med hensyn til attraksjonsverdi, ressurstilgang, driftsform og besøkende gjester. Styret har i hovedsak arbeidet
med manglende samsvar mellom behov og dagens finansiering til drift og investeringer for de autoriserte
besøkssentrene, dekket av staten. En prioritert oppgave i årene 2019-2022 har og vil være en gjennomgang av
dagens finansieringsmodell samt utarbeide forslag til nye alternative finansieringsmodeller som kan føre til
aksept av eierne og bevilgende myndigheter. Dagens tilskudd til årlig drift av besøkssentrene er ca. én mill. kr.
Det er fra myndighetene sin side ikke signalisert vesentlige endringer i fremtidig tilskuddsnivå. Tilskudd til
investeringer til utstillinger i sentrene har også manglende budsjettposter, som det må utredes behovsanalyse
for og som sees i sammenheng med sentrene sine formål og attraksjonsverdi. Styret sitt arbeid i 2019 og 2020
er å utarbeide en strategi som fører til en mer økonomisk balanse mellom behov og virksomhet for sentrene
sine formål. En viktig del ved utredningen er å synliggjøre verdien av besøkssentrene og ringvirkninger for
samfunnet.
Fremtidig finansiering av de autoriserte besøkssentrene må økes i årlig grunntilskudd fra 1,1 mill. kr til 3,5 mill.
kr i driftstilskudd og 2 mill. kr til investeringer i bygg, utstillinger og andre attraksjoner. Dette for å sikre en
forsvarlig drift av sentrene i samsvar med autorisasjonskravene og strategiplan.»

5.4 Strategi for videre utvikling og vekst
Besøkssentrenes nyttevirkninger er knyttet til flere sektorer nasjonalt, regionalt og lokalt
En strategi for hvordan muliggjøre investeringer for å heve samfunnsnytten, må legge til grunn at ulike
besøkssentre har ulike muligheter for ulike finansieringstyper. Investeringer for å øke attraksjonsnivået til
besøkssentrene kan i hovedsak finansieres fra tre typer kilder:
1) Økte overføringer fra staten
2) Økte overføringer fra andre offentlige aktører, som fylkeskommuner og kommuner
3) Økte investeringer eller tilskudd fra private aktører
4) Flere betalende besøkende, eller økte inntekter fra hver besøkende
Besøkssentrenes nasjonale bidrag, gjennom bruks- og ikke-bruksverdiene beskrevet i Figur 3.2 er sentralt i denne
sammenheng. Fra et naturbevaringsperspektiv bidrar sentrene til å skape lokal, regional og nasjonal legitimitet
for å investere i å ta vare på naturen, noe som i stor grad er besluttet på nasjonalt nivå. Videre kan sentrene
bidra til å kanalisere besøkende av områdene (unngå «people pollution» i naturen), og på den måten også bidra
til å bevare naturgodene. Enkelte besøkende vil se besøkssenteret som et (delvis) substitutt til området og
prioritere å besøke dette framfor å bruke naturområdet. Tilbudet på sentret kan i større grad skaleres til å motta
et større antall besøkende enn selve naturgodene. Klima- og miljødepartementet bidrar allerede til å finansiere
driften av sentrene, via tilskudd til drift mv. som kanaliseres via Miljødirektoratet, men dersom den (potensielle)
samfunnsnytten er større enn dagens overføringer, er det et godt samfunnsøkonomisk argument for å øke
finansieringen fra kilde 1). At det er utarbeidet en enhetlig profil er et godt utgangspunkt og indikerer vilje og
interesse til å satse også fra statlig hold.
En sammenligning av nyttevirkningene og eksisterende finansiering av besøkssentrene viser at sentrene med
våre beregninger gir en samfunnsnytte som er adskillig større enn ressursene samfunnet bruker på dem. Dette
kan være et argument for at staten kan øke overføringene, og samfunnet vil få netto nytte ut av arbeidet. Det
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kan både sikre finansiering av eksisterende samfunnstjenester besøkssentrene leverer (økt finansiering av drift),
men en mulig viktigere del av drøftingene vil være økt finansiering av investeringer ved sentrene – og hvilken
økning i nyttevirkningene dette kan gi. I denne sammenhengen vil det være relevant å se til andre tjenester som
(delvis) finansieres ved statlige overføringer, som museer og vitensentre.
Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, er det likegyldig fra hvilken statlig kilde overføringene kommer.
Besøkssentrene får sine midler fra Klima- og miljødepartementet, hovedsakelig via tilskudd som forvaltes av
Miljødirektoratet, men for verdensarvsentrene også via midler som forvaltes av Riksantikvaren. I tillegg har et
fåtall senter mottatt midler fra Innovasjon Norge.
Økt investering ved sentrene kan øke antallet tilreisende, som vil skape ringvirkninger i områdene de ligger i.
Overnattingssteder, restauranter og andre som lokalt eller regionalt vil dra nytte av dette, drar nytte av at de
tilreisende har betalingsvillighet for å finansiere investeringene. Tilsvarende vil aktører som tilhørende
kommune, fylkeskommune, regionale reiselivsorganisasjoner og Innovasjon Norge ha interesse av å stimulere til
økt investeringstakt. Å synliggjøre og kommunisere samfunnsvirkningene av besøkssentrene, også ved økte
investeringer, kan også skape interesse for økte investeringer fra lokale og regionale aktører.
I neste omgang vil investeringer som øker attraksjonsnivået til sentrene kunne øke antallet besøkende. Det vil
eventuelt øke inntektene fra billettpenger, suvenirbutikk, restaurant eller lignende, og dermed gi et bedre
grunnlag for nye investeringer. Det er imidlertid ikke alle sentre som har eller kan ha et betydelig kommersielt
aspekt ved sitt senter.
Det er en gjennomgående reiselivstrend at reiselivsaktører flytter profileringsmidler fra de store kanalene til
produktutvikling, og dette kan være en strategi for besøkssentrene også. Som et eksempel på dette er den økte
oppmerksomheten for DNT, som resultat av satsingen på arkitekttegnede hytter. Besøkssentrene har ofte
tilsvarende særegen arkitektur, og er på den måten velegnet for denne typen profilering. Ved å profilere
besøkssentrene som «fyrtårn for norsk natur- og kulturarv» markedsfører man både området eller temaet
besøkssentret representerer, sammen med selve senteret og dets tilbud. Muligheten for denne siste
inntektskilden avhenger i stor grad av den eksisterende modellen til senteret og muligheten/ønsket for å
kapitalisere på de besøkende.
De ulike besøkssentre vil ha ulike ønsker og muligheter for å utvikle seg i ulike retninger. For noen sentre vil det
antagelig verken være mulig eller ønskelig å legge til rette for reiselivsvirksomhet. Ulikhetene mellom sentrene
må ivaretas i strategiene som utvikles.
For å sortere mulige finansieringskilder og -strategier, vil vi ta utgangspunkt i oppsummeringen av
besøkssentrenes nytte gjennom (se delkap. 4.9):
a)

Kunnskapsformidling og veiledning om natur- og kulturverdier, inkludert deres rolle i miljø- og
kulturforskning og -forvaltning (grønne bokser i Figur 4.1)

b) Besøkendes opplevelser (lysegrå bokser i Figur 4.1)
c)

Rolle i naturbasert og bærekraftig reiseliv og betydning for annet næringsliv, kompetanse og stedlig
identitet (oransje boks i Figur 4.1)

Kunnskapsformidling og veiledning om natur- og kulturverdier
Rollen som kunnskapsformidler og naturveileder gir først og fremst nyttevirkninger i form av det vi kalte eksterne
virkninger i kapittel 3. Dette er på mange måter besøkssentrenes kjernevirksomhet, og grunnen til at de er
etablert. Vi har vist at nytten av slike eksterne effekter kan være store, men det er i stor grad «storsamfunnet»
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som nyter godt at en mer opplyst befolkning, og det er på mange måter mest nærliggende at det offentlige som
departementer og direktorater finansierer slik virksomhet.
Dette er da også tilfelle i dag, ved at i hovedsak Klima- og miljødepartementet via Miljødirektoratet gir tilskudd
til drift og investering.
Å øke den statlige støtten kan gjøres gjennom økte tilskudd over dagens ordninger. Som vi har vært inne på, er
det mye som tyder på at nytten av besøkssentrene er større enn de kostnadene staten har i dag, og det kan
derfor argumenteres for at man kunne fått mer samfunnsnytte ut av sentrene dersom sentrene hadde mulighet
til å investere mer i utstillinger og fasiliteter for å øke nytten av sentrene. Gjennomgangen i forrige delkapittel
viste også at det er konkrete investeringsmuligheter som kan heve samfunnsnytten.
Man kan også tenke seg at andre offentlige myndigheter kunne bidra mer til besøkssentrene som
kunnskapsformidlere, der det er mulighet for det. En del av besøkssentrene drives som en del av eller i samarbeid
med et museum (f.eks. verdensarvsenteret Rjukan-Notodden industriarv, som er organisert som en selvstendig
avdeling i Industriarbeidermuseet og Besøkssenter nasjonalpark Jostedalsbreen – Fjærland, som er samlokalisert
både med bremuseum og klimasenter). Høsten 2020 vant Vitensenteret i Arendal konkurransen om å være
besøkssenter for Raet nasjonalpark. Dette er altså virksomheter som er relevante for besøkssentrene, slik at det
er interessant å se på hvilke finansieringsordninger som finnes for henholdsvis museer og vitensentre. Noen
relevante fakta om henholdsvis museer og vitensentre er vist i Tekstboks 13 og Tekstboks 14.
Tekstboksene viser at norske museer med mer enn ett årsverk fikk i gjennomsnitt 31 millioner kroner statlige
tilskudd i 2019 (i tillegg til 11 millioner kroner fra kommuner og fylkeskommuner), og at vitensentrene i
gjennomsnitt fikk nesten 7 millioner kroner i statlige tilskudd samme år. Til sammenligning mottok de autoriserte
besøkssentrene i gjennomsnitt 2 mill. kr i 2021. Målt per besøkende er også overføringene til museene langt
høyere enn for vitensentre og besøkssentre. Sammenligningen er til indikasjon, fordi årene er ulike og den går
ikke inn på de ulike funksjonene de ulike sentrene og museene fyller. Blant annet har flere museer en viktig
konserverings- og oppbevaringsrolle for natur og kulturminner, som besøkssentre og vitensentre ikke har, og
dette gjør at vi ikke kan sammenligne dem direkte.
Som vi viste tidligere (delkapittel 2.5) er frivillig arbeid en viktig del av driften til de fleste besøkssentrene og flere
av sentrene er i dag avhengig av engasjerte enkeltpersoner – ildsjeler. For å sikre at samfunnsnytten av
besøkssentrene opprettholdes og helst økes, vil en mer robust strategi være å gi sentrene grunnlag for å
profesjonalisere sine administrasjoner og sikre etterfølgelse av nye, ressurssterke personer.
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Tekstboks 13

Finansiering og fakta om museer i Norge

Tallet på norske museer med mer enn ett årsverk var ca. 100 i 2019, en nedgang fra nærmere 190 i 2005.
Nedgangen skyldes i hovedsak konsolideringsprosesser der museer har gått sammen i større organisasjoner. I
hele landet har disse prosessene grepet inn i eierstrukturer, eiendomsforhold, organisasjonsform og
organisering. 64 prosent av museene var i 2019 organisert som stiftelser, 21 prosent var offentlige
virksomheter, 14 prosent aksjeselskap og 2 prosent var foreninger eller lag. 69 museer fikk driftstilskudd fra
Kulturdepartementet, mens de resterende museene er blant annet kommunale museer, universitetsmuseer og
museer under andre departement.
Offentlige tilskudd til museene var ca. 4,2 milliarder kroner i 2019, noe som utgjør 782 kroner per innbygger. I
tillegg til ordinære driftstilskudd og ekstratilskudd fra staten, får museene i varierende grad ordinært
driftstilskudd og ekstratilskudd fra fylkeskommuner og kommuner. Samlede tilskudd fra staten var ca. 3,1
milliarder kroner, mens samlede tilskudd fra henholdsvis fylkeskommuner og kommuner var ca. 500 millioner
og 575 millioner kroner. Museenes egne inntekter er blant annet billettinntekter, butikk- og kaféinntekter,
sponsorinntekter og gaver. Totalt hadde museene egne inntekter på 1,7 milliarder kroner i 2019, noe som
tilsvarer 29 prosent av deres samlede inntekter. Museene fikk 274 millioner kroner i sponsorinntekter og gaver
i 2019, noe som utgjorde 5 prosent av inntektene.
Det ble rapportert om 4 227 lønnede årsverk i norske museer i 2019, hvorav 3 316 faste årsverk. Dette tallet
har økt de siste ti årene. I tillegg er det rapportert om totalt 230 frivillige årsverk.
I 2019 hadde museene 10,7 millioner besøk. 34 museer hadde besøkstall over 100 000 og stod for tre firedeler
av totalt antall besøk. 13 museer hadde registrert færre enn 10 000 besøk.
To museer hadde gratis inngang for alle hele året. For de museene som tok inngangspenger var
gjennomsnittsprisen for en voksenbillett 94 kroner, mens gjennomsnittsprisen for en barnebillett var 51 kroner.
DigitaltMuseum som gir digital tilgang til museenes samlinger, hadde i 2019 besøkstall på 4,1 millioner. I 2019
var det ca. 14,6 millioner besøk på museenes hjemmesider.
Museene legger stor vekt på å ha et godt tilbud til det yngste publikummet og samarbeider med skolene om
besøk og formidling. 79 prosent av museene hadde en plan for formidling rettet mot barn og unge. 2,22
millioner museumsbesøk ble gjort av barn og unge i 2019. Dette utgjør 21 prosent av det totale besøket.
821 800 barn og unge deltok i organisert undervisning.
I 2019 hadde museene i alt 2 483 utstillinger. Av disse var 814 åpnet i løpet av 2019. Museene rapporterer også
204 egenproduserte vandreutstillinger, av disse 47 nyproduserte i 2019.
Kilde: Kulturrådet (2020)
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Tekstboks 14

Finansiering og fakta om vitensentre i Norge

De regionale vitensentrene er populærvitenskapelige opplevelses- og læringssentre for matematikk,
naturvitenskap og teknologi, der besøkende lærer vedd å eksperimentere selv. Satsingen på regionale
vitensentre inngår i myndighetenes strategi- og tiltaksplaner for å øke interessen for og rekruttering til realfag.
Vitensentrene får tilskudd under statsbudsjettets kapittel 226 post 71, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
Målet med tilskuddsordningen er at de regionale vitensentrene som inngår i Vitensenterprogrammet skal
utgjøre et regionalt tilbud av god kvalitet for elever, studenter, lærere og foreldre, samt allmennheten i sine
regioner. Det er fastsatt grunnleggende krav til de regionale vitensentrene. Vitensentre som ikke er med i
ordningen, kan be Forskningsrådet vurdere om de oppfyller disse kravene. Hvilke kvalifiserte vitensentre som
får delta i ordningen, vil avhenge av en helhetlig vurdering og av at det stilles finansiering til rådighet.
I Statsbudsjettet for 2019 var det 10 vitensentre som var omfattet av Vitenprosjektet i Forskningsrådet, og som
fikk bevilget totalt 67 millioner kroner til sin drift. Det er Forskningsrådet som forvalter disse tilskuddsmidlene.
Vitensentrene får også bevilgninger fra andre offentlige og andre, men dette varierer fra senter til senter, og
fra år til år. I tillegg har de egne inntekter fra billettsalg mv.
I 2017 ble det rapportert om totalt 910 000 besøkende til de 10 sentrene, og de ga undervisning til 184 000
elever og andre.
Kilde: Kunnskapsdepartementet (2020) og Prop. 1 S (2018-2019)

Nytten for de besøkende på besøkssentre
I delkapittel 4.1 anslo vi at besøkssentrene hadde totalt om lag 1,3 millioner årlig besøkende og at disse la igjen
ca. 84 millioner kroner i billettpenger. Kjøp av andre varer og tjenester, som mat og drikke, suvenirer, kommer i
tillegg. Det er betydelige forskjeller i hvilke inntekter de ulike sentrene har fra besøkende. For å få økte inntekter
fra de besøkende, er det enkelt sagt, to muligheter; man må få flere betalende besøkende og/eller hver
besøkende må betale mer, i form av inngangspenger eller annen økonomisk aktivitet som besøkssenteret får
inntekter fra.
Dersom billettprisen økes, må en ha med seg avvisningseffektene: det er en fare for at dette kan redusere antall
besøkende (av ulike segmenter), med bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Vi har ikke
kunnet undersøke hvor prisfølsomme besøkerne av besøkssentrene er, men det vil være en sammenheng
mellom pris og hvor mange som løser billett. Man må derfor vokte seg for å sette priser som utestenger for
mange, også fordi sentrene har en tydelig rolle som naturveiledere. De fleste sentrene tar hensyn til slike forhold
ved å benytte ulike priser for ulike segmenter av besøkende. Man vil for eksempel ikke sette priser for skoleelever
som er «for høy» når en viktig rolle og kriterium for et besøkssenter er at de skal tilby kunnskapsformidling og
naturveiledning for denne gruppen.
Det er store forskjeller mellom sentrene med hensyn til hvilke pris de tar i dag, og hvilken pris de kan ta. Noen
vil ha mulighet til å tiltrekke seg grupper med høy kjøpekraft og lav priselastisitet, men det vil også være avhengig
av hvilke attraksjoner hvert senter faktisk har – og hvor attraktive disse er for ulike grupper. Det vil derfor ikke
være en «one size fits all»-strategi for prising av alle besøkssentrene. Vi har heller ikke mulighet til å studere
prisene og prisdifferensieringen for hvert senter. Men det kan se ut til å være noen muligheter til å optimalisere
prisene for hvert senter. Besøkssentrene selv oppgir at de antar at kun en liten andel av nødvendige investeringer
kan finansieres av inngangspenger. Sentrenes utstillinger i dag varierer også, og for noen må de kanskje investere
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i ny utstilling og fasiliteter før de eventuelt kan heve prisene. For andre har de høykvalitetsutstillinger allerede i
dag, men har behov for å finansiere nye, oppdaterte utstillinger med jevne mellomrom.
Det kan også være en mulighet å få økte inntekter fra «tilgrensende» virksomhet ved besøkssentrene, som
kafé/restaurant, salg av suvenirer o.l. Det kan være en god inntektskilde, og det er uproblematisk med hensyn til
at man ikke bør ta for høye pris for naturveiledning/utstilling. Mange virksomheter har utstrakt virksomhet av
dette. Utvidelse av slike tilbud vil imidlertid også kreve investeringer og driftskostnader. Igjen er det derfor ikke
gitt at det er løsningen for alle sentre.
Naturbasert og bærekraftig reiseliv med bidrag til lokalt næringsliv, kompetanse og stedlig identitet
Studien har vist at besøkssentrene har og kan ha en betydelig rolle i lokalt naturbasert og bærekraftig reiseliv, og
bidra til lokaløkonomien generelt gjennom verdiskaping i besøkssenteret og ringvirkninger til annet næringsliv.
Videre at besøkssentrene sysselsetter kompetansearbeidsplasser – ofte i distriktene. Det er også lokalt
samarbeid på et eller annet nivå for de fleste besøkssentrene, men det synes som om de ikke har den plassen de
burde/kunne ha, og at det er muligheter til å utnytte lokalt/regionalt samarbeid med reiseliv og næringsliv og
offentlige med næringsutvikling på agendaen, som fylkeskommunenes næringslivsavdelinger, og Innovasjon
Norges støtte til reiseliv generelt, i regioner og utvalgte kommuner osv.
Ifølge Jakobsen mfl. (2016) vil en optimal markedsføringsstrategi for reiselivet avhenge av kjennskapen til Norge
som reisemål i ulike markeder. I fjernmarkeder med mindre kjennskap til norsk natur bør markedsføringen være
overordnet og trekke frem norske ikoner (eksempelvis fjorder, fjell, nordlys og operaen) sammenstilt med
flybilletter og pris. I nærmarkeder hvor befolkningen har god kjennskap til Norge og norsk natur bør markedsføre
opplevelsesprodukter innrettet mot enkeltsegmenter.
Norske besøkssentre passer både godt inn i markedsarbeidet i nærmarkeder (både inn- og utland), og kan passe
inn profilmarkedsføringen mot fjernmarkeder. Overordnet profilering av reiselivet skal være fellesgode for
næringen, og eksponere de mest kjente nasjonale ikonene mot store kundegrupper som er felles for (flest mulig)
bedrifter. Her har kan den unike naturen i nasjonalparkene, gjerne koblet sammen med eksempler på god
arkitektur ved besøkssentrene, profilert mot naturinteresserte mennesker i Europa, USA og Kina. Slik nasjonale
turistveger gitt oppmerksomhet til lett tilgjengelige norske naturopplevelser i utenlandske medier, kan
besøkssentrene profileres i utlandet gjennom Innovasjon Norges, samt landsdelselskaper som Fjord Norges og
Nordnorsk Reiselivs, markedsføringskampanjer.
Figur 5.2

Utklipp nyhetssak om nasjonale turistveger i Rheinische Post til venstre. Eksempler på
tilgjengeliggjøring av natur for turister gjennom nasjonale turistveger til høyre.
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Markedsføring av Norge som reisemål kan skje gjennom markedsføring av spesifikke tema, som fiske, sykling,
vandring og dyre- og fuglekikking. I segmentmarkedsføring er det tettere kobling mellom markedsføring på den
ene siden og utvikling av kommersielle naturopplevelser på den andre siden. Ved markedsføring av spesifikke
naturopplevelser, bør også tilbudet av guidetjenester, utstyrsutleie og overnattingstilbud utvikles og synligjøres.
Reiselivsbedrifter utvikler produkter, utvikler komplementaritet i markedet og dekker behov for fellesgoder som
markedsføring og kompetanseutvikling gjennom deltakelse i destinasjonsselskap, landsdelskap og kunnskapsnettverk. Besøkssentrene kan være en viktig arena for lokalt reiseliv, både som trekkplaster for turistene i seg
selv, men også som kunnskapsformidler til reiselivsbedriftene, utgangspunkt for guider og utsalgssted for
utstyrsutleie. Besøkssentrene og reiselivsnæringen bør ha god nytte av å knytte seg nærmere hverandre, og
utvikle og markedsføre felles prosjekter gjennom aktiv deltakelse i reiselivets lokale organisasjoner.
Det er eksempler på store private investeringer i opplevelsessentre i reiselivsnæringen. Et kjent eksempel er
utviklingen av Nordkapp, hvor Rica eiendom har investert over hundre millioner kroner i anlegget fra slutten av
90-tallet til i dag. Nordkapp er ikke nødvendigvis er et fellesgode, men et opplevelsessenter hvor turistene betaler
for inngangsbilletter og hvor investorene kan få direkte betalt for investeringene gjennom utbytte på overskudd.
For besøkssentrene følger normalt ikke avkastning for private investorer som direkte følge av investeringene,
men næringslivet lokalt kan hente ut utbytte i form av ringvirkninger på komplementære bedrifters inntekter.
Fellesgodeproblematikk kan gjøre det mer utfordrende å hente inn private midler til å finansiere investeringer.

5.5 Valg av strategier for økt aktivitet og samfunnsnytte
Det følgende beskriver strategier besøkssentrene kan forfølge for å sikre økt aktivitet ved de etablerte sentrene,
som gir økt samfunnsnytte.
1) Arbeide for bedre finansiering av samfunnsoppdraget
1.1.) Besøkssentrenes samfunnsnytte kan tilsi mer støtte fra Klima- og miljødepartementet til sentrene,
f.eks. til naturveiledningsstillinger, som sikrer forutsigbarhet for denne funksjonen.
1.2) Det kan også vurderes om prosjektstøtten som gis i tillegg er optimalt utformet i dag, ved at det
søkes om ulike prosjekter.
1.3.) For en del av sentrene kan det søkes støtte fra flere kilder, f.eks. Kulturdepartementet der
besøkssenteret er del av et museum, fra Kunnskapsdepartementet der det er del av Vitensenter osv.
1.4.) For en del av sentrene, kan samarbeid med undervisningsetaten lokalt/regionalt (f.eks. via «Den
naturlige skolesekken») gi langsiktige avtaler om naturveiledning/-undervisning for skoler (og eventuelt
barnehager), noe som sikrer mer langsiktige og forutsigbare inntekter fra undervisningsvirksomheten.
1.5.) For en del sentre og for spesielle tiltak kan det i større grad søkes støtte fra private bidragsytere
som ulike stiftelser, fond osv.
Målet med del-strategien er økt anerkjennelse og dermed økt finansiering av besøkssentrene fra statlig hold.
Gjennomføringen fordrer politiske beslutninger på nasjonalt nivå om økt finansiering av besøkssentrene,
gjennom eksisterende ordninger eller gjennom nye ordninger. Forhåpentligvis gir denne rapporten et
beslutningsgrunnlag som viser at (økt) finansiering av besøkssentrene er samfunnsøkonomisk profitabelt:
samfunnsnytten fra investeringene overstiger mange ganger investeringskostnaden.
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Tekstboks 15

Nasjonale og regionale nyttevirkninger og private sponsorer

En annen finansieringskilde for økt samfunnsnytte er private sponsorer. Disse vil ikke finansiere av direkte
egennytte, som reiselivsaktører vil kunne ha interesse av (se strategi 2)). Eksempler på bidrag fra private
sponsorer er Ulltveit-Moe klimasenter tilknyttet Besøkssenter nasjonalpark Jostedalsbreen – Fjærland (Norsk
Bremuseum) og ulike attraksjoner og aktiviteter Sparebankstiftelsen har bidratt til å finansiere ved flere sentre.
Dette er en ganske lite utnyttet kilde til finansiering for besøkssentrene i dag, men det kan også være en
krevende og usikker finansieringskilde. Det krever ofte spesielle utstillinger eller temaer, og er ikke noe alle
sentre kan basere seg på for stadig oppgradering av utstillingene. Som strategi vurderer vi at dette er for
usikkert til å være en bærende finansieringskilde for å øke samfunnsnytten til besøkssentrene, men det er en
mulighet som kan undersøkes nærmere av flere av sentrene.
Besøkssentrene får i dag mesteparten av sin finansiering fra Klima- og miljødepartementet via tilskuddsordninger
som forvaltes av Miljødirektoratet og for verdensarvsentrene, også Riksantikvaren. Finansieringen er knyttet til
deres rolle som formidlere av norsk natur- og kulturarv. Som vi beskrev i kapittel 4, kan det argumenteres for at
de eksterne nytteeffektene av sentrene er større enn tilskuddene de mottar, og at dette kan tilsi at det vil være
samfunnsøkonomisk lønnsomt å øke tilskuddene, slik at de i enda større grad kan bidra til opplevelser, kunnskap
mv. som ytterligere kan øke samfunnsnytten. Samtidig vil miljømyndighetenes budsjetter være begrenset også i
fremtiden, og det vil være en rekke gode formål som bidrar til å ivareta natur- og kulturarv. Det er vanskelig å
sammenligne tilskudd til besøkssentre og andre kunnskapsformidlere som museer og vitensentre for eksempel,
og særlig museer har også viktige oppgaver ved å samle og ivareta ulike objekter og data, noe besøkssentrene
ikke har. Det er også store forskjeller i overføringer til museer og vitensentre. Tallene tyder likevel på at det gis
større tilskudd til utstillinger og formidling i museumsverdenen og til vitensentrene enn til besøkssentrene, i og
med at museer og vitensentre får såpass mye større tilskudd enn besøkssentrene, som vist tidligere.
Museer sorterer hovedsakelig under Kulturdepartementet mens vitensentrene sorterer under Kunnskapsdepartementet. Som nevnt ble vitensenteret i Arendal tildelt besøkssenter for Raet nasjonalpark høsten 2020,
og flere besøkssenter er tilknyttet museer. Disse organisasjonene vil motta støtte fra ulike statlige kilder. Videre
er besøkssentrene underlagt forvaltning i ulike seksjoner i Miljødirektoratet og hos Riksantikvaren, og underlagt
ulike tilskuddsordninger. I tillegg til styrking av finansieringen er det behov for mer helhetlig behandling av
besøkssentrene.
2) Utvikle rollen i lokalt reiseliv og næringsliv og betydning for lokal- og regionaløkonomien
2.1) Sentrene kan utvikle samarbeidet med lokale og regionale reiselivsaktører og myndigheter knyttet
til reiseliv for å bli en del av «produktpakken reiseliv» på et sted.
2.2.) Sentrene kan utvikle samarbeidet med lokalt og regionalt næringsliv og næringslivsmyndigheter for
samarbeid og finansiering.
Vi har beskrevet og drøftet betydningen og nytten av besøkssentrene for lokalt reiseliv, og besøkssentrenes rolle
i reiselivet. Fra oversikter over besøkssentrenes finansieringskilder, fremkommer ikke reiselivet lokalt og
nasjonalt som viktige kilder. Men mange sentre har godt samarbeid både med andre reiselivsoperatører og
myndigheter og finansieringskilder knyttet til reiseliv. En del sentre som ligger slik til at de ikke naturlig vil ha
noen stor rolle i reiselivet. Men for en del besøkssentre er det antagelig mye å hente her, og mye å lære av de
sentrene som best har utviklet dette samarbeidet.
Målet med del-strategien er å øke antallet besøkende til besøkssentrene ved å tiltrekke seg en økende andel av
turistene i området, samt bidra til å øke antallet turister til området.
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Gjennomføringen gjøres av hvert enkelt senter, men sentrene samlet kan bidra til at regionale reiselivsaktører
og nasjonale myndigheter innen reiseliv og innovasjon i større grad anerkjenner viktigheten av besøkssentrene
som opplevelsestilbud som øker bærekraftig reiselivsvirksomhet og gir ringvirkninger til andre i
reiselivsnæringen.
Det er flere elementer i denne gjennomføringen. Det ene er samarbeid med andre reiselivsoperatører, for
eksempel for å samarbeide om overnatting, servering osv. Men det inkluderer også samarbeid med andre aktører
og myndigheter for å utvikle destinasjoner der besøkssentre vil være en viktig del, sammen med besøk i
nasjonalparker, rovdyrsenter, villreinsenter e.l. Mange av sentrene oppgir at de holder til i områder med flere
viktige reisemål for turister, slik at det ikke er snakk om å etablere helt nye destinasjoner, men å få dem som
oppsøker destinasjonen til også å besøke besøkssentrene.
Et annet element er å få offentlige aktører til i større grad å anerkjenne besøkssentrenes rolle i reiseliv og lokalt
næringsliv, slik at sentrene får tilgang til virkemidler og støtteordninger rettet mot reiseliv og næringsliv. Den
nasjonale reiselivsstrategien, ledet av Innovasjon Norge, påpeker at naturen er det viktigste trekkplasteret til
norsk reiseliv, og det pekes på et stort verdiskapingspotensial i naturbasert reiseliv. Videre spesifiseres det også
at «samhandlingen mellom institusjonene som forvalter naturen på vegne av felleskapet og reiselivsaktørene
som har naturbaserte opplevelser (i vid forstand) som sitt driftsgrunnlag må styrkes, for å sikre at en videre
utvikling blir bærekraftig og ivaretar alle hensyn på en god måte (Innovasjon Norge 2021, s. 34). Besøkssentre,
autoriserte eller ikke, nevnes imidlertid ikke i strategien.
Besøkssentrene er viktige kompetansearbeidsplasser i distriktene, der besøkssentrene ofte ligger. Å skape slike
arbeidsplasser i distriktene tiltrekker seg nye mennesker. Det bidrar til å skape levende lokalmiljøer og økt
etterspørsel etter tjenester som bidrar til økt bolyst for alle og bidrar til andre ringvirkninger.
Ved økt fokus på sentrenes betydning for reiseliv, næringsliv og kompetansearbeidsplasser mv. øker også
tilgangen til de støtteordningene som er etablert for å fremme slike interesser, for eksempel fylkeskommunenes
næringsrettede virkemidler.
3) Styrke samarbeidet mellom besøkssentrene og profileringen av dem samlet sett som «fyrtårn for norsk
natur- og kulturarv», samtidig som det gis rom for å fremheve særpreg under fellesparaplyen
3.1) Besøkssentrene har mange felles interesser, og samarbeidet og erfaringsutveksling mellom alle
sentre og hver sentertype kan styrkes og videreutvikles med økt deling av erfaringer og materiale
om aktiviteter, drift, kompetanseutvikling, finansieringskilder, osv.
3.2) Det er utviklet profileringsmateriale for de autoriserte besøkssentrene. Dette kan utvikles og
utnyttes i større grad for å gi alle sentrene et felles, gjenkjennelig uttrykk.
3.3) Det er stor variasjon mellom sentrene med hensyn til type, geografisk plassering, organisasjonsform
mv. Hver sentertype og senter bør derfor utvikle sitt særpreg under fellesparaplyen.
Målet med denne del-strategien er å gi økt oppmerksomhet om besøkssentrene som helhet og dermed gi økt
gjenkjennelse og gjennomslagskraft for arbeidet sitt. Dette vil også tydeligere skille «autoriserte» besøkssentre
fra andre, samtidig vise ulike typer sentre som hver har sine særtrekk. Det er også viktig at sentrene utnytter
nettverket av besøkssentre for kompetanse- og alliansebygging, og erfaringsutveksling.
Gjennomføringen kan skje via det etablerte samarbeidet i foreningen Autoriserte Besøkssentre i Norge – AN.
Foreningen bør derfor styrkes økonomisk, og flere sentre bør sette av tid til deltakelse og samarbeid i foreningen.
Profileringsarbeidet bør bygge videre på det gjennomførte og pågående arbeidet i regi av Miljødirektoratet for
enhetlig profilering av besøkssentrene.
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4) Optimalisere inntekter fra besøkende
4.1) Besøkssentrene som helhet og hvert senter bør optimalisere prisingsstrategier, for å maksimere
inntektene fra billettsalg uten vesentlig reduksjon i antallet besøkende.
Billettinntekter varierer mye, og likeledes inntekter fra andre tjenester som servering, suvenirer, guiding, etc.
Det er rom for optimalisering for hvert enkelt senter. Samtidig er lavterskel-tilbud for kunnskap og formidling om
natur begrunnelsen for sentrenes etablering. Sentrene må derfor passe på å ikke prise seg slik at de stenger ute
enkelte grupper, særlig barn og unge. Det vil redusere legitimiteten, og samfunnsnytten av sentrene hvis barn,
unge, lokalbefolkning osv. prises ut. Også for de sentre som allerede har utarbeidet prisingsstrategier, kan det
være hensiktsmessig å ta inn kunnskap fra andre sentre og sektorer og videreutvikle strategiene. Sentre som ikke
tar betalt i dag, kan vurdere å åpne for betalt inngang for enkelte grupper.
Målet med denne del-strategien er å øke inntektene fra inngangsbilletter til besøkssentrene, slik at det skaffes
til veie flere midler til å finansiere nye investeringer og drifte bygninger og attraksjoner.
Gjennomføringen kan skje i felleskap i foreningen. Det vil sikre at erfaringer om billettprising utveksles og kan
hjelpe de enkelte sentrene med å justere egne priser, slik at det sikres økte billettinntekter med minimal
reduksjon i antall besøkende. Her vil det også være mulighet for å utveksle erfaringer om ekstra inntekter fra
servering mm., men økt tilbud har også en kostnadsside, og må vurderes for hvert enkelt senter, avhengig av
antall besøkende, alternativer i nærheten osv.
Resultatet av denne del-strategien kan styrke inntektssiden for noen av sentrene, men vil sannsynligvis ikke
kunne bli noen hovedkilde til å finansiere større investeringer.
5) Samarbeide med andre institusjoner (som museer, vitensentre, forskningssentre osv.)
5.1) Der det er aktuelt, kan sentrene øke eller initiere samarbeid med andre institusjoner; som museer,
vitensentre, forskningssentre mv.
En del av besøkssentrene er etablert sammen med museer, vitensenter, klimasenter osv. Det kan gi stordriftsfordeler, og man kan utnytte personale, kunnskap osv. Det er ikke gitt at alle besøkssentre som i dag ikke er del
av større institusjoner har mulighet til dette. Ved etablering av nye sentre, kan institusjoner lokalt/regionalt være
åpne for slik samlokalisering, og for noen kan det finnes aktuelle samarbeidspartnere i nærheten. Det kan være
større mulighet til å etablere samarbeid med andre institusjoner som finnes i området. Det kan f.eks. etableres
samarbeid med museer og andre opplevelsesvirksomheter, forskningsinstitusjoner, forvaltning osv., avhengig av
hvilke som finnes i området, og som man ser at senteret har noen felles berøringspunkter med, slik at de kan
oppnå synergieffekter av å samarbeide.
Målet med del-strategien er å gi stordriftsfordeler, både økonomisk og på andre måter. Dette kan gi større
slagkraft, reduserte driftsutgifter og kapitalkostnader (f.eks. til bygg), administrative stordriftsfordeler osv.
Gjennomføringen vil måtte skje i regi av hvert enkelt senter, som kjenner sitt område og relevante samarbeidspartnere best. Foreningen kan imidlertid også her være en arena for utveksling av erfaringer, det kan også den
årlige samlingen for besøkssentre. Slikt samarbeid vil ikke være en mulighet for alle sentrene, fordi det ikke alle
steder er aktuelt eller ligger til rette for slikt samarbeid.
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Vedlegg 1: Fastsatte autorisasjonskrav for besøkssentre
Tabell V1.1 gjengir Miljødirektoratets (2021) krav for autorisasjon og reautorisasjon som besøkssenter.
Tabell V1.1

Fastsatte autorisasjonskrav for besøkssentre (Miljødirektoratet 2021, s. 12-14)

Tema
Informasjonsansvar

Informasjonsinnhold

Kvalitetssikring
Godt vertskap

Arrangementer

Utstilling

Krav
Autoriserte besøkssentre har informasjonsansvar for en eller flere nasjonalparker, et eller
flere verdensarvområder eller truete arter og naturtyper.
Sentrene skal informere om de andre autoriserte besøkssentrene i Norge, om norske
verneområder og naturmangfold generelt, samt om den norske verdensarven.
Sentrene skal informere om relevante internasjonale konvensjoner og sette sitt
tema/område inn i en internasjonal sammenheng.
Informasjonen i de tre punktene over forutsettes å være en sentral, integrert del av
senterets virksomhet i hele senterets åpningstid.
Innhold i utstillinger35, formidling og aktiviteter ved autoriserte besøkssentre skal bygge på
områdets eller artenes verneverdi eller egenart, eller verdensarvområdets fremragende
universelle verdier (grunnlaget for verdensarvstatusen).
Sentrene skal formidle natur- og/eller kulturmiljøvitenskapelige/- historiske og
opplevelsesmessige verdier knyttet til verdensarvstedet, naturområdet eller artene det er
autorisert for.
Det skal informeres om relevante uteaktiviteter og -tilbud med utgangspunkt i senteret
eller i nærheten av senteret.
Utstilling, informasjonsmateriell og formidling må kvalitetssikres av fagpersoner.
Ansatte ved besøkssentrene skal utøve godt vertskap gjennom å stille godt forberedte og
være i stand til å tilpasse tilbud og aktiviteter til besøkende og tilgjengelige
aktivitetsmuligheter.
Sentrene bør tilby et regelmessig og variert program med temadager, foredrag, turer og
andre arrangementer. Arrangementene kan utarbeides og gjennomføres i samarbeid med
lokale lag og organisasjoner.
Det skal være gratis tilgang til enkel, men grunnleggende informasjon om verneområder,
verdensarv og internasjonale konvensjoner.
Sentrene bør ha tilgjengelig utendørs informasjon om natur- og kulturmiljøverdier og turog opplevelsesmuligheter i nærområdet.

Språk

Naturveiledning
og kulturmiljøformidling
Framstilling/
presentasjon
Merkevare
Åpningstid
bemanning

og

Det skal gis informasjon på minst et utenlandsk språk, fortrinnsvis engelsk. I tillegg til at
det i utstillingene gis informasjon på gjeldende mål for det geografiske området (hhv
bokmål og nynorsk), skal man så langt det er mulig gi informasjon på samisk og kvensk i
samiske og kvenske områder.
Alle sentre skal tilrettelegge for barn og unge og barnefamilier i sitt nærmiljø. Senteret skal
formidle til skoleklasser og barnehager. Der det er mulig, skal det fra besøkssenteret
tilrettelegges natur- eller kultursti.
Framstilling i utstillinger, seminar/kurs, formidling og veiledning skal være nøytral, faglig
korrekt og oppdatert, samtidig som den skal inspirere til å ville lære mer. Det skal være
høy kvalitet på utstillinger, tilrettelegging og formidling.
Naturinformasjonssentre skal bruke merkevaren Norges nasjonalparker for besøkssenter,
mens verdensarvsentre gis muligheter til å bruke den.
Sentrene skal være åpne for besøkende minst 1000 timer fordelt på minst 150 dager i året,
og skal bemannes ut fra dette.
Sentrene skal dokumentere hvordan de sikrer at det har kvalifisert personell innen naturog/eller kulturmiljøfag og formidling/veiledning
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For verdensarvområdene er det per juni 2021 under utvikling en basisutstilling som skal inngå i verdensarvsentrenes
formidling av verdensarvområdet. Arbeidet ledes av Riksantikvaren.
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Organisasjonsform

Universell
utforming
Miljøansvar

Nettverk
og
kompetanseutvikling
Lokal forankring

Aktører på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå kan ta initiativ til å etablere besøkssentre.
Sentrene kan utformes etter ulike modeller, ut fra lokale og regionale behov og
samarbeidsmuligheter. Miljødirektoratet anbefaler at besøkssentre har eget styre og egen
daglig leder.
Så langt det er mulig, skal senteret være universelt utformet både innendørs og utendørs.
For nye bygninger og tilbygg skal man så langt det er mulig velge miljø- og energivennlige
løsninger. Nybygg skal være godt tilpasset omgivelsene og ikke påvirke miljøverdier
negativt.
Sentrene skal arbeide mot sertifisering for bærekraft (f.eks. Green travel, Miljøfyrtårn eller
Norsk økoturisme).
Sentrenes aktiviteter og tiltak som berører verneverdige og fredete kulturmiljøer eller
naturvernområder, skal foregå i samsvar med forvaltningsplan, besøksstrategi og andre
relevante vernebestemmelser.
Sentrene skal delta med ansatte og ansvarlige på kurs og nasjonale nettverkssamlinger
arrangert av Miljødirektoratet. For verdensarvsentre kan det også være aktuelt å delta på
tilsvarende samlinger innenfor museumsnettverket.
Besøkssentrene skal dokumentere hvordan lokal forankring sikres. Senteret skal
dokumentere samarbeid med frivillige organisasjoner om aktiviteter og bruk av lokalene.
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Vedlegg 2: Besøkssentre som har svart på
spørreundersøkelsen og som er intervjuet
Følgende besøkssentre har svart på minst ett spørsmål i spørreundersøkelsen og inngår derfor i informasjonsgrunnlaget:
1.

Besøkssenter rovdyr Bardu

2.

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS

3.

Rjukan-Notodden industriarv

4.

Besøkssenter nasjonalpark Hardangervidda – Eidfjord (Norsk natursenter)

5.

Besøkssenter nasjonalpark Jostedalsbreen – Fjærland (Norsk Bremuseum)

6.

Geirangerfjorden verdsarv - Norsk Fjordsenter

7.

Besøkssenter nasjonalpark Jostedalsbreen – Jostedalen (Breheimsenteret)

8.

Besøkssenter nasjonalpark Færder

9.

Besøkssenter nasjonalpark Stabbursdalen

10. Besøkssenter rovdyr Flå
11. Rørosmuseet - Verdensarvsenter Røros
12. Besøkssenter nasjonalpark Jotunheimen
13. Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv for verdensarvsenter i Vegaøyan
14. Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren - Museene i Akershus
15. Besøkssenter nasjonalpark Nordland
16. Besøkssenter nasjonalpark Lierne
17. Besøkssenter våtmark Oslo
18. Besøkssenter nasjonalpark Jostedalsbreen – Oppstryn
19. Besøkssenter nasjonalpark Folgefonna
20. Besøkssenter nasjonalpark Femundsmarka
21. Besøkssenter nasjonalpark Øvre Pasvik
22. Besøkssenter nasjonalpark Ytre Hvaler
23. Besøkssenter nasjonalpark Reisa
24. Besøkssenter rovdyr Namsskogan
25. Besøkssenter Våtmark Ilene
26. Besøkssenter våtmark Lista
27. Besøkssenter Våtmark Ørland
28. Besøkssenter våtmark Jæren
29. Norsk Villreinsenter Nord
30. Norsk Villreinsenter Sør
Følgende besøkssentre ble intervjuet i prosjektet og deres svar inngår i det generelle kunnskapsgrunnlaget i
rapporten:
1.

Besøkssenter nasjonalpark Jostedalsbreen – Fjærland (Norsk Bremuseum)

2.

Rjukan-Notodden industriarv

3.

Besøkssenter våtmark Oslo
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