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Mål og hovudstrategiar

i den vedtekne

besøksstrategien

1. Leggje til rette for å gje gjestene ei betre oppleving 

Tilrettelegging på innfallsportane og heilskapleg
informasjonsstrategi

2. Bidra til verdiskaping i lokalsamfunna rundt parken

Forvaltninga sitt bidrag til økonomisk verdiskaping er 
hovudsakleg indirekte, ved å sørge for at dei besøkande får 
ei god oppleving gjennom informasjon og tilrettelegging
Tiltak retta mot å auke opphaldstida – verdiskaping 

Brukarundersøkingar: Nasjonalparken på ein time

3. Bidra til å ta vare på naturverdiane

Jotunheimen er eit robust område som toler bruk. 
Dei største utfordringene med bruk i forhold til å ivareta 
verneverdiene er: 

- Slitasje/erosjon på enkelte stiar

- Villreinstammen i Vest-Jotunheimen

- Manglar utfyllande sårbarheitsanalyser – m.a. når det gjeld
rovfugllokalitetar, utført for austsida – vestsida under arbeid



Tiltak i vedtatt strategi

2013 Internettportal

2012-
2013

a. Gjennomgang av skilting 
b. Bestemme prototype for skilt og 
stativ

2013-
2017

a. Tilrettelegge for 
timesopplevingar ved Turtagrø, 
Gjendesheim og Utladalen

b. Tilrettelegge for 
dagsopplevingar ved Juvvatnet, 
Utladalen og Gjendesheim

c. Fornying og eventuell utviding av 
utstillingar ved 
nasjonalparksenteret



Behov for revisjon av 

besøksstrategien

• Vedlegg til forvaltningsplanen, 

som er under revisjon

• Oppdatering i tråd med ny mal

• Brukarundersøking 2019-2020

• Sårbarheitsvurdering og utvikling 

av strategiar/tiltak for å hindre 

skader/slitasje på sårbare artar

og område

• Utforme mål / strategiske grep, 

og prioritere konkrete tiltak 

• Tal innfallsportar må reduserast

og definerast



Forvaltning 
etter 
sonedeling. 
Streng 
praksis i 
grøne soner.

Kan ikkje
tilrettelegge 
informasjons-
punkt på alle 
desse, må 
prioritere.



Sortering i type 
innfallsport og 
prioritere eventuell 
tilrettelegging

Sognefjellshytta

Turtagrø, Krossbu, Leirvassbu, 
Spiterstulen, Veodalen, 
Eidsbugarden, Bygdin

Gjendesheim, Utladalen, 
Juvasshytta



Pilotforsøk på 

besøksforvaltning 

i 4 nasjonalparkar

Oppdrag 

Jotunheimen –

INNFALLSPORT / 

Utkikkspunkt

Vi skal velja ein plass for utvikling av 

ein innfallsport til nasjonalparken

Vil profileringa av innfallsporten 

trekke til seg fleire besøkande til 

parken? 

Kvar vil vi ha meir besøk?

Kvar kan vi ha meir besøk og 

samtidig ta omsyn til verneverdiane?



Før:

Foto Råmund Mundhjeld



Vart det slik vi tenkte?

Foto Råmund Mundhjeld



Organisering av innfallsporten

Den besøkende skal oppleve at innfallsporten er enkel
å orientere seg i. Bevegelsen fra parkering og fram til
starten av en sti som fører ut i nasjonalparken skal på
en uanstrengt, logisk, praktisk og pedagogisk måte lede
gjesten videre. Universell utforming skal vektlegges.





Utkikkspunkt 

Sognefjellet



Merkevaren Norges Nasjonalparker: Positiv tilrettelegging
Styre besøkande mot bestemte område og innfallsportar



Ferdselstelling / SNO



Stimerking og tilrettelegging for kanalisering av ferdsel





Lite portalskilt – langs 
stien mot Fannaråken
og Skogadalsbøen
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Men besøkande kjem også 

til område der auka ferdsel 

kan vera belastning på 

verneverdiane

(For stor trafikk, på sårbar 

årstid, uønska oppførsel)

Foto: Kjell Nyøygard



Turtagrø – startpunkt, endra

Kanalisering og informasjon 
om sårbar natur - villrein



Krossbu

Startpunkt, 

nytt



Gjende – startpunkt, 

samlokalisering med 

Nasjonale Turistveger



Kvalitetskrav: 
Samlokalisering med andre 

aktører forutsetter at merkets 

visuelle profil eller budskap ikke 

forsimples eller framstår som 

utydelig. 

Forvaltningsmyndighetens 

informasjon på tavler jf. 

skiltstandard skal framstå som 

samlet, tydelig og stå adskilt fra 

andre avsendere. 



Har arbeidet med 

pilotprosjektet styrka 

oppslutninga om vern 

av naturarven lokalt?



Merkevaren er eit synleg og 

positivt element - der det blir 

tilrettelagt

Men merkevaren synest å vera

lite synleg utanfrå – blir oppdaga 

først når du kjem til ein plass med 

fysisk tilrettelegging?

Foto Live Andrea Sulheim



To som har 
forstått kva 
portalskiltet 
skal brukast til!


