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Stølslandskapet som ressurs for reiselivet
Nasjonal  Stølskonferanse 6. april 2013, Bø i Telemark
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Hvem er NHO Reiseliv?

NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver-
og næringslivsorganisasjonen for 
reiselivsnæringene i Norge. 

Den nest største landsforeningen i NHO 
målt i antall medlemsbedrifter.

NHO Reiseliv representerer omkring 2500 
bedrifter med en samlet omsetning på 
nærmere 30 mrd som sysselsetter 55 000 
arbeidstakere.

Arbeider for at ulike bransjer i reiselivs-
næringen får best mulige rammevilkår.



10.04.2013 3

Medlemmene våre

NHO Reiseliv representerer 
bedrifter innenfor: 

Servering
Overnatting
Opplevelser
Destinasjoner
Bilutleie

I medlemsmassen finnes 
alt fra store nordiske og 
internasjonale hotellkjeder 
til små lokale 
enkeltmannsforetak
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Norsk reiselivsnæring

”Reiselivsnæringen skal være en av de næringer Norge skal leve av i 

fremtiden. Reiselivspolitikken skal bidra til å utvikle en høyproduktiv og 

kunnskapsbasert næring” 

Reiselivsstrategien "Destinasjon Norge” 2012

6,5 % av fastlands-Norges BNP er tilknyttet norsk 
reiselivsnæring 

Reiselivsnæringen skaper 1 av 10 årsverk i fastlands-
Norge
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Turistbalansen - negativ
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Ordførere mener reiseliv er fremtiden

8 av 10 av landets ordførere 
mener at reiselivet har et 
stort potensial for økt 
verdiskapning og 
sysselsetting i Norge.
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Reiseliv- et satsingsområde
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En sau + en sau = En geit
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Skaper problem for reiselivet

Turister, nordmenn som utlendinger, ønsker ikke å se et 
gjengrodd Norge.

Vi bruker millioner av kroner for å få utlendinger til 
Norge – en hovedinndrager er utsyn og vakker natur 
som sees.

Vi har så mye flott å vise frem i Norge at det blir litt 
stusselig når vi ikke klarer å holde landskapet åpent.
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Utfordringer
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Landsomfattende problem

Våre medlemsbedrifter melder om 
at gjengroing er et problem for 
reiselivet i bygde-Norge.

Forskning viser at gjengroing er et 
landsomfattende og økende    
problem. 
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Diagnose 

Forskning viser at gjengroingen vil fortsette og at opp i 
mot 15% av landarealet i Norge (45000 km2) kan bli 
skogsatt dersom prosessen med gjengroing fortsetter.

Forskningsprosjektet Cultour viser at de fleste turister 
som reiser i bygde-Norge:

Foretrekker varierte og kontrastfylte landskap med spor etter det 
historiske livet i den regionen de besøker
Foretrekker landskap med gardsbruk, fiskevær, kirker og autentiske 
kulturlandskap og bygder, samtidig som den ville naturen ligger der 
som et bakteppe.
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Medisinering

Det er derfor viktig både for lokalsamfunn, reiselivet, og 
for ivaretakelse av fellesgoder som f. eks biologisk 
mangfold og kulturminner, at arbeidet mot gjengroing 
intensiveres framover. Aller helst bør dette foregå som 
en integrert del av et autentisk landbruk, slik at 
helheten i landskapet bevares og kan formidles til 
turister på en god måte.
Myndighetene må i større grad bidra økonomisk til at 
dette lar seg gjennomføre, gjennom øremerkede midler 
til landbruket og andre aktører som må drive 
landskapspleie.
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