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FORSKNINGSGAP

Forskning innen naturbasert og bærekraftig reiseliv har hovedsakelig fokusert på miljø og økonomiske perspektiv. Det har 
manglet innslag av det samfunnsmessige aspektet (Eizenberg & Jabareen, 2017; Fredman & Margaryan, 2020)

Lite forskning har blitt gjort i å avdekke hvordan koronapandemien har forsterket bruken av natur og påvirket 
vinterdestinasjoner (Schlemmer & Schnitzer, 2021)

Bærekraft innen reiseliv er et kompleks og dynamisk område, noe som krever metoder som reflekterer på meningsfylte 
endringer og en verdiskapende tilnærming i relasjon til destinasjonsutvikling og innovasjon, for å sikre at reiseliv tilfører 
verdi for lokalsamfunn (Nordisk ministerråd, 2021)

Lite fokus på hvordan turisme påvirker livskvaliteten til innbyggere og hvordan dette kan føre til motstand mot 
reiselivsutvikling (Godovykh et al., 2021).



SPØRSMÅL SOM BURDE STILLES

1.Hvilken verdiskapning bidrar fritidsbebyggelse med?
2.Hvordan finne en balansegang for alle involverte?

3.Hvem sine behov bør være i fokus?
4.Når stopper utviklingen?

5.Blir alle aspekt av bærekraft ivaretatt? Det 
miljømessige, økonomiske og det sosiale



FORELØPIGE FUNN

1. Innbyggere føler seg ekskludert i utviklingen til fordel for hytteutbygging og relaterte 
prosjekter. Føler også at visse områder er «tatt over» av hytteeiere eller at det er for mye folk. 
Savner innbyggermedvirkning.

2. Økningen av antall fritidsboliger påvirker og belaster infrastrukturen: bredbånd, vann og avløp, 
vegstandard, strømnettet

3. Konflikt om beitedyr: lite tilrettelegging for informasjon og møteplasser for kommunikasjon
4. Det mangler en helhetlig plan for destinasjonsutvikling og brukermedvirkning. 
5. Fritidsinnbyggere føler seg velkommen og innbyggere har ikke noe i mot de som eier hytte, 

begge peker mot utviklingen og hvordan ting gjennomføres. Føles overveldende.
6. Helt klart muligheter for bedre samarbeid mellom aktører, men dette krever ressurser og 

kapasitet, både i form av arbeidskraft og økonomi

Case: Destinasjon vs. sted i Øyer


