
  

NINA er et ledende kompetansesenter i økologi 
som utfører langsiktig forsknings- og utred-
ningsarbeid for miljømyndighetene og andre. 
NINA har ca. 165 ansatte (1993). Hovedsetet er i 
Trondheim, men vi har også ansatte i Oslo, Ås, 
Lillehammer, Sandnes, Bergen og Tromsø.

fakta-ark gir populariserte sammendrag av 
publikasjoner fra NINA.  
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Deltakelse i fritidsaktiviteter i 1989.

 

De lavprofilerte, rolige aktiviteter
dominerer ferie og fritid for folk
flest. 

Både sol/bad-mønsteret, urban
rekreasjon med severdigheter, sam-
vær med slekt og venner og korte
spaserturer og shopping er eksem-
pler på vanlige atferdsformer som
dessuten danner kjernen i større
mønstre av atferd som gjelder
svært mange mennesker.

Kanskje bør slike mønstre få noe
større oppmerksomhet både fra
forskning, naturforvaltning og
kommersielt reiseliv.

 

Rolige
aktiviteter
dominerer 
folks ferie
og fritid
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Jo Kleiven:

«Aktivitetsmønstre i norsk ferie og 
fritid.»

Rapporten gir eksempler på bruk av
faktor- og klyngeanalyser av nord-
menns aktiviteter i ferie og fritid, ba-
sert på tilgjengelige data fra tre for-
skjellige undersøkelser.

Stoffet er hentet fraAKTIVITETSGRUPPENE
Rolig tur-gruppen er meget stor, har et
lite kvinneflertall og gjennomsnittsalder
på nær 50 år. Forholdsvis mange pen-
sjonister, hjenmmeværende og deltids-
arbeidende. 

Sol/bad-gruppen er den største, med
et lite kvinneflertall. Lav gjennomsnitts-
alder, mange bor hjemme hos forel-
drene. Få pensjonister, stor andel hjem-
meværende.

Løp og jogg er en meget liten gruppe;

det er også Jakt-gruppen. Også Inn-
landsfiske-gruppen er liten. Den domi-
neres av menn med 40 års gjennom-
snittsalder. Pensjonistandelen er høyest
i denne gruppen.

Aktiv tur-gruppen er største blant de
små (6%). Lavest gjennomsnittsalder,
høyest utdanningsnivå.

Sjø/fiske er den minste av de store
gruppene (15%). Menn i klart flertall.
Lav gjennomsnittsalder for menn, bety-
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Alle er ikke særnorske 
med telt og sovepose...

Et godt spørsmål kan være om
det særnorske, helsebringende og
høyverdige friluftslivet med telt
og sovepose faktisk utøves av så
mange mennesker at det fortje-
ner den sentrale plassen det har
både i offentlige dokumenter og i
det mer mytiske norske selvbil-
det.

ET ANNET SPØRSMÅL kan være
om man kunne få mer utbytte i

form av større samlet helsegevinst i
befolkningen dersom man var mer opp-
tatt av å få 100.000 personer ut i relativt
frisk luft i et kvarter hver dag, enn av å
få et betydelig mindre antall opp på fjel-
let eller ut i fiskeelva en eller to ganger i
året.

Forvaltning og naturgrunnlag 
Så lenge forvaltningen ser bevaringen av
naturgrunnlaget som sitt hovedansvar,
vil slike spørsmål neppe få særlig
tyngde. Da vil det falle naturlig å bruke
mest tid og oppmerksomhet på de få
brukerne som er mest i direkte kontakt
med utsatt deler av dette naturgrunnla-
get.

Ressurser og brukergrupper
Får vi en overgang fra en slik enkel
naturforvaltning til en mer direkte for-
valtning for og av større grupper av bru-
kere, deres motiver og atferd, må nye
spørsmål drøftes raskt. Hvis ansvaret da
blir å legge til rette for ønskelig frilufts-
liv for et flertall i befolkningen, må man
i langt større grad ta stilling til hva som

er ønskelig, og til hvilke brukergrupper
man derfor skal bruke tilretteleggings-
ressurser.

Mindre til laksefiske, båtliv
og fjelltur

Det vil trolig komme en åpen, offentlig
debatt om dette; de ulike brukergruppe-
nes størrelse kan i så fall bli et tungt-
veiende politisk hensyn her. 

Ifølge våre foreløpige resultater må
forvaltningen i så fall være forberedt på
at penger må flyttes fra tilrettelegging
for f.eks. laksefiske, fjellvandring, jog-
ging eller båtliv til langt mer prosaiske
former for fritidssysler. Om man ønsker
å opprettholde dagens mønster, kan det
derfor være grunn til å utvikle andre
holdbare fordelingsmodeller enn den
som bygger på brukerantallet.

For næringslivet vil mønstre
som de vi har påpekt være et
utgangspunkt både for ny pro-
duktutvikling og for viderefø-
ring av trender som allerede er
kjent og forstått. 

DEN SVÆRT ULIKE STØRRELSEN
på brukersegmentene kan f.eks.

synes å gi endel tankekors for reiselivs-
bedrifter som må regne med at de bare har
svært begrensede deler av befolkningen
som sitt kundegrunnlag.

Hva kan et hotell gjøre?
Her er det for det første god plass til
nytenking. Hva kan f.eks. et hotell gjøre
for å nærme seg ferieundersøkelsens store
Slekt/venner-segment på en fruktbar
måte? Kan man utvikle en rimelig tilbuds-
pakke for slektsstevne over 2-3 dager,
med spesiell vekt på en hjemlig atmo-
sfære for eldre mennesker som ikke er
vant til å bo på hotell?

Kan man markedsføre hoteller i lokal-
samfunnet som gode baser for besøk av
slekt og venner, med en argumentasjon i
retning av at gleden ved gode vennskap
dreier seg om mer enn gratis overnatting?

For pensjonister
Mye fornuftig har vært forsøkt for å
komme i kontakt med nye segmenter.
Bussturer med hotellovernattinger for 

pensjonister utenfor høysesongen kan
være eksempel på dette; her tilrettelegger
man for Rolig tur-segmentet med f.eks.
korte spaserturer og litt shopping.

Et utgangspunkt for næringslivet

DEN STORE ANDELEN uten-
landsreiser for Sol/bad-gruppen

går i stor grad til Sør-Europa. For norsk
reiseliv representerer dette et betydelig
omsetningstap. Også for forvaltningen
er dette et problem, siden slike reiser
har en uheldig virkning på betalings-
balansen med utlandet; derfor er det
ønskelig å begrense denne strømmen.

Når denne gruppen ønsker sol, varme
og avslapping, bør dette kanskje tas mer
alvorlig både i myndighetenes og reise-
livets forsøk på å snu strømmen.

OVERFOR Sol/bad-gruppen bør
man få fram «solsikre» tilbud som

er relativt nye her i landet. Kan det ten-
kes rimelige selvstell-hoteller på Sør-
landet, med oppvarmede bassenger og
innendørs solmuligheter? 

Hva må endres for at «Badeland»-
hotellene på Gol og i Bamble kan
trekke til seg noe av denne trafikken?

Kan man med billig energi og ny tek-
nologi skape solferietilbud i Norge som
blir rimeligere uten den kostbare flyrei-
sen, og som forlenger sesongen?

ET ANNET eksempel på et ana-
lyseresultat som kan ha praktiske

følger, er påvisningen av at det særlig er
Sol/bad- og Severdighet-gruppene som
drar på pakketur. Hvis denne skjevheten
skyldes at pakketilbudene er bedre til-
passet noen kundegrupper enn andre,
kan det ligge en utfordring til reiselivs-
bransjen her. Er det f.eks. mulig å
utvikle chartertilbud som er interessante
for Slekt/venner- eller Passiv ferie-
gruppene?

 

Sør-Europa-reiser — tap for norsk reiseliv:
Hva med innendørs sol på Sørlandet?


