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«Fra fricamping til villcamping: Effekter av
å regulere fricampingen i Sjodalen —

Stoffet er hentet fra

 

Camping
som problem

 

C

 

AMPING utenfor kommersielle plas-
ser er i ferd med å bli et problem flere

steder i landet. For å få kunnskaper om
hvilke effekter en regulering av fricam-
pingen kan ha, er det satt i gang en effekt-
studie i Sjodalen i Oppland.

Effektene vil bli vurdert både i forhold
til om forvaltningen har nådd målene som
ble satt for reguleringene, og om tiltakene
har ført til endring av områdets kvaliteter
som campingområde, sett fra brukernes
side. Effektene av reguleringene i Sjo-
dalen vil bli målt ved å sammenligne
bruken av området før og etter at tiltakene
er iverksatt.

Rapporten oppsummerer resultatene fra
undersøkelsene som ble gjennomført 

 

før
fricampingen i området ble regulert.

ETTERSOM camping utenom cam-
pingplasser vil bli sterkere regulert i

tida som kommer, kan det være nyttig å
bruke ulike begreper for camping utenfor
kommersielle plasser i områder der slik
camping er tillatt, og i områder der cam-
pingen er regulert:

 

Fricamping:
Camping utenfor campingplasser, i
samsvar med gjeldende lover og for-
skrifter.

Villcamping: 
Camping utenfor campingplass, i strid
med gjeldende lover og forskrifter.

I henhold til disse definisjonene vil
camping utenfor de kommersielle plas-
sene og fjellcampene i Sjodalen være fri-
camping før reguleringene i området, og
villcamping etter at reguleringene er
iverksatt.

Reguleringene av fricampingen i Sjodalen vil føre til
begrensning i de geografiske områder en kan campe i.
Hovedinnholdet i campingreglene er at for en sone på
100 meter på begge sider fra hovedveien gjennom Sjo-
dalen, er camping bare tillatt på bestemte plasser. For-
budet gjelder ikke bærbare turtelt.

DET ER AVSATT seks områder til fjellcamper: Reinsvangen,
Postfuru, Heimsanden (festet bort til Vågå Caravanklubb), 

Russtangen, Steinholet og Hindsætervangen (i en overgangsperiode).

Avstenging på få steder
Enkelte avkjørsler er stengt med store steiner. Fysisk avstenging 
ble gjort på forholdsvis få steder, fordi forvaltningen i første 
omgang  ønsket å prøve en mykere forvaltningsstrategi med 
forbudsskilt. I alt er det satt opp 35 forbudsskilt mot camping. 
Skiltene er enkle og har symboler, ikke tekst. Det er fortsatt
endel mindre avkjøringer (plass til 1-2 enheter) som ikke
er stengt fysisk eller merket med forbudsskilt.

Enkel standard
De fleste fjellcampene har enkel standard med 
søppelcontainere og WC. Betalingssystemet er selv-
betjent. Prisen er med et par unntak kr. 30 pr. døgn, 
og kr. 300 for sommersesongen. De fleste fjell-
campene kan sees fra veien og har informa-
sjonstavler (norsk/engelsk). Fem steder i dalen 
finnes det også tavler med camping-
regler, kart over plassene, samt 
formålet med regu-
leringene (norsk/
engelsk/tysk).

Regulering av 
fricamping i Sjodalen 
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Negativt for 81 prosent
REGULERINGEN i Sjodalen vil

være negativ for 81 prosent av de
norske fricamperne. Dette gjelder særlig
størrelsen på fjellcampene, og camping-
avgiften.

De fleste fricamperne foretrekker plas-
ser med få andre.  55 prosent av cam-
perne  foretrekker 10 eller færre cam-
pingenheter på fjellcampene. 

I det meste av sesongen vil om lag
halvparten av de tidligere fricamperne

synes at det er for mange andre på fjell-
campene, dersom trafikken på fjellcam-
pene holder seg på samme nivå som i
1992.

Lavere betalingsvillighet
Halvparten av camperne har en beta-
lingsvillighet som er lavere enn de faste
avgiftene på fjellcampene. 

40 prosent var ikke villige til å betale
så mye som 30 kroner pr. døgn eller 300

kroner pr. sommer for å ligge på en fjell-
camp.

37 prosent av fricamperne svarte at de
bare aksepterte å campe i områder uten-
for områdene som nå er avsatt som fjell-
camper. 

En mulig konsekvens av dette er at
enkelte av de som tidligere fricampet i
øvre deler av Sjodalen, flytter over på de
kommersielle campingplassene i dette
området.

Sjodalen 
ligger sør for Jotunheimen, i Vågå kom-
mune. Den er en åpen fjelldal, der dal-
bunnen går fra ca. 800 til ca. 950 m o.h.
Nedre del av dalen er mest ensformig
med sine tørre furumoer; derfor er det
færre hytter her enn i resten av dalføret.

Hovedvassdraget Sjoa er et domine-
rende landskapselement gjennom hele
dalen.

Tilhørighet til dalen 
kan ha betydning for om fricamperne
fortsetter å campe i Sjodalen etter regu-
leringene. Opplendinger og de med lang
erfaring fra området, synes å ha sterkere
tilhørighet til området enn andre cam-
pere.

Liten tilrettelegging 
og geografisk plassering av fjellcampene
gjør det sannsynlig at få campere vil
flytte fra de kommersielle campingplas-
sene til fjellcampene.

Campingvogner
dominerer 

Campingvogner er den dominerende
campingenheten i Sjodalen. Camping-
vogner og campingbiler utgjorde i gjen-
nomsnitt 91 prosent av campingenhetene
i 1990 og 92 prosent i 1991, herav 89
prosent campingvogner.

Telterne — de fleste i fjelltelt — er
klart i mindretall. I 1990 utgjorde telt i
gjennomsnitt 9 prosent, og 8 prosent i
1991. Bare 1 prosent av campingenhe-
tene i 1991 var hustelt, de resterende 7
prosent fjelltelt.

For alle typer campingenheter er det
flest registrerte fra midten av juli til før-
ste del av august.

Dette kan skje
På basis av resultatene fra førundersø-
kelsene kan vi sette opp en rekke hypo-
teser for etterundersøkelsene:

 

❥ Fjellcampenes geografiske plassering
vil føre til en reduksjon av antall cam-
pere utenom de kommersielle cam-
pingplassene i Sjodalen.

❥ Fjellcampenes størrelse vil føre til en
reduksjon av antall campere utenom
de kommersielle campingplassene i
Sjodalen.

❥ Campingavgiften på fjellcampene vil
føre til en reduksjon av antall campere
utenom de kommersielle camping-
plassene i Sjodalen.

❥ Andelen av campere utenom de kom-
mersielle campingplassene som over-
natter bare én natt, vil bli redusert.

❥ For de tidligere fricamperne som flyt-
ter til fjellcampene, og som har prefe-
ranser som er i strid med forholdene
på fjellcampene, vil kvaliteten på
campingopplevelsen blir redusert. 

❥ Campere som har sterk tilhørighet til
Sjodalen, vil i mindre grad enn cam-
pere med svak eller ingen tilhørighet
til området, slutte å campe i Sjodalen.

❥ Endel av de tidligere fricamperne i
øvre deler av Sjodalen vil flytte over
til de kommersielle campingplassene.

❥ Endel campere på de kommersielle
campingplassene vil flytte til fjell-
campene.

❥ De camperne som flytter fra de kom-
mersielle plassene, vil flytte til Heim-
sanden.

Årsaker                                      Stor betydning    En viss betydning             I alt

Nærmere naturen 54% 16% 70%

Billigere 36% 25% 61%

Slapp å ha så mange folk rundt meg 36% 23% 59%

Mindre bråk 32% 23% 55%

Kjenner mange av dem som
campet på samme sted 18% 14% 32%

Slapp å ha ukjente folk rundt meg 12% 12% 24%

Tilfeldig 8% 6% 14%

VIKTIGSTE ÅRSAKER TIL AT 
NORDMENN FRICAMPER


