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ordic Evaluation Group har sedan hösten 2014 arbetat med en förstudie gällande nationalparkerna i Sverige, Finland och Norge. Studien kartlägger ländernas nuvarande turism och användandet av naturområden, men
även hur naturområdena skulle kunna användas i framtiden för att öka turismen och behålla naturen som en självklar del av människans vardag. Det
slutgiltiga målet är att öka friluftslivet i de nordiska nationalparkerna och
andra skyddade områden, vilket gynnar både folkhälsan samtidigt som det
stimulerar ekonomisk tillväxt.

Naturen – en plats som kan nyttjas bättre
Kraftigt försämrad folkhälsa, åldrad befolkning och bristande regional utveckling på landsbygden är starkt bidragande faktorer som driver de nordiska länderna till nya tankar. Det behövs mer kunskap och utbildning i hur
man på bästa sätt kan utnyttja sina perifera naturområden, och det krävs
även att man utvecklar nya kostnadseffektiva arbetsmetoder. De nordiska
länderna har mycket att lära av varandra, där ett omfattande samarbete och
nätverkande skulle bidra till en jämlik utveckling i hela Norden. Det finns
outnyttjade möjligheter i den nordiska naturen, både vad gäller ökat välstånd genom växande turism och hälsoaspekter. Mycket grundarbete och
planering kvarstår dock – ingen vill ha okontrollerad tillväxt. Samtidigt vill
de nordiska länderna kraftigt öka sin turism från utlandet, och det är den
vackra nordiska naturen som är dragplåstret.
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tudien har resulterat i en rapport som kan användas som inspiration av
myndigheter, turismaktörer och företagare, samt av alla som är intresserade
av vår natur och dess framtid. Förhoppningen är också att studien ska inspirera till att öka det nordeuropeiska samarbetet, då gemensamma satsningar
och ett gemensamt ansvar är av intresse för alla parter.

Utmaningar på vägen mot ett rikare friluftssliv
Är det inte dags för minskad myndighetsbyråkrati för att istället öppna upp
för nya idéer utifrån ett internationellt perspektiv? Vad talar för, respektive
mot, regional utveckling och ökad turism i perifera nordiska områden? Hur
skapar vi ett samspel mellan hållbar miljö- och turismutveckling? Dessa frågor och mycket mer kommer vi att behandla under vårt seminarium den 22
oktober 2015 på Frösö Park Hotel i Östersund. Seminariet pågår från kl.
10.00 – 17.00. Vi presenterar rapporten mellan kl. 10.00 och 12.00, efteråt
finns det möjlighet för intresserade nätverkspartners att presentera sig och
sin arbetsplats. Det ges också tillfälle för nätverkande och workshops – allt
efter deltagarnas intresse.

Välkomna till en givande dag i naturens och hälsans tecken!

