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Naturturism - ekoturism

 Naturen är största reseanledningen

 Kommersiell turism som sker i naturen.

 Lokalt förankrad, naturskydd & miljöanpassad.

 Kunskap, upptäckarglädje & krav på gästen.

 Kvalitet, värdskap – ett roligare sätt att resa!



Turismens exportvärde ökar 

fortare än 

Sveriges totala export





Vad ska landsbygden leva av? 

Skogsland 10 feb 2017

”När ska LRF istället medla 

mellan dessa intressen och kräva 

ett skogsbruk som det går att leva 

av även när det fokuserar på andra 

värden än de rent ekonomiska?”



Är enbart skogsbruk svaret?

 Skogsfastighet i snitt 50 ha

 Skogsbruk ger intäkt på 30 - 40 tkr/år

 EN turistgrupp kan ge samma intäkt

 L



Lägg inte alla ägg i en 

korg!



Besöksvänligt skogsbruk en pusselbit

 Två näringar kan skapa fler jobb än en

 Räcker inte med strövtåg - förflyttad 

konsumtion

 Måltider, övernattningar & upplevelser

 Lokal shopping - naturbeteskött & snickerier



Exemplet runt Tivedens nationalpark

 Över 100 000 besökare, men få övernattningar

 Tio procent - 10 miljoner i turismintäkter

 Motsvarar runt 15 årsarbeten

 Lokal skatt och moms på ett par miljoner

 Intäkterna större än Sveaskogs förlust



Vad är ett besöksvänligt skogsbruk?

 Inga färdiga svar - det är en resa tillsammans

 Mer finskog - äldre skog med bär, svamp & mångfald

 Mindre fulskog - stora hyggen och täta planteringar

 Behövs att nya metoder och modeller utvecklas

 Tillsammans med ägare, forskare och bygden



Tiveden – pilot med stöd av WWF

 Stöd via Naturkompaniets Naturbonus

 Utvecklingsplan med stöd av WWF

 Inte bara dagstur med egen bil

 Fler ska stanna längre och upptäcka mer

 Det ska vara lätt att hitta dessa alternativ



Diskussionsfråga

Hur kan ekosystemtjänster som främjar 

naturturism och upplevelsevärden stärkas? 

Står det i konflikt med andra ekosystem-

tjänster och hur kan avvägningar mellan olika 

ekosystemtjänster i så fall hanteras?


