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Litt historikk

• Etablert 1988/89 av fylkeskommunen i samarbeid med 6 lokale turistforeninger, 
berørte grunneiere og kommuner.

• Narvik, Sulitjelma, Bodø, Rana , Hemnes og Bruskanken T drifter hver sin del av 
rutenettet.

• Ruta er 650 km (bjørnefjell – Børgefjell) – 24 deletapper

• 30 hengebruer

• 40 overnattingsteder – 26 DNT-hytter og 14 turistbedrifter

• Nordlandsruta inngår i dag som en del av Nordkalottruta, Grensesømmen og E1



• Går innom Sverige –

Padjelantaleden og Laponia

verdensarvområde

• 7 kommuner (Narvik, Ballangen, 

Fauske, Saltdal, Rana, Hemnes og 

Hattfjelldal)

• 7 reinbeitedistrikter og 3 samebyer

• Krysser Polarsirkelen

• 3 samiske språkområder (nord-lule

og sør)

• 4 Nasjonalparker + reservater



FRILUFTSLIV og VERDISKAPING (St. meld.nr 18)

• Natur- og kulturarven danner grunnlaget

• Økt samhandling mellom friluftsliv og bærekraftig reiseliv

• Innovasjon Norges turistundersøkelse for 2014 viste følgende: 

• – 84 prosent av utenlandske turister ønsker å oppleve eller hadde vært ute i naturen 

• – 64 prosent av utenlandske turister ønsker å oppleve eller hadde vært i fjordene

• – 55 prosent av utenlandske turister ønsker å oppleve eller hadde vært i fjellet 

• – 34 prosent av utenlandske turister ønsker å oppleve eller hadde vært i en eller flere 

nasjonalparker 

• Den Norske Turistforening har stor betydning for reiselivet gjennom det tilbudet som 

rutenettet og turisthyttene utgjør. 



REISELIVSSTRATEGI NORDLAND FYLKE

Reiselivet skal satse bl.a på:

a) Samferdselsløsninger som 

reiselivsprodukter

b) Besøksforvaltning i sårbare omr.

c) kulturnæringer – kyst –innland-samisk

d) Opplevelsesbasert reiseliv

e) Utvikling av fellesgoder 

(https://www.nfk.no/_f/p34/i96344880-5cfe-44c4-ba66-

aa4fefc79429/strategi-kortversjon.pdf)

https://www.nfk.no/_f/p34/i96344880-5cfe-44c4-ba66-aa4fefc79429/strategi-kortversjon.pdf


Prosjekt – Nordlandsruta 2018-2021
• Forprosjekt 2017 der alle berørte parter ble enige om 

å etablere et 3-årig prosjekt.

VISJON

«NORDLANSRUTA SKAL BLI EN INTERNASJONAL 

KJENT VANDRINGSRUTE»

PROSJEKTMÅL

«NORDLANDSRUTA SKAL PÅ EN BÆREKRAFTIG 

MÅTE ØKE DEN NATUR- OG KULTURBASERTE 

VERDISKAPINGEN BÅDE INNEN FRILUFTSLIV OG 

REISELIV»



5 delmål - Nordlandsruta 2018-2021

• Informasjon og markedsføring

a) Egen logo og egen nettside

b) info på WEB – sosiale medier 

c) Reiselivet – visit Norway

d) Folkehelse

• Merking og tilrettelegging

a) Mer enhetlig merking og bedre 
skilting

b) omlegging av deler av ruta og flere 
overnattingssteder

c) kvalitet på tilrettelegging – sikring 
(klopper-bruer)



Delmål Nordlandsruta 2018-2021

a) Produkt og tjenesteutvikling

a) Logistikk

a) Adkomst - parkering

b) transport - proviant

b) pakketilbud –reiseliv

a) bookingsystemer

b) «lett-tur sekk», bre, grotting

c) guiding/turleder

c) naturbaserte opplevelser

a) kulturminner/næringer

b) naturbaserte opplevelser

c) geologi    geopark/catch

d) samisk kultur og mat

e) kortreist mat



Delmål Nordlandsruta 2018-2021

• Premiering og arrangement

• Unik premie for hver etappe og for 

hele ruta.

• Arrangere turer  (tema-strekninger)

• Camper/seminar årlig

• Organisering

• Må lage en organisasjon som 

sammen ivaretar merkevaren



PARTNERE I PROSJEKTET

Nordland Fylkeskommune

7 kommuner

Sametinget

Reindriftsnæringen

6 turistforeninger

Friluftsrådene

Nasjonalparkforvaltningen

Sulitjelma fjellandsby as

Fjellfarer as

Lønsdal høyfjellshotell as

Sulitjelma turistsenter as

Umbukta fjellstue as

Saltdal turistsenter as

Graddis fjellstue as

Sivertsgården

Steikvasselv gård - Furuheim gård

Harvasstua



Prosjektorganisering

Prosjekteier : Nordland Fylkeskommune

Ansette prosjektleder  100% i 3 år

Styringsgruppe med fokus på fremdrift – organisering - premiering

Arbeidsgruppe 1 – «friluftsliv – folkehelse»   

hovedfokus på infrastruktur – hytter – broer – skilting – parkering - transport

Arbeidsgruppe 2 – «Reiseliv»

hovedfokus på naturbaserte opplevelser – pakketering – marked - info



Økonomi og finansiering hovedprosjekt

Budsjett på 2,4 mill pr år i 3 år.

Finans:   

Nordland Fylkeskommune kr. 1,5 mill pr år   sum 4,5 mill

Sametinget kr. 0,3 mill pr år   sum 0,9 mill

SNN stiftelsen kr. 0,3 mill pr år   sum 0,9 mill

Andre kr. 0,3 mill pr år   sum 0,9 mill

SUM kr. 2,4 mill sum 7,2 mill



Takk for oppmerksomheten!

Harald Rundhaug              mob 90748885              epost  hru@statskog.no


