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Status pr d.d.

• Fylkeskommunen har nå overtatt eierskapet til prosjektet

• De øvrige rammene for prosjektet er som tidligere m.h.t budsjett, deltakere osv.

• Det er budsjettert med 2,4 mill pr. år i en 3-års periode med egen prosjektleder i 100%

• Det er i disse dager vedtatt i fylkesrådet en bevilgning på 1,4 mill pr. år i 3 år til prosjektet

• Sametinget har muntlig sagt ja om bidrag på 0,2-0,3 mill pr. år i 3 år

• Videre tenker vi å søke SNN-stiftelsen og vertskommunene om bidrag. Førstnevnte muligens gjennom 

lokalforeninger til DNT. Det vil være gunstig om DNT sentralt tydelig flagger positiv interesse og bidrar 

med oppfordringer, PR og fokus i ulike kanaler!

Mangler 1 million i forhold til budsjett → Få inn mer midler eller redusere budsjettet



Mulige forskningsprosjekter

Vi har to delmål som bør kunne knyttes sammen: 

« Nordlandsrutas infrastruktur skal ha høg kvalitet» 

«Det skal utvikles og etableres et sett av tjenester langs ruta»

1. Kan man her tenke seg at man etablerte et forskningsprosjekt som fulgte prosjektperioden og 

evaluerte de tiltak som kommer opp underveis ? Hva etterspør brukerne kontra hva prosjektet 

kommer frem med, og slik sett kan forskningsmiljøet bidra med feedback inn i prosjektet som gjør at 

man treffer brukerne enda bedre.

2. Kunne det eventuelt gjøres et arbeid i forkant som gir oss et bedre bilde på hvilke tjenester langs 

ruta som etterspørres mest? Vite, ikke tro

3. Offentlig transport – tilbudet i dag langs ruta, og hvordan få til en utvidelse av dette slik at flere kan 

nytte slik transport i fremtiden?



Mulige forskningsprosjekter

4. Hvordan skal man sikre naturverdiene mot skade/slitasje langs ruta – hensynet til bærekraft ?

5. Markedsføring av ruta – hvordan nå målet om å få denne internasjonalt kjent ?

6. På hvilken måte kan Nordlands-ruta bidra til økt verdiskaping ?



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. https://nb-no.facebook.com/nordlandsruta/

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


