
Naturturism, framtid och utbildningar



Ni gör en viktig insats 
för landet!



http://www.landsbygdsnatverket.se/2.71828f571158338f31a80008694.html
http://www.landsbygdsnatverket.se/2.71828f571158338f31a80008694.html
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Fråga kunden!Vad ska skogen användas till?
• Högförädlade skogsprodukter
• Lågförädlade skogsprodukter
• Bränsle till tunga fordon
• Energi
• Naturturism, friluftsliv och rehabilitering 







Basindustrier kan flytta utom-
lands, men skogen växer här



“Twenty years from now 
you will be more 
disappointed by the 
things that you didn't do, 
than by the ones you did 
do” 

Mark Twain



Utan spaning, ingen aning



Världsmedborgaren blir 
medelklass och reser!

�4 % tillväxt av turismen i världen
�Ännu mer i Sverige 
�Den ”globala resenären” vill till Sverige 

och 9 av 10 vill uppleva natur
�Europa är drömresmål för många
�Typisk turistresa till Europa är ett besök i 

huvudstaden,  ofta kompletterat med 
ett kort besök på landsbygd.
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Antalet anställda Omsättning Exportinkomster

Två viktiga näringar: 
skog och turism

Besöksnäringen Skogsindustrin Skogsbruket

Den 4e 
stapeln; 

Moms och 
alla andra 
skatter till 
staten ?



Landsbygdens nya jobb

Sportfiske – miljardindustri i Norge, 
Skottland, BC och Island

Jaktturism – en annan möjlig 
miljardindustri

Karl Hedin: 968 
jobb via långt 
gående 
vidareförädling.

Rolf Axel Nordström Ängavallen, 
kvalitetsjordbruk  med mat och 
boende. 20 jobb istället för ett. Castello di Casoles 2000 hektar 

mark delades upp på 37 olika 
småjordbruk med högsta kvalité

Framtidens jobb skapas av:

Vidareförädling & turism
Kvalité, istället för volym
Kombinationer av olika 
näringar Engagerade 
personer



1824 ordet Turist
1900 (cykel-) turism
2015 ”Förflyttad 
konsumtion”

”Naturturism är 
turism med 
naturen som 
reseanledning” 





Turismens exportvärde ökar 
fortare än Sveriges totala export



Ett starkt efterfrågetryck 
driver på utvecklingen



� Stark 
dagligvaruhandel

� Fler branscher och 
god servicegrad

�Många startar 
företag

� Hög 
sysselsättningsgrad

� Lägre arbetslöshet
� Kraftig prisutveckling 

på småhus

17
Kommuner med besöksnäring 
står starka





Marknader
Danmark, Norge,  Finland,  Ryssland,  

Nederländerna, 
Tyskland, Italien,  Spanien,  Frankrike, UK, 

USA,  Kina

2015-05-
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http://www.wdl.or
g

Marknadsföring 
av länder är inget 
nytt…



Hur vill 
aturturister

bo?

Vad vill kunden ha ?



Resandets drivkrafter
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Sverige har stora likheter med Canada.
Men Kanada skapar 215.000 
arbetstillfällen med sin naturturism 



Det finns över en miljon naturguider. 
Här är Sverige ett u-land







Vad de absolut bästa gör – jo, de tar betalt – innan, 
under och efter!



60.000 människor beräknas 
komma  den 2-4 okt 2015  
till Bayfield, för att äta 
äpplen! 





Det finns 14 miljoner amerikaner med 
svensk påbrå! Vad vet de om Sverige?













Tack Marcus Eldh!
Du marknadsför vårt land bättre än de flesta. 

Hälsningar
Kungariket Sverige





Välkommen till en av 
världens bästa platser att se 
Norrsken på!   Aurora Sky 
Station



Många internationellt omtalade
boendeanläggningar

�Icehotell
�Fäviken
�Urnatur
�Fjällnäs
�Dala-Husby
�Treehouse
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Varför vill man resa till Sverige? 



Shoppingturismen växer

Tillväxten i shoppingturismen har varit betydlig starkare än 
den totala turismkonsumtionen och detaljhandeln under 
motsvarande period. +237%

+158%

+128%

Källa: Tillväxtverket & HUI Research, 2013
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Shoppingturism Total turismkonsumtion Total detaljhandel



Gekås i Ullared 
Sverige största resmål

Massturism
� Walt Disney  121 

miljoner
� USA:s 10 största resmål 

är kopplade till 
shopping

� Ullared har ca 4,8 
miljoner besökare som 
handlar för 5 miljarder 
kronor

� Den genomsnittliga 
besökaren är en 52-årig 
kvinna, tillbringar i 
genomsnitt 4 timmar och 
43 minuter i varuhuset och 
spenderar då 3 301 kronor

Men också mycket 
individuellt resande





Säkrare resmål

”While back in 1950, the 
top 15 destinations 
absorbed 98 per cent 
of all international 
tourist arrivals” (WTO)

2013 är varenda liten by i 
världen, ett tänkbart 
resmål (!)

Sverige är ett av världens 
säkraste länder!

Sun Sentinel 4 nov 2012
http://travel.state.gov/



Grönt 
resande 
är 
självklart
Men…

• Kina bygger världens största 
flygplats Större än Heathrow, 
JFK och Arlanda – tillsammans. 
130 miljoner passagerare per år

• Kina behöver köpa 5260 nya 
flygplan.

• Indiska flygbolaget IndiGo har 
beställer på 250 flygplan av 
typen  Airbus A320neo



En miljon nya kunder….



Strandzonens 
ekosystemtjänster 

Förmodligen är rent vatten 
en underskattad svensk 

resurs



Landsbygdsutveckling genom 
naturturism

� 31 miljoner vill resa till Sverige inom 3 år 50 % av 
dem vill besöka landsbygden (Källa: Visit Sweden 2016)

� 9 av 10 utländska besökare uppskattar den svenska 
naturen

� Naturturismen kan skapa nya jobb på svensk 
landsbygd

� Naturturismen kan bli ett komplement till dagens 
� Sverige gör nu kraftfulla satsningar på naturturism;

� Företagen själva
� Marknadsföring via Vist Sweden 
� Sveriges regering via Jordbruksverket och 

Tillväxtverket



Till sist:
Mest framgång 
får på 
landsbygden när 
samverkan sker i 
nätverk

Därför bygger 
Landsbygdsnät-
verkets 
arbetsmodell just 
på samverkan 
och nätverk



3 önskemål från 
besöksnäringens kunder;
� Planera efter skogslandskapets sociala värden

� Flytta fokus från bestånd till helheten

� Orimligt att en skogsägare får förstöra miljön för 10 andra

� Stoppa avverkningen i Sveriges återstående intakta 
skogslandskap

� Stoppa avverkningen av  all skog med utpräglat olikåldrig 
och skiktad naturskog (Gäller redan enl FSC) 

� Bejaka hyggesfritt skogsbruk
� Landsbygdsprogrammet bör premiera goda åtgärder för 

natur- och kulturvård

� Skogsbruket måste minska påverkan på vattensystemen
� Sluta med skogsbruk i utströmnings områden och strandzoner



”All svensk skoglig forskning och utbildning, må 
inriktas på en enda metod, kalhyggesbruket” 

Israel af Ström och Carl Obbarius 1840



En typisk S2 i 
Bergslagen.  





Tack för att ni 
lyssnade! 


