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Drygt 40 procent av turisterna i

Fulufjället anser att området blir

mer attraktivt att besöka när det

blir nationalpark. Men redan som-

maren 2001 var 83 procent av

besökarna nöjda eller mycket

nöjda med sitt besök.

Turisterna vandrar i första hand

till Sveriges högsta vattenfall,

Njupeskär, och de flesta är positiva

till olika åtgärder som skyddar

naturen mot förslitning.

Detta visar en studie som

turismforskningsinstitutet ETOUR

har genomfört på uppdrag av

Naturvårdsverket. Syftet är att ge

myndigheter och turistnäring i regi-

onen bättre beslutsunderlag för sin

verksamhet.
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Fulufjället blev den 1 augusti 2002
Sveriges 28:e nationalpark. I detta
unika fjällområde i norra Dalarna
finns Njupeskär – Sveriges högsta
vattenfall med ca 38 000 besökare
årligen.

Sommaren 2001 genomförde
ETOUR på uppdrag av Natur-
vårdsverket en studie av besökarna i
området. Naturvårdsverket avser att
upprepa studien inom ett par år.
Tanken är att för första gången
kunna visa effekterna av bildandet
av en nationalpark genom en före-
efter studie.

Mycket nöjda besökare
Besökarna i Fulufjället sommaren
före området blev nationalpark är
generellt sett mycket nöjda med sitt
besök. I stort sett alla ger vistelsen i
Fulufjället ett positivt omdöme.
Hela 83 procent tycker att besöket
har varit mycket bra eller helt per-
fekt. Av de turister som vandrat
fram till Njupeskärs vattenfall säger
nästan fyra av tio att besöket var
”helt perfekt".

Ca 90 procent av besökarna i
Fulufjället säger sig uppleva avkopp-
ling, stillhet, orörd och ren natur,
vildmark och storslagenhet. Två

besökarna anser inte att en national-
park i Fulufjället inskränker männi-
skans användning i onödan, medan
25 procent av besökarna anser att så
är fallet. En majoritet av lokal-
befolkningen (boende i Särna och
Sörsjön) tycker att en nationalpark
saknar betydelse för dem.

Reser med familjen
Den genomsnittlige besökaren är 55
år gammal, yrkesarbetande och en
person som reser tillsammans med
familjen eller ibland vänner och
bekanta. Nästan alla som besöker
Fulufjället har åkt dit på egen hand.
Organiserade resor motsvarar endast
fem procent av besöken.

Jämfört med andra svenska fjäll-
områden är andelen utländska besö-
kare hög, ca 40 procent. Utöver tys-
karna som klart dominerar är dans-
kar, holländare och norrmän vanligt
förekommande. (Se figur 1)

I jämförelse med andra fjällområ-
den är turismen i Fulufjället speciell
med Njupeskär – landets högsta
vattenfall – som en stor attraktion
med många besökare i ett i övrigt
ganska okänt område med få besö-
kare. Det visar sig också att nästan
70 procent besöker Fulufjället just
för att se Njupeskärs vattenfall.

tredjedelar tycker att besöket ger
upplevelser av avskildhet från främ-
mande människor. Ganska få upp-
lever besöket som en utmaning eller
upplever någon form av risktagande.

Attraktiv nationalpark
Flertalet besökare i Fulufjället anser
att det ännu inte finns tillräckligt
med skyddad natur, och att det bör
finnas fler naturreservat och natio-
nalparker i fjällen. För många är det
viktigt att det finns områden i fjäl-
len utan spår av mänsklig påverkan,
och att just Fulufjället bör bevaras
opåverkat av människan så långt det
är möjligt. Drygt 40 procent av
besökarna säger att Fulufjället blir
mer attraktivt att besöka om det
blir nationalpark.

Merparten av besökarna anser att
en nationalpark ökar Fulufjällets
värde för naturen själv. Naturen har
en egen vilja eller själ som någon-
stans har rätt att uttryckas, och om
Fulufjället blir nationalpark ges
naturen en möjlighet att få sköta sig
själv.

Att bilda nationalpark kan också
ha ett värde för den omgivande
bygden, något som drygt 70 procent
av besökarna instämmer i. Hälften av
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Tysk guidebok visar vägen
Tyska turister vandrar i större
utsträckning än svenskar den längre
leden runt Njupeskärs vattenfall
som går upp på fjället. Denna led
finns beskriven i en tysk guidebok
utgiven av Stiftelsen Idre-Särna-
Grövelsjöfjällen med förslag på
vandringsleder i området. Tyskarnas
annorlunda vägval kan således för-
klaras av informationen som finns i
guideboken, medan svenskarna
istället följer befintlig skyltning och
den kortare slingan som leder fram
och åter till vattenfallet.

Källan till kunskap om Fulufjället
skiljer sig kraftigt mellan olika
nationaliteter. Bland svenskarna har
hälften fått kunskap från släkt och
vänner. Även norrmännen uppger
släkt och vänner som en viktig källa
till kunskap. För tyskar, danskar och
holländare är däremot resehand-
böcker den viktigaste källan till
kunskap, följt av kartor. Hela 43
procent av tyskarna hämtar infor-
mation från en guidebok. Internet
spelar liten roll för samtliga nationa-
liteter. (Se figur 2, nedan).

Uppleva vacker natur
Naturens kvalitet framstår som det
viktigaste skälet för besöket såsom
att uppleva vacker natur och vild-
mark, att uppleva något som är opå-
verkat av människan, att området är
unikt och saknar motstycke. Viktigt
är också att turisterna får uppleva
lugn och ro och att de slipper träng-
as med andra. Många anser även att
det är viktigt att naturen i området
är skyddad, att det finns markerade
leder och att området inte är ned-
skräpat.

Figur 1: Varifrån kommer turisterna? Figur 2: Varifrån får turisterna kunskap om Fulufjället?

För de tyska besökarna är upplevel-
ser av vacker natur och att slippa
trängas viktigare än att området är
unikt och saknar motstycke.Tyskarna
efterfrågar i högre utsträckning än de
svenska besökarna guidning till djur-
och naturattraktioner i Fulufjället.

Boende i närområdet prioriterar
framför allt ett större utbud av
aktiviteter, guidning till kultur-
attraktioner, bättre vägar, boende

och lokala maträtter, liksom att miljö-
anpassa boendet.

Vördnad för naturen
I postenkäten ställdes också frågor
om djupare upplevelser under besö-
ket i Fulufjället. För i princip samt-
liga ger besöket i Fulufjället upple-
velser av vördnad för naturen, upp-
levelse av människans litenhet och
kontakt med tillvarons samman-



4

Data om besökarna i Fulufjället sam-

lades in sommaren 2001 med hjälp av

sju självregistreringslådor utplacerade

längs gränsen till området samt en

efterföljande postenkät. Varje låda pla-

cerades på en väl synlig plats utmed

vandringsleden och försågs med ett

anslag där den förbipasserande upp-

manades att fylla i ett registreringskort

som innehöll frågor om besöket i områ-

det jämte uppgift om namn och adress.

Det ifyllda registreringskortet stoppa-

des sedan ned i en låst del av lådan.

Totalt samlades 4 448 svarskort in

varav 4 107 var kompletta med adres-

ser.

Postenkäten skickades till knappt

1 300 svenska besökare och 650 tyska

besökare under hösten 2001. Svars-

procenten var 80 respektive 74 pro-

cent. Enkäten omfattade ett större

antal frågor om besöket i Fulufjället

såsom frågor om rutt, kostnader, syfte,

aktiviteter och djupare upplevelser vid

besöket, synen på nationalpark i

Fulufjället, upplevelser i samband med

besök vid Njupeskärs vattenfall, all-

männa frågor om svenska fjällen samt

den svarandes bakgrund.

Hur gick
undersökningen till?

hang samt att man kan hämta kraft
genom att vistas där. En stor majori-
tet tycker att de vid vistelsen kan
uppleva att naturen är ”helig”/
besjälad/okränkbar.

Turisterna anser att det är viktigt
att naturen är opåverkad av männi-
skan för att uppleva vördnad.

Reser med egen bil
Besökarna i Fulufjället har i de flesta
fall rest dit på egen hand. Nästan
alla kommer i egen bil och hälften
anser att det är viktigt med bättre
vägar för att turismen ska utvecklas
i området. De flesta besöker Fulu-
fjället över dagen. Endast en tredjedel
övernattar i, eller i nära anslutning
till nationalparken och majoriteten
av dessa bor i egen stuga. Således är
det få av besökarna i Fulufjället som
utnyttjar de boendeanläggningar
som finns idag. De ser heller inget
behov av att utveckla boendet i när-
heten av nationalparken genom ett
ökat utbud och högre standard eller
genom fler campingplatser. Däremot
anser tre av fyra att det är viktigt att
miljöanpassa boendet.

I genomsnitt har varje besökare
utgifter för boende, mat, souvenirer
etc på knappt 300 kronor. Tyskar
har större utgifter än svenskar.

Knappt hälften av besökarna
köper mat eller fika i serveringen vid
parkeringen till Njupeskärs vatten-
fall, medan en av fem gör så i Särna.

Korta vandringar
I stort sett alla besökare sommartid
vandrar och ser vandringen som
huvudaktivitet under sin vistelse i
Fulufjället. De flesta gör kortare
turer på någon eller några timmar 

(framför allt till Njupeskär). Andra
vanligt förekommande aktiviteter är
naturfotografering, fågelskådning,
naturstudier, fiske samt bär- och
svampplockning.

Njupeskär mest besökt
De i särklass mest besökta platserna
i Fulufjället är Njupeskärs vattenfall
samt serveringen vid parkeringen
till vattenfallet. Dessa besöks av 90
respektive 50 procent av turisterna.
Få dagsbesökare i Fulufjället besöker
någon annan plats i området.
Göljådalen – rasområdet efter sky-
fallet hösten 1997 – utgör ytterliga-
re en attraktion i området men har
betydligt färre besökare.

Betalningsvilja för guidad tur
Ett sätt att utveckla ett områdes
turistiska attraktionskraft och sam-
tidigt stärka den lokala ekonomin är
att skapa ett utbud av olika tjänster.
I denna studie föreslogs att man
erbjöds en tre timmar lång guidad
vandringstur till Njupeskärs vatten-
fall som berättade om områdets
historia, kultur och natur. Över
hälften av alla besökare säger sig
vara intresserade, varav en mindre
del endast om den är gratis.

Figur 3 (här nedan) visar efterfrå-
gan på en guidad tur till Njupeskär.
Om priset för turen överstiger 200
kronor kommer ytterst få besökare
välja att köpa tjänsten, är den där-
emot gratis kommer drygt 60 pro-
cent att vilja följa med. Vid priset
50 kronor är cirka 25 procent av
besökarna villiga att delta i en gui-
dad tur. Svenskar kan tänka sig att
betala mer än tyskarna, likaså de
som bor i närområdet jämfört med
mer långväga besökare.

%

Figur 3: Hur mycket är turisterna villiga att betala för en guidad tur?



Ett områdes turistiska attraktions-
kraft och bärförmåga påverkas av
dess skötsel och förvaltning. För att
kunna genomföra en ändamålsenlig
förvaltning av ett naturområde med
många besökare krävs grundläggan-
de kunskaper bland annat om hur
och var besökarna rör sig i terrängen
och om de upplever konflikter med
andra besökare eller aktiviteter. Flera
av frågeställningarna i ETOURs stu-
die omfattar därför dessa aspekter.

I Fulufjällets nationalpark har områ-
det delats in i fyra olika zoner där
mängden service som erbjuds besö-
karna varierar – från obruten vildmark
utan markerade leder och minst fem
kilometer till närmaste bilväg, till
många faciliteter vid entrén till områ-
det med servering, naturrum, infor-
mationsskyltar och välpreparerade
leder. Genom information kan besö-
karna i förväg ges rätt förväntningar

på vad de kan få ut av sitt besök och
vad som krävs av dem för att besöka
olika zoner.

Fulufjällets besökare skiljer sig från
dem i andra delar av fjällen, bland
annat genom att fler besöker området
endast över dagen. Det beror på att
Njupeskärs vattenfall, som är den
dominerande attraktionen, oftast ses
under ett dagsbesök. Fallet lockar
även dem som traditionellt inte
semestrar i fjällen vilket märks genom
en hög andel förstagångsbesökare i
området, 50 procent fler än i södra
Jämtlandsfjällen. Ca hälften av de
svenska och 80 procent av de utländs-
ka turisterna är förstagångsbesökare.
Det är också ovanligt hög andel
utländska besökare i området. Turis-
terna i Fulufjället vill oftare ha mer
lättillgänglig natur och mer service
såsom iordningställda leder, läger-
platser och fjällstationer. De störs
mindre av att möta andra besökare

och av att styras under sitt besök
exempelvis genom att eldning eller
tältning förbjuds.

Bra leder
Den genomsnittlige dagsbesökaren
vandrar sex km, de som övernattar i
området i egen stuga elva km och de
som övernattar på annat vis exempel-
vis i tält eller hyrd stuga 15 km. Tyskar
vandrar längre än svenskar. Merparten
av besökarna följer hela tiden marke-
rade leder. Andelen som vandrar utan-
för lederna är högst bland svenskar
och de som övernattar i området.

Turisterna anser att anläggningarna i
området, markerade leder, spänger
och broar överlag är bra. Drygt hälf-
ten av besökarna är nöjda med skyltar
och vägvisare längs leder och infor-
mationstavlor om Fulufjället – Natur-
vårdsverket har förbättrat skyltningen
som ett led i bildandet av nationalpar-
ken.

Få anser att nedskräpning och bul-
ler är ett problem i Fulufjället.
Andelen som anser att slitage är ett
problem i området är något högre och
flertalet menar att något bör göras för
att skydda naturen mot förslitning i
Fulufjället.

Tyskar tål styrning bättre
än svenskar
Turisterna fick ta ställning till olika
styrmedel som kan användas för att
skydda naturen mot förslitning. En
majoritet är helt eller delvis positiv
till att bättre informera om naturens
känslighet, styra besökare till marke-
rade leder, förbjuda tillträde till käns-
liga områden, förbjuda tältning i vissa
områden och införa förbud mot snö-
skotrar i vissa områden. Majoriteten
är däremot negativ till att tillåta till-
träde endast med auktoriserad guide
och att införa en besöksavgift.

Inställningen till olika förvalt-
ningsåtgärder skiljer sig mellan olika
nationaliteter. Tyskarna är mest
benägna att acceptera olika förbud
och styrning. De är också mindre
negativa till förslagen att tillåta tillträ-

Forskning om

Turisternas attityder till
Fulufjällets skötsel och förvaltning
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de endast med auktoriserad guide och
att införa en besöksavgift. De som har
egen stuga i området är generellt sett
mer negativ till styråtgärder.

Trängsel vid Njupeskär?
Med den högsta fallhöjden i Sverige
är Njupeskärs vattenfall en stor
attraktion för turister som besöker
norra Dalarna. Eftersom besökarna i
Fulufjället är så starkt koncentrerade
till Njupeskär studerade ETOUR spe-
ciellt om de här upplevde någon
trängsel.

Det visar sig att mängden besökare
vid Njupeskär överstiger vad vissa
individer önskar sig. På frågan om
man upplevt någon trängsel i sam-
band med vandringen till och från fal-
let och vistelsen vid själva fallet svarar
25 procent av besökarna att de upp-
levt detta, flertalet på trärampen upp
mot vattenfallet. Individer som upp-
levt trängsel ger ett lägre betyg för
besöket, vilket tyder på att trängsel
har betydelse för upplevelsen och är
en viktig faktor att ta hänsyn till vid
områdets skötsel.

Betala för parkering vid Njupeskär?
I stort sett samtliga besökare vid

Njupeskär anländer i bil eller buss. En
möjlig intäktskälla för områdets sköt-
sel och underhåll skulle kunna vara
att ta en parkeringsavgift. På frågan
hur mycket till turisterna är villiga att
betala i parkeringsavgift innan de
beslutar att inte alls besöka Njupeskär
svarar besökarna i genomsnitt 27 kro-
nor per person och besök. Totalt är
cirka 50 procent av besökarna villiga
att betala minst 20 kr i parkeringsav-
gift, medan 10 procent säger sig vara
villiga att betala 50 kr eller mer. Drygt
10 procent är inte villiga att betala
något alls i parkeringsavgift.

Resultaten från denna studie har gett
underlag för Naturvårdsverkets arbe-
te med att utveckla Fulufjällets natio-
nalpark för besökarna i området.
Syftet med våra nationalparker är
bland annat att bevara unika miljöer
som kan ge starka naturupplevelser
och människor en möjlighet att
komma ut i skog och mark. Denna
undersökning visar att inrättandet av
en nationalpark kan förväntas ge posi-
tiva effekter på turismen i området
runt Fulufjäll, något som ytterligare
kommer att studeras i den fortsatta
forskningen.


