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Forord

Det er med glæde, at Bornholms Forskningscenter udgiver Anders Fitjes analyse af den
naturbaserede bornholmske turisme. Anders Fitje, som er amanuensis ved Högskolen i
Finmark, har været gæsteforsker i Bornholms Forskningscenter i efteråret 1995 med
den selvvalgte opgave, at analysere det naturbaserede bornholmske turistprodukt.

Konklusionen er, at Bornholm har et stort og varieret tilbud til turisterne. Der er ingen
nævneværdige konflikter mellem turismen i naturen og naturbeskyttelsesinteresser.
Sådanne konflikter er ellers almindelige mange andre steder. Organiseringen af tilbud-
dene er imidlertid præget af, at der er mange uafhængige aktører med hver sine inte-
resser og samarbejdspartnere. På det seneste er der dog tegn på, at de vigtigste aktører
er ved at finde sammen i samarbejde, hvilket er nødvendigt for at gøre den bornholm-
ske natur til et slagkraftigt turistprodukt.

Både Norge og Bornholm har naturen som væsentligste tilbud til turisterne. I Norge er
det de store uberørte områder, hvor naturturisten oplever vidder, ensomhed og strabad-
ser. I modsætning hertil er Bornholm rammen om en lille, men meget varieret natur.
Disse forskelle betyder, at hvor de norske natur- og turistmyndigheder lægger stor vægt
på, at naturen skal opleves som uberørt natur, dvs. naturen skal udvikle sig af sig selv,
lægger vi i Danmark - både på Bornholm og i den øvrige del af landet - vægt på en
plejet tilpasset natur, hvor besøgende ledes af stier og dermed ledes uden om de mest
sårbare områder.

Det er forskningscentrets håb, at analyserne i denne rapport vil blive brugt af de natur-
og turistfolk, som pakker og sælger naturen som et turistprodukt.

Svend Lundtorp
Forskningschef
Marts 1996





Forfatterens forord

Hensikten med denne rapporten har vært å kartlegge omfanget av og innholdet i tu-
ristrelaterte aktivitetsprodukter på Bornholm. Det dreier seg her om produkter som
trekker veksler på naturforholdene på øya, og på denne måten danner grunnlag for
naturbasert opplevelsesturisme.
I rapporten er det vektlagt å vise spennvidden i aktivitetstilbudet, de ulike produkters
økonomiske og sysselsettingsmessige betydning samt produktenes eventuelle konse-
kvenser med hensyn til naturvernet.

Videre har aktivitetsproduktene blitt diskutert i forhold til sesongforlengelse som stra-
tegi for videreutvikling av reiselivsnæringen på Bornholm. Avslutningsvis har man i
rapporten kommentert samarbeidsmulighetene mellom aktører innen det samme pro-
dukttilbudet så vel som mellom aktivitetstilbydere og aktører i andre deler av reiselivs-
næringen.

Under utarbeidelsen av rapporten har kolleger ved Bornholms Forskningscenter gitt
nyttige kommentarer og opplysninger. En særlig takk i denne forbindelse til Ann.
Hartl-Nielsen og forskningssjef Svend Lundtorp. Representanter fra Bornholms Amt,
Bornholms Statsskovsdistrikt og Destinasjon Bornholm har likedan bidratt gjennom
velvillig samarbeid. Sist, men ikke minst en stor takk til de over 30 enkeltpersoner med
ulik tilknytning til reiselivsnæringen på Bornholm som gjennom intervju og/eller på
annen måte har bidratt med opplysninger og synspunkt som i stor grad har dannet ba-
sis for denne rapporten.
Anders Fitje
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1. Innledning

Bornholm er en øy som i mange år har hatt en betydelig turisttilstrømning, og som i
denne sammenheng har markedsført seg selv som “Østersjøens perle” og “den grønne
øya”. Naturen har alltid spilt en vesentlig rolle for Bornholm som reisemål, og det har
etterhvert utviklet seg en rekke naturbaserte turist-tilbud på øya. I denne rapporten er
det meningen å se litt nærmere på totalutbudet av det man kan kategorisere som natur-
basert opplevelsesturisme på Bornholm. Et hovedspørsmål vil være hvordan tilbudet er
organisert. Spørsmålet går ikke bare på produktspekterets omfang og bredde, men også
på hvordan de blir tilrettelagt. På dette området kan man anta at det vil finnes flere
ulike interessegrupper, med ulikt syn på såvel målsetninger som midler og rolleforde-
ling. Det annet hovedspørsmål vil således være om, og i tilfelle hvordan, disse aktørene
samarbeider, eller kan samarbeide, for å utvikle et interessant turisttilbud som samtidig
er naturvennlig og økonomisk lønnsomt.
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2. Naturbasert opplevelsesturisme - en typologi

“Naturbasert opplevelsesturisme” kan inndeles etter tre dimensjoner. Den første dreier
seg om opplevelsen er organisert eller ikke, den andre går på om opplevelsen er knyttet
til aktiv utfoldelse i - eller passiv nytelse av naturen, og den tredje dreier seg om opple-
velsen er betinget av at man besitter visse kunnskaper og ferdigheter eller ikke. (Fitje,
1995.) En slik analytisk klassifikasjon gir totalt åtte forskjellige former for “naturbasert
opplevelsesturisme”. Klassifikasjonene har tidligere blitt anvendt på norsk naturbasert
turisme, og kan trolig med fordel også anvendes på den bornholmske. Den første grup-
peringen skiller som sagt organiserte aktiviteter fra uorganiserte. Med organiserte akti-
viteter menes aktiviteter som er planlagte, med et forhåndsbestemt innhold og en defi-
nert ledel-se. Aktiviteten omfatter m.a.o. en eller flere tilbydere og et visst antall delta-
kere. Ofte vil slike organiserte aktiviteter ha et kommersielt innslag i form av en delta-
keravgift. Dernest kan aktivitetene grupperes i to kategorier avhengig av naturopple-
velsens karakter. Noen aktiviteter inviterer primært til en passiv nytelse av naturen,
som f.eks. en rundflygning over Bornholm i solnedgangen, andre aktiviteter tar sikte
på å gi en naturopplevelse knyttet til enkeltmenneskets aktive utfoldelse, f.eks. en
lengre eller krevende vandretur. Det er ikke helt uproblematisk å sette grensen for pas-
siv nytelse og aktiv utfoldelse. En kort spasertur langs en godt opparbeidet vandresti i
lett terreng faller i kategorien “passiv nytelse”. En sykkeltur på 30-40 km er derimot
åpenbart et utslag av “aktiv utfoldelse”. Når vandreturene på Bornholm skal kategori-
seres vil først og fremst turens lengde avgjøre i hvilken gruppe den hører hjemme.
Fotturer på under tre kilometer faller inn under “passiv nytelse”, turer på over tre ki-
lometer faller inn under “aktiv utfoldelse”. Noen vil hevde at grensen ved tre km stiller
for store krav til den enkeltes fysikk, og det er klart at det på det individuelle plan er et
subjektivt spørsmål hvor grensen for passiv nytelse/aktiv utfoldelse ligger. Et sted må
likevel grensen gå, fordi opplevelsen av en fottur skifter karakter når aktiviteten mer
får preg av fysisk utfoldelse enn av kontemplativ observerende passiv nytelse av natu-
ren omkring.

Til sist kan såvel passiv nytelse som aktiv utfoldelse deles inn i to undergrupper, av-
hengig av om opplevelsen forutsetter bestemte kunnskaper eller ferdigheter som den
enkelte enten selv besitter på forhånd, eller får seg meddelt av en kyndig person under-
veis. Fuglekikking kan illustrere fenomenet. Ornitologer får en annen naturopplevelse
enn andre når de observerer fuglelivet, og det er i stor utstrekning nettopp ornitologer
som retter oppmerksomheten mot fenomenet, enten de observerer fra fuglekikkertårn
(passiv nytelse) eller registrerer fugleforekomster underveis på en lengre vandre-tur i
terrenget, (aktiv utfoldelse). For å ta del i denne naturopplevelsen må man, dersom
man ikke har ornitologisk kunnskap på forhånd, ha med en guide som kan fortelle om
fuglene, m.a.o. delta i et organisert tilbud som både gir opplæring og veiledning. På
samme måte fordrer klippeklatring på egen hånd forutgående ferdigheter, dersom op-
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plevelsen av å ta seg opp langs fjellveggen ikke skal arte seg som et mareritt. Alterna-
tivt kan man delta på et organisert opplegg med instruktør som både formidler kunns-
kap om klatringen på forhånd, og som hele tiden under selve klatringen overvåker og
rettleder deltakerne, slik at opplevelsen for deltakerne mer får preg av spenning enn av
angst.

Denne sistenevnte form for turistaktivitet går under betegnelsen “adventure tourism”,
og framstår med et såkalt “danger in safety”-konsept. (Anderson, 1993). Av de ulike
formene for naturbasert turisme man finner på Bornholm, er det flere innslag av
“adventure tourism” enn man umiddelbart skulle forestille seg. Årsaken til dette er at
man normalt forbinder denne turistformen med spektakulære opplevelser ved å bruke
sine egne menneskelige krefter og kunnskaper til å utfordre naturen og naturkreftene.
Forstått på denne måten er det på Bornholm trolig bare tilbudene om klippeklatring og
rapelling som faller inn under kategorien. Hadde man f.eks. også hatt et tilbud om
dykkerkurs for turister med påfølgende dykking på dertil egnede steder, ville dette vært
et annet eksempel på “adventure tourism” i den tradisjonelle forståelsen av begrepet1.
Det tilbys riktig nok instruksjon i windsurfing på Bornholm, men “danger”-elementet
her er trolig ikke høyt nok til at aktiviteten kvalifiserer til “adventure tourism”. Forsø-
ker man seg på egen hånd uten kunnskaper vil det nok resultere i merkbare frustrasjo-
ner, men man utsetter seg ikke for større fare ved å forsøke å holde ballansen på bret-
tet. Forutsetningen her er at surfeforsøkene foregår i smult farvann - noe som er natur-
lig å anta når det dreier seg om førstegangsutøvere av sporten.

I Norge tilbys turistene en rekke “adventure tourism”- aktiviteter av den typen som
dreier seg om å mestre naturen og naturkreftene. Foruten fjellklatring og dykking, er
brevandring og elverafting populære tilbud. Omvendt har Bornholm et bredt spekter av
organiserte tilbud om aktiv utfoldelse i naturen der opplevelsen baseres på kunnskaper
av mer populærvitenskapelig karakter, ( f.eks. de guidede turene), noe som ikke er spe-
sielt utbredt i Norge.

På Bornholm kan man imidlertid finne eksempler på spenningsfylte aktiviteter, som,
ved ukyndig utøvelse, medfører betydelige risiki. Dette er aktiviteter som ikke baserer
seg på at mennesket med egne krefter utfordrer naturen, men som dreier seg om delta-
kelse i menneskeskapte og motoriserte aktiviteter. Eksempler på slike tilbud på Born-
holm er bl.a. para-sailing og para-driving, hvor aktiviteten henholdsvis er avhengig av
en motorbåt eller et landbasert kjøretøy, som drivkraft for å trekke deltakeren opp i
luften ved hjelp av en fallskjerm. Disse aktivitetene tilbys i en form hvor man garante-
rer deltakerenes sikkerhet, og “danger in safety”-konseptet er således åpenbart. Det er
derfor grunn til å inkludere også slike aktiviteter inn under “adventure tourism”-
begrepet, og i det følgende vil klippeklatring og rapelling såvel som para-sailing og

                                                       
1 Et slikt tilbud fantes riktignok på øya for noen år siden. Dengang i regi av dykkerklubben Calypso.
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para-driving bli beskrevet og diskutert under fellesbetegnelsen “adventure tourism” i
forbindelse med en gjennomgang av produktspekteret innenfor naturbasert opplevel-
sesturisme på Bornholm.

Oppsummert kan naturbasert turisme på Bornholm klassifiseres på følgende måte:

Uorganiserte aktiviteter

1. Biltur over Rutsker højlyng 3. Vandretur Hammerknuden rundt

2. Fuglekikking fra fugletårn ved parkeringsplass 4. Windsurfing

1: Passiv nytelse/opplevelsen ikke betinget av spesielle ferdigheter ell. kunnskaper
2: Passiv nytelse/ opplevelsen betinget av spesielle ferdigheter ell. kunnskaper
3: Aktiv utfoldelse/opplevelsen ikke betinget av spesielle ferdigheter ell. kunnskaper
4: Aktiv utfoldelse/opplevelsen betinget av spesielle ferdigheter ell. kunnskaper

Organiserte aktiviteter

1. Rundflyvning over Bornholm 3. Rundtur “Over stok og sten” (Over tre km)

2. Guidet tur i Trollskoven, (under tre km) 4. Instruksjonskurs i golf

1: Passiv nytelse/opplevelsen ikke betinget av spesielle ferdigheter ell. kunnskaper
2: Passiv nytelse/opplevelsen betinget av spesielle ferdigheter ell. kunnskaper
3: Aktiv utfoldelse/opplevelsen ikke betinget av spesielle ferdigheter ell. kunnskaper
4: Aktiv utfoldelse/opplevelsen betinget av spesielle ferdigheter ell. kunnskaper

Gitt at man aksepterer skillet mellom “passiv nytelse av naturen” og “aktiv utfoldelse i
naturen” ved tre km lengde for fotturer er det ikke vanskelig å finne eksempler på alle
åtte kategoriene naturbasert turisme på Bornholm. På øya finnes det bl.a. et bredt
utvalg guidede fotturer, som typisk er kunnskapsformidlende, d.v.s. at opplevelsen av
tilbudet er betinget av formidlingen av spesielle kunnskaper. Disse turene varierer
m.h.t. lengde og varighet, men er som regel fra to til fem kilometer lange og varer fra
en til tre timer.
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3. Rammebetingelsene for naturbasert opplevel-
sesturisme på Bornholm

Bornholms samlede areal er på 58. 832 ha. Øya er 40 km lang og 30 km bred, og
kystlengden er 158 km. Bornholms høyeste punkt rager 161 m over havet. Det drives et
moderne landbruk på øya og 58 prosent av arealet er dyrket mark. Skogsarealet utgjør
idag 21 prosent av det totale areal. Fredede arealer utgjør 6,1 prosent mens 0,5 prosent
av øya består av vannareal. (Bang et al., 1994).
Det fredede arealet fordeler seg på totalt 314 enkeltfredninger av forskjellig utstrekning
og av ulike formål. De fleste har imidlertid som hovedformål å bevare naturinteressene
og sikre allmennhetens adgang til områdene.

Bornholm er kjent for mangfoldig og særmerket natur. Topografien er mer variert enn
i andre deler av Danmark med sandstrender og klipper, høydedrag og dalfører. Ikke
minst er de særpregede “sprekkedaler” iøyenfallende. Dette medfører bl.a. at de klima-
tiske forhold er mer vekslende her enn i andre deler av Danmark av samme ut-
strekning. Disse varierende betingelser er hovedårsaken til den rike, og også til dels
sjeldne flora på øya. I motsetning til andre deler av landet har Bornholm i nyere tid ik-
ke vært sete for store godseiere. Som kulturlandskap avspeiler naturen også den sosiale
profil på øya. Etter danske forhold er Bornholm inndelt i relativt mange og mindre
gårdsbruk. Til hver gård har det fra gammel tid også ligget en skog. Dette kan man
fortsatt se, og øya er preget av mange mindre skogholt. Også dette forhold spiller en
viss rolle for det botaniske artsmangfoldet på Bornholm. Floras beskaffenhet har som
regel betydning for områdets fauna, og Bornholm kan da også by på zoologiske fore-
komster som er høyst verneverdige. (Hansen, 1989). Dessuten har Bornholm en bety-
delig kulturhistorisk arv, med mange fortidsminner, hvorav de eldste skriver seg fra
yngre steinalder. En viktig hovedpremiss for naturbasert turisme på Bornholm må så-
ledes være at hensynet til natur- og kulturvern setter rammer for hva som kan tilbys og
hvordan det gjøres.

Selv om praktisk talt hele øya kan karakteriseres som et sammenhengende kultur-
landskap, kanskje med unntak fra sprekkedalene, er det likevel ingen tvil om at Born-
holm er en bidragsyter ikke bare til det nasjonale, men også til det globale biologiske
mangfold.

Sammenligner man rammebetingelsene for naturbasert turisme i Norge og på Born-
holm er det særlig to forhold som åpenbart skaper forskjeller. For det første er det selv-
sagt størrelsen. For det andre er det den relative fordelingen av områdetyper. Prosen-
tandelen av dyrket mark i Norge er omtrent en tiendedel av hva den er på Bornholm.
Selv om man nok kan finne spor etter mennesker omtrent overalt i Norge har landet
store områder som kan karakteriseres som uberørt natur. Norge har en stor variasjons-
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bredde i naturformer, men på grunn av at meget store områder kan være dominert av
noen få livsformer, kan opplevelsen av variasjon ofte bli mindre iøyenfallende. Totalt
sett kan man kanskje si at Norge, på samme måte som Bornholm bidrar til det biologi-
ske mangfold - forskjellen er først og fremst at Norge er “storleverandør” av enkelte
naturforekomster til det globale mangfold.

Det faktum at hele øya har blitt eksponert for menneskelig aktivitet opp gjennom histo-
rien, gjør at naturvern nødvendigvis kommer til uttrykk på en noe annen måte enn i
områder med store arealer som består av villmark eller uberørt natur. En sentral pre-
miss for naturvernarbeidet på Bornholm er at utmark her, som i Danmark forøvrig, på
en helt annen måte enn f.eks. høylands- og fjellområder i Norge vil ta landskapsmessig
preg av beiting. Får naturen ligge i fred på Bornholm vil den etter hvert bli fullstendig
overvokst av skog - og landskapet vil merkbart endre karakter. I kampen for tilværel-
sen vil visse løvtrær snart dominere, noe som igjen vil føre til at også faunaen blir
mindre variert. Naturvernet på Bornholm, som tilfellet er for det meste av Danmark
ellers, går derfor først og fremst ut på naturpleie og tilrettelegging for et relativt for-
dringsløst friluftsliv. Naturpleie dreier seg i hovedsak om å holde tilgroingen - “den
grønne pest” - i sjakk, og på den måte opprettholde variasjonen av såvel flora som fau-
na. Til naturpleien i Danmark hører også “etablering av ny natur”, bl.a. i form av an-
leggelse av nye småvann, eller restaurering av eksisterende dammer og elveløp. Natur-
vernet dreier seg her som de fleste andre steder i verden om bevaring av det bestående,
sikring av det biologiske mangfoldet - men det kan altså ikke gjøres uten jevnlige
menneskeinitierte inngrep. Klima og jordsmonn gir god gjenvekst, og stort sett kan
man karakterisere naturen på Bornholm som robust i forhold til f.eks. slitasjeskader.
Det antas derfor ikke generelt å være noe problem om omfanget av friluftslivet i form
av økt ferdsel i utmark tiltar i omfang. I Norge forbind-es først og fremst naturvern
med bevaring av det biologiske mangfold gjennom fredninger som forbyr fysiske
inngrep i naturen. I Norge har man f.eks. enkelte villmarksområder med enestående
eller truede naturverdier. Disse områdene finnes som regel innenfor en større nasjonal-
park, og er klassifisert som spesielle vernesoner, hvor ferdselen kan bli regulert, even-
tuelt forbudt. For norske nasjonalparker generelt gjelder at naturen i størst mulig ut-
strekning skal få stå i fred, selv om en-kelte av nasjonalparkene også har hensynet til
friluftslivet som delformål. (Fitje, 1995,b)2

Sammenligner man naturvernet i Norge og Bornholm ser man at det ulike ut-
gangspunktet resulterer i nærmest motsatte strategier for å nå den samme målsetnin-
gen om bevaring av det biologiske mangfoldet - jevnlige inngrep og tilretteleggelser på
Bornholm, forbud mot inngrep og tilretteleggelse i Norge.

                                                       
2 Se også f.eks. Direktoratet for naturforvaltning, 1995, “Strategiplan for forvaltning av nasjonalparker”,

foreløpig utgave.
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Når det gjelder friluftslivet på Bornholm, er dette stort sett som i Danmark forøvrig.
Friluftslivet avspeiler ikke bare den kultiverte danske natur, det avspeiler også danske-
nes mentalitet og holdning til naturen. Friluftslivet på Bornholm utøves langs vel an-
lagte sykkelstier eller vandrestier. Terrenget er lett. Det flate landskapet har et preg av
ufarlig fredelighet, og de fysiske utfordringer blir følge-lig ikke særlig større av å legge
fotturen utenfor “allfarveg” istedet for å holde seg på stien. Men hvorfor skulle man så
ellers forlate den opparbeidede tilretteleggelse? Danskene har utviklet en form for fri-
luftsliv som i liten grad er fysisk prestasjonsorientert, de er derimot blitt “avhengige”
av fasilitetene langs vandrerutene. De er ute og hygger seg, og da ønskes et visst nivå
av komfort. Man kan finne det nærliggende å karakterisere dansk friluftsliv som mykt
og inkluderende. Danskenes bosettingsmønster har lært dem evnen til å leve tett innpå
hverandre, og trolig er det få dansker som oppfatter det som negativt at man må dele
friluftsopplevelsen med mange andre. Tvert imot, friluftslivets form i Danmark er av
en slik karakter at så godt som alle kan delta. Det sosiale aspektet synest å fremstå som
viktig.3 Når det ikke bare er snakk om å hygge seg, kan man også få fornemmelsen av
at dansk friluftsliv i stor utstrekning er vitenskapelig, eller i det minste populærvi-
tenskapelig basert. Kunnskapsformidling om botanikk, zoologi og geologi synest å stå
sentralt. Tilretteleggelse av friluftslivet i Danmark innebærer da også tiltak som anlegg
og merking av naturstier og sykkelruter, etablering av nye parkeringsplasser, rasteplas-
ser og utkikkstårn for fuglekikking, oppsetting av informasjonsplakater om områdets
flora og fauna samt oppstilling av bord og benker ute i naturen. Her er kontrastene til
norske forhold slående.

I motsetning til i Danmark er norsk natur ofte preget av et fysisk krevende terreng,
landskapet framstår mange steder som vilt og farlig, avstandene er store og en fotvan-
drer som skal ut på en lengre tur bør for sin egen sikkerhets skyld ta med seg, og kunne
bruke, kart og kompass. Tradisjonelt norsk friluftsliv er i utpreget grad fysisk pre-
stasjonsorientert. Dette henger bl.a. sammen med at friluftsaktivitetene trekker veksler
på tidligere tiders dyder av nødvendighet. Jegerne som streifet rundt på viddene for å
skaffe mat, gjeterne som måtte klatre rundt i uveisomt terreng for å sanke dyrene inn,
ferdamannen som var nødt til å ta seg fram til fots eller på ski over fjellet for å nå sitt
bestemmelsessted. Jegeren, gjeteren og ferdamannen hadde flere ting til felles - de gikk
alene, og de hadde stor frihet under ansvar. Norsk friluftsliv framstår ofte til dels som
en, kanskje ubevisst, hero-isering og romantisering av kontakten mellom det frie men-
nesket og den uberørte natur. Den er puritansk i sin uttrykksform, og den har ofte preg
av i større grad å kalle på fysisk utfoldelse enn empatisk innlevelse. Men den norske
friluftsmann er også fordringsfull på sin måte. Den norske forfatter og kulturhistoriker
Ragnar Frislid har sagt det slik; “ Den norske naturfølelse er først og fremst rettet mot

                                                       
3 Det finnes imidlertid naturligvis også dansker som har en friluftsideologi og en naturforståelse som bryter

med det bildet som er skissert ovenfor. Denne gruppen representerer likevel trolig bare et lite mindretall, men,
som man skal komme tilbake til nedenfor, kan tenkes å sette sitt preg på såvel aktivitetstilbudet som debatten
omkring menneskets plass i naturen, også på Bornholm.
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de store utsynene, de vide viddene, de svimlende høydene. Norsk naturfølelse vekkes
ikke gjennom en lupe.” (Frislid, 1984).

På denne bakgrunn blir tilretteleggelse av friluftslivet i Norge også meget forskjellig
fra den danske varianten. “Sporløs ferdsel” er et viktig prinsipp for norsk friluftsliv.
Hensikten er at nestemann som besøker et område skal få følelsen av å være første-
mann som noensinne har vært der. Man skal ikke ødelegge kulissene for opplevelsen
av villmark. Tilrettelegging skal derfor foregå med den største omhu, og f.eks. inne i
nasjonalparkene i minst mulig utstrekning.4 Merking av stier kan imidlertid anvendes
som en reguleringsmekanisme, der hensikten er å lede strømmen av vandrere utenom
spesielt sårbare områder. Informasjonstavler plasseres i det ytre av nasjonalparkene, og
det er som regel kun de mest nødvendige opplysninger som blir gitt. De små og nære
ting blir ofte utelatt, forhold som man i Danmark nettopp framhever og belyser.

Til tross for de åpenbare forskjeller mellom norske og danske naturgitte forhold, og
derav følgende ulike strategier for naturvern og friluftsliv, synest det imidlertid som
om naturbasert turisme i begge land oppfattes å kunne representere såvel en trussel mot
naturen som en mulighet til ytterligere styrking av naturvernet.

Oppfatningen om at ferdsel i naturen kan ha uheldige konsekvenser kommer på Born-
holm bl.a. til uttrykk gjennom det totalfredede området “Ølene”. Her er all ferdsel for-
budt året rundt. Området, som utgjør 90 ha, er et eng- og våtmarksområde og er bl.a.
hekkested for traner. At naturvern noen ganger krever beskyttelse, kommer videre til
uttrykk ved at visse særlig sårbare steder på øya ikke omtales i brosjyrer og guidebøker,
og heller ikke avmerkes ute i naturen. Videre har man bevisst vanskeliggjort adgangen
til enkelte områder, som f.eks. strandsonen i et mindre viltreservat, ved hjelp av
inngjerding. Dette har vært tilstrekkelig til å forhindre vesentlig ferdsel. Fredning av
naturområder er i Danmark generelt hjemlet i Naturbeskyttelseslovens paragraf en. I
fredede områder kan restriksjoner på ferdselen innføres etter behov. Systemet er egnet
til å skape en viss uklarhet om områders status. For det ovenfornevnte viltreservat er
Bornholms amt av den oppfatning at forbudsbestemmelsene kun gjelder jakt på vade-
fuglene, mens området forøvrig er åpent for fri ferdsel. Hos Bornholms statsskovsdi-
strikt mener man derimot at et ferdselsforbud ville kunne bli innført dersom situasjo-
nen tilsa det.

At man også på Bornholm oppfatter merkede stier som en velegnet reguleringsmeka-
nisme i forhold til styring av fotturister fremgår bl.a. i et plandokument som Born-
holms Amt utarbeidet i 1984. Der heter det bl.a.; “Stier opfattes af mange som noget
skadeligt, fordi man mener, at der vil komme langt flere mennesker ud i områderne,

                                                       
4 Tilrettelegging kan imidlertid komme på tale i enkelte situasjoner ut fra naturvernhensyn - f.eks. dersom fot-

turismen begynner å etterlate seg skjemmende spor i myrområder kan det bli aktuelt å anlegge en plankesti
over myra for å unngå flere meter brede gjørmetråkk i myrområdet.
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som man derfor tror vil blive ødelagt. Det modsatte er derimod næsten altid tilfældet.
Det skyldes, at stierne medvirker til at kanalisere de besøgende, da langt de fleste føl-
ger anlagte stier. Derved bliver biologisk værdifulde områder skånet, som måske ville
blive slidt ned, hvis sti-systemet fik lov til at udvikle sig af sig selv”5 Dette uttrykker en
problem-oppfatning og en problemløsningsvurdering som er helt sammenfallende med
tankegangen bak de norske reguleringene. Oppfatningen om at friluftslivet også kan
virke naturvernfremmende kommer trolig på Bornholm klarest til uttrykk gjennom de
mange informasjonsplakater som er oppstilt langs sykkel og vandrestiene, utkikkstår-
nene som er byggt for fuglekikkere og ikke minst de mange guidede turene rundt om i
det bornholmske landskap. Her er det egne naturvejledere som står for arran-
gementene, personer som på forhånd har gjennomgått et syvukers opplæringsprogram
om guiding av publikum. Selv om det kan virke noe uklart i hvilken grad disse turene
er innrettet mot turistene, er tilbudet stort i turistsesongen og mange turister gjør seg
nytte av det. At turistene gradvis også er blitt en egen målgruppe kan antas på bak-
grunn av at flere turer nå også guides på tysk.

Gjennomgangen ovenfor indikerer at spørsmålet om utvalg, omfang og tilrettelegging
av naturbaserte opplevelsesprodukt, også på Bornholm, kan oppfattes ulikt av ulike
interessegrupper. Utvalg, omfang og tilrettelegging av naturbaserte opplevelsespro-
dukter kan tenkes å være motivert ut fra tre ulike hensyn; økonomisk profitt, faglig
entusiasme eller forvaltningsmessig regulering, og de forskjellige beveggrunner vil
med stor sannsynlighet resultere i ulike konsept. Ideelt sett, hvertfall ut fra et forret-
ningsmessig og også et mer generelt næringspolitisk perspektiv, burde alle tre hensyn
bli ivaretatt når det gjelder naturbasert opplevelsesturisme. Forretningsmessig står kra-
vet om lønnsomhet sentralt, og hensynet til den faglige entusiasme i produkttilbudet
må imøtekommes for å sikre kvaliteten på produktet. Endelig må naturbaserte tu-
ristprodukt tilpasses de reguleringer som er nødvendige ut fra et natur- og kulturvern-
hensyn. Ved å forene disse tre hensyn kan man lykkes i å utvikle lønnsomme, kvalita-
tivt gode og bærekraftige turistprodukt. For å få dette til må det gjøres en avveining
mellom de ulike interesser, en prosess som både er lang og vanskelig. Organisasjons-
strukturen som aktørene handler innenfor og de samarbeidsprosesser som forekommer
innenfor denne rammen kan ha avgjørende betydning for om man kan lykkes i bestre-
belsene på å utvikle gode produkter.

                                                       
5 Bornholms amt: friluftslivets interesseområder, 1984, sitert i Hjalager A.M., 1995, Turisme og miljø på

øsamfund, Advance/1, foreløpig utgave.
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4. Turismen på Bornholm - omfang og profil

I Regionplan 1993 for Bornholms amt sies det at turismen er øyas tredje viktigste næ-
ring, etter fisk-eri og jordbruk. Turistnæringen er en meget sammensatt næring, og det
er derfor ikke alltid lett å beregne dens eksakte økonomiske og sysselsettingsmessige
betydning for et område. Således pekes det på at turistnæringenes antatte sysselset-
tingseffekt inntil nylig generelt kan ha vært noe overdrevet. (Jensen & Hansen, 1995,
Rafn, 1995). Imidlertid er det hevet over tvil at turismen er en viktig bidragsyter til så-
vel inntjening som arbeidsplasser på Bornholm. Turistene står for omkring 20 prosent
av det private forbruk, ettersom en turists gjennomsnittlige forbruk på Bornholm pr.
døgn er beregnet til 366 DKK6, noe som igjen betyr at turismen tilfører Bornholm netto
335 milioner årlig. (Rafn, 1995). I perioden 1970 -1992 har antall overnattinger på
Bornholm steget med 95 prosent, fra 1,741 mill. i 1970 til 3,393 mill. i 1992.7 Veksten
kan videre nesten utelukkende tilskrives flere utenlandske turister på øya. På overnat-
tingssiden kan man dessuten registrere at overnattingsformene hotell/pensjonater og
sommerhus har dominert i hele tidsrommet, men at det har skjedd en relativ tyngde-
punktsforskyvning i retning av flere sommerhusresiderende turister. (Rafn, 1995).8 Si-
den 1990 har dessuten turismen på Bornholm fått et sterkere preg av
“discountturisme”, d.v.s. turisme karakterisert av overnattingsformer med et lavere
forbruk, men det gjennomsnittlige døgnforbruket pr. turist lå likevel over landsgjen-
nomsnittet også i 1992. Av sommerhusturister dominerer yngre barnefamilier. Øko-
nomi er en viktig beveggrunn for denne gruppens valg av overnattingalternativ, sam-
men med frihet og fred og ro. Av hotellgjestene dominerer gruppen eldre ektepar,
(typisk bussturister), og middelaldrene ektepar ofte uten barn.9 Uansett overnattings-
form er det tysk-ere og dansker som dominerer gruppen av besøkende på Bornholm.
Tilsammen representerer disse to nasjonalitetene 83% av alle turistene på øya. Tysker-
ne alene står for 53%.10 Oppholdets varighet varierer også mellom nasjonalitetene. Ty-
skerne er de som tilbringer lengst tid på Bornholm med ca. tre uker i gjennomsnitt. I
tillegg til overnattingsgjester får Bornholm mange endagsturister som enten kommer
med fergene, eller cruiseskip på Østersjø-tokt. Lystbåtturismen, som nærmest kan ka-
rakteriseres som en mellomting mellom overnattings- og endagsturister, svarer for ca.
60.000 overnattinger i egen båt. Det er m.a.o. først og fremst havnemyndighetene som
tjener penger på denne turistgruppen fordi alle båter som legger til kai må betale en

                                                       
6 Tall basert på beregninger fra 1992.
7 Dette er korrigerte tall, som bl.a. inkluderer overnattinger på mindre hoteller/pensjonater, privat sommer-

husutleie og overnattinger med slekt og venner som ikke kommer med i Danmarks offisielle overnattingssta-
tistikk.

8 Rafn anmerker imidlertid en viss usikkerhet m.h.t. tallmaterialet og beregningene i forhold til overnattings-
statistikken.

9 Basert på opplysninger fra Destinasjon Bornholm.
10 Tall fra Danmarks statistikk, 1994.
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døgnavgift til myndighetene.11 Videre kan det antas at disse turistene er velforsynte
med proviant o.a. som de trenger under sitt opphold.

Et spesielt “nisjeprodukt” i turismen på Bornholm er leirskolene. Tradisjonelt har dette
vært en viktig form for turisme på øya. Utover den umiddelbare effekt antas det at
mange leirskoledeltakere senere kommer til Bornholm som ordinære turister, og at
leirskoleoppholdet altså også har en langsiktig positiv effekt på senere valg av feriede-
stinasjon.12

Generelt kan man anta at turistene på Bornholm både er miljøbevisste og kulturinteres-
serte mennesker, derfor er det også rimelig å anta at øyas produktprofil harmonerer
godt med gjestenes interessefelt. Hovedutfordringen blir å gjøre reiselivet på Bornholm
til en stabil og betydningsfull faktor for å sikre inntjening og dermed sysselsetning på
en øy som for øyeblikket er preget av stagnasjon og enda tilbakegang både nærings-
messig og folketallsmessig. Samtidig må turismen holdes i en form og et omfang som
ikke truer eller forringer natur- og miljøkvalitetene på øya, som jo utgjør ryggraden i
turistproduktet på Bornholm.

                                                       
11 Avgiftens størrelse varierer med båtens lengde. I Rønne havn er taksten for båter under 10 m. 75 DKK pr.

døgn, for båter mell. 10 - 13 m., 105 DKK mell. 13 - 20 m., 165 DKK, mell. 20 - 30 m., 255 DKK og for
båter over 30 m. er døgnprisen 375 DKK.

12 Basert på opplysninger fra Destinasjon Bornholm.



23

5. Politisk-administrative målsetninger og strate-
gier for reiselivet på Bornholm

Det politisk/administrative ledelse på Bornholm tar i Regionplanen for 1993 til orde
for at; “...turisterhvervet på Bornholm får mulighed til at udvikle sig til gavn for be-
skæftigelse og indtjening, men på en sådan måde, at miljø- og naturværdier ikke for-
ringes for de fastboende”. Videre heter det i rapporten; “ Det er imidlertid Amtsrådets
opfattelse, at turismen fortsat bør baseres på den tiltrækningskraft, Bornholm har i
kraft af sit særlige natur- og kulturmiljø...”.

Helt fra amtets første regionplan i 1978 har det i forbindelse med turisttilstrømningen
til Bornholm blitt uttalt at antallet turister 13på intet givet tidspunkt skulle overstige
antallet fastboende på øya. Denne programerklæringen blir gjenntatt i Regionplanen
for 1993. Basert på beregninger av antall eksisterende sengeplasser på Bornholm, fin-
ner man at det med målsettingen om et tak på antall turister til en hver tid likevel er
rom for en økning av sengekapasiteten på øya. (Regionplan 1993, Bornholms amt). En
vekst i turismen må følgelig først og fremst finne sted gjennom en forlengelse av turist-
sesongen, og ikke ved å øke antall besøkende i de tradisjonelle feriemånene. Dette un-
derstrekes da også i Regionplanen. Der heter det; “Turismens udvikling skal fremmes
ved en forbedret udnyttelse af kapaciteten, bl.a. ved at turistsæsonen forlænges. Dette
mål kan dels fremmes ved et alsidigt udbud af overnatningsmuligheder af tidssvarende
kvalitet, der kan tilfredstille mange turistkategorier, og dels ved tilbud af aktivitetsmu-
ligheder, der naturligt knytter sig til og understreger Bornholms særlige miljø, også
uden for den hidtidige højsæson”. Sesongforlengelse er m.a.o. den viktigste strategien,
og amtet konkretiserer i Regionplanen enkelte, utvalgte satsningsområder i denne
sammenheng. Av tiltak nevnes “aktiv landboferie”, “overlevelsesture” i den bornholm-
ske natur, “sportsfiskerferie”, “spesialutstillinger”, “kongressaktiviteter” og
“leirskoleprosjekter”. Ellers nevnes utbygging og forbedring av turismens infrastruktur
og en sterkere satsing på markedsføring og informasjonstiltak. Dessuten tar man i Re-
gionplanen sikte på å “tilskynde til, at der et sted på Bornholm åbnes mulighed for at
fremvise og udstille helt specielle geologiske og naturmæssige forhold.” Bestemmelsen
om et tak på antall turister må sies å representere en relativt vidtgående regulering, og
viser at man er oppmerksomme på at det finnes en terskel for hvor mange besøkende
en destinasjon kan motta samtidig. Terskelen refererer seg trolig ikke bare til naturens
bærekraft, men kanskje vel så mye til det mer generelle miljømessige aspekt hvor også
småsamfunnenes sosiale toleransegrense har relevans. Problemet på Bornholm i dag er
imidlertid at antallet turister synker. Målet er altså likevel flere turister til Bornholm,
strategien går ut på å oppnå dette ved å legge tilrette for sesongforlengelse. Ikke minst
ut fra et sysselsettingsperspektiv er trolig denne strategien også å foretrekke. Det er

                                                       
13 Det dreier seg her om overnattingsturister.
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først ved helårsdrift at virksomheter blir virkelig betydningsfulle for et samfunn med
høy arbeidsledighet, selv om sesongdrift selvsagt er bedre enn ingenting.
Strategiene på Bornholm må ellers sies å illustrere de normale prosedyrer hvor nasjo-
nale, overordnede retningslinjer blir inkorporert og retningsgivende for delmål og ar-
beidsmål på amtsnivå.
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6. Naturbasert opplevelsesturisme på Bornholm -
en empirisk klassifikasjon.

Ved å gjennomgå brosjyrer og informasjonshefter har det vært mulig å identifisere et
stort antall naturbaserte turisttilbud på Bornholm. Noen er typisk individuelle, uorga-
niserte former for passiv nytelse hvor opplevelsen ikke er betinget av spesielle kunns-
kaper eller ferdigheter, andre er eklatante eksempler på organiserte, kunnskaps- eller
ferdighetsbaserte former for aktiv utfoldelse. Opplistingen nedenfor er ikke ment å væ-
re en uttømmende liste over det som finnes av muligheter på Bornholm, men et tverr-
snitt av tilbudsomfanget med vekt på å illustrere mangfoldet. Det er likevel en målset-
ting at alle de viktigste produktene som tilbys er kommet med i opplistingen.

Følgende produkttilbud utgjør de vesentligste komponentene for den naturbaserte op-
plevelsesturismen på Bornholm:

 1. Strand- og badeliv.

 2. Vandreturer som turistene selv foretar på egen hånd.

 3. Sykkelturisme.

 4. Kombinerte buss/spaserturer etter turopplegg fra Bornholms Amts Trafikselskab,  

      (BAT).

 5. Temabussturer i regi av BAT.

 6. Guidede vandreturer.

 7. Sportsfiske.

 8. Windsurfing.

 9. Lystbåt-turisme.

10. Golf.

11. Sightseeing-turer med buss og båt.

12. Rudturflyvninger.

13. “Adventure tourism”.

14. Ridning.
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7. Det enkelte produkt - en nærmere beskrivelse

Data til en nærmere beskrivelse av de ulike aktivitetsproduktene er innsamlet dels ved
å gjennomgå brosjyrer og annet informasjonsmateriale og dels gjennom intervju av
personer som på forskjellige måter har interesser knyttet til de ulike produktene. Minst
en av aktørene innenfor hvert enkelt produkt er blitt intervjuet samt representanter for
Destinasjon Bornholm, Danmarks Ornitologiske Forening og Naturfredningsforenin-
gen.

Informasjonsinnsamlingen fra enkeltpersoner har foregått gjennom ustrukturerte in-
tervju, fordi meningen her har vært å tegne et så bredt og utfyllende bilde av de enkelte
produkter som mulig. Imidlertid har man vektlagt å få frem de samme opplysningene
hos aktøren(e) innenfor samtlige produkter. Det gjelder generelt etterspørselen på til-
budet, den økonomiske omsetning og aktivitetens sysselsettingsmessige betydning.
Data omkring disse forholdene er ikke like lett tilgjengelige innenfor alle produktene.
For noen produkter er informasjonen om deltakelse og omsetning relativt fragmentert
og tildels mangelfull. En del steder vil tallstørrelser således være basert på anslag og
ikke konkret statistikk.

Når det gjelder vurderinger nedenfor av det enkelte produkts innvirkning på naturen er
dette framstilt som en sammenfatning av oppfatningene fra såvel representanter fra
Danmarks Ornitologiske Forening som Naturfredningsforeningen i Danmark.

7.1. Strand- og badeturisme

Dette er trolig den mest utbredte aktiviteten blant turistene på Bornholm. Turistseg-
mentet på Bornholm sommerstid er som nevnt i hovedsak skandinavere og nordtyske-
re, en gruppe som normalt først og fremst forbinder sommeren nettopp med en mulig-
het til å nyte sol og varme. Dette ønsket går imidlertid sammen med et ønske om frihet
og fred og ro, noe som gjør masseturistmaskinene i sydligere strøk mindre aktuelle som
feriested for denne gruppen.

Det alt overveiende av det som foregår innenfor denne aktiviteten er uorganisert.
Inntjeningsmulighetene ligger her i salg av forfriskninger og evt. utleie av diverse ba-
deartikler som luftmadrasser, pedalbåter o.l. Ellers fordrer disse aktivitetene visse til-
retteleggelser som parkeringsplasser og toaletter samt trolig også opprydding og klar-
gjøring av strandområdene i forkant av sesongen. Naturvernmessig kan denne formen
for naturbasert turisme ha visse uheldige implikasjoner. Bl.a. blir det antydet at den
store trafikken sommerstid sliter på sandklittene ved Dueodde, noe som fører til at de
letter blåser i stykker. Det er imidlertid foreløpig ikke noe krav fra naturvernere om å
innføre ferdselsreguleringer på Dueodde, slik det bl.a. er innført på Jyllands vestkyst
der ferdsel i klitt-området er regulert til fastlagte stier.
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7.2. Vandreturer på egen hånd

Det velutbygde nettverket av gang og sykkelstier legger forholdene meget godt til rette
for det man kan kalle vandreturisme, eller på godt norsk, “turer i skog og mark”. For
Almindingen, øyas største skog, og Danmarks tredje største sammenhengende skogs-
område, har tilrettelagte og merkede stier som inviterer til utstrakt bruk. Skogen eies
av den danske stat og drives altså ikke utelukkende etter bedriftsøkonomiske kriterier,
men vektlegger også områdets rekreative funksjoner såvel som lanndskapsvern og
biologiske bevaringshensyn. I forhold til allmenhetens bruk av statsskogen er det også
utgitt et kart over området med fire turforslag av varierende lengde (3 - 7 km). Turtil-
budet begrenser seg imidlertid til dagsturer, ettersom villcamping på såkalte “primitive
leirplasser” ikke er tillatt i statsskogene på Bornholm. 14 Tilrettelegging for denne tu-
ristformen, (og delvis sykkelturismen), i statsskogene på øya er et viktig arbeidsområde
for Bornholms Statsskovsdistrikt. Institusjonen bruker betydelige beløp årlig på vedli-
keholdelse av stinettet samt landskapspleie, som, ifølge skovridderen, institusjonens
leder, også har et klart turistisk siktemål. Ser man på regneskapet for Bornholms stats-
skovdistrikt for 1994 viser det seg at institusjonen brukte 252.000 DKK på vedlikehold
og drift av veier, (som imidlertid også gjøres av hensyn til den kommersielle skogsdrift
som også finner sted i statsskogene). Dertil ble 1.900.000 DKK brukt på vedlikehold
av stier, broer handicapfugletårn og toaletter, samt generelt renhold. Dette er en
innsats som primært retter seg mot besøkende publikum. Endelig ble 1.123.000 DKK
brukt i 1994 til naturpleie, i form av vedlikeholdelse av lyngheder, reservater, bekker,
m.m. Driften av Almindingen og dens forhold til turismen ligner faktisk mer på drifts-
konseptet bak f.eks. nasjonalparkene i Canada enn nasjonalparker i Norge. Selv om
man taler om helt andre dimensjoner arealmessig, legges langt på veg de samme for-
valtningsprinsipper til grunn for Almindingen som for Sleeping Giant Provincial Park
i Thunder Bay, Ontario. Det tenkes her på tilrettelegging og vedlikehold av et godt sti-
nett, utført av en gruppe faste medarbeidere, som også rydder søppel og ellers fører til-
syn med området. Forskjellen, foruten størrelsen, ligger i at camping er tillatt i Cana-
da, og, ikke minst, at besøkende i Canada må betale en inngangsbillett for på lovlig vis
å nyte godt av tillbudet.

7.3. Sykkelturisme

Sykkelturer følger normalt opparbeidede stier, selv om sykling naturligvis også kan
utøves langs det ordinære vegnettet. Det finnes totalt vel 200 km sykkelsti på Born-
holm, hvorav en del av stiene følger det gamle jernbanenettet på øya. Bornholm er
Danmarks mest populære fylke for sykkeltu-rister, dersom salget av såkalte sykkelsti-
kart står i forhold til utbredelsen av sykkelturismen generelt. Bornholm ble det mest
selgende fylke i 1995 med 5800 solgte kart - tilsvarende ca. 15 prosent av totalsalget av
                                                       
14 Dette er det derimot åpnet for i en del andre statsskoger i Danmark. Utenfor statsskogene på Bornholm er det

imidlertid opprettet slike leirplasser innenfor diverse private landbrukseiendommer på øya.
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sykkelstikart i Danmark i årets sesong. Det er imidlertid vanskelig å anslå det totale
omfanget av sykkelturisme på grunnlag av antall solgte kart. En begrunnet multipli-
kasjonsfaktor er selvsagt ikke mulig å angi, men kartsalget indikerer likevel at denne
aktiviteten er meget populær blant turistene på Bornholm, og tidligere undersøkelser
indikerer at opp mot 25% av turistene på Bornholm er sykkelturister.15 En representant
for sykkel-utleierne mener imidlertid at andelen er større. Kommersielt har sykkeltu-
rismen stor interesse. Inntjeningsmulighetene her ligger i utleie av sykler, et tilbud som
man bl.a. finner på enkelte campingplasser og hos visse sommerhusutleiere. Viktigst
her er likevel fem store sykkelutleiere på øya, som hver disponerer rundt 500 sykler til
utleie. Basert på opplysninger om utleiesesongens varighet og utleieprisene, kan man
anslå omsetningen for hver av de fem store utleiere til ca. 800.000 DKK.16 Organise-
ringen av utleietilbudet bygger bl.a. på et samarbeid mellom noen av de fem store ut-
leiere og enkelte campingplasser. I høysesongen kan en av de store ha utplassert 30 -50
sykler på ulike campingplasser. Campingplassinnehaveren står for selve utleiningen og
det daglige vedlikehold, mens det store utleiefirmaet tar seg av reperasjon av sykkel-
parken og, ikke minst viktig, står som ansvarlig i forbindelse med eventuelle erstat-
ningskrav som følge av ulykker som skyldes tekniske feil eller mangler ved sykkelen.

Fra et naturvernperspektiv representerer sykkelturismen trolig et generelt positivt
innslag. Sykkeltransport forurenser ikke luften og medfører heller ikke generende støy.
Sykkelturismen framstår normalt i ikke-organiserte former, men syklistene holder seg
likevel stort sett til det opparbeidede nettverk av stier17, og det har generelt vært få re-
gistreringer av f.eks. slitasjeskader på naturen som følge av offroad-biking. Men en-
kelte steder, bl.a. på Hammerknuden, et åpnere landskap med relativt sart lavvege-
tasjon på klippegrunn, er det observert slitasjeskader om enn i mindre omfang.18 Det
hevdes også fra naturvernhold at mountain biking på vandrestiene langs kysten har
medført slitasje visse steder.

7.4. Kombinerte buss/vandreturer i regi av BAT

BAT`s turtilbud, som går under benevnelsen “Over stok og sten”, omfatter fem rundtu-
rer på Bornholm med BAT`s ordinære bussavganger, som kan kombineres med en el-
ler flere av i alt 30 forslag til opphold eller vandreturer. Forslagene, med turbeskrivel-
se, er samlet i en egen brosjyre som kommer ut i et opplag på 15000 eksemplarer årlig.
BAT opplyser at anslagsvis 5000 mennesker benytter seg av tilbudet på årsbasis. For-
retningsmessig bidrar tilbudet på en gunstig måte til å fylle opp ledig kapasitet på rute-
bussene, selv om inntektene av dette må ses i forhold til utgiftene i forbindelse med
                                                       
15 Anslaget er gitt av Peter Saabye Simonsen, som arbeider med et større forskningsprosjekt omkring sykkeltu-

risme i Danmark. Han understreker imidlertid at det hefter en betydelig usikkerhet ved forsøk på å kvantifise-
re omfanget av denne typen naturbasert turisme.

16 Basert på opplysninger fra et av utleiefirmaene i Rønne.
17 Ref. Peter Saabye Simonsen.
18 Opplyst av en representant for naturfredningsforbundet på Bornholm.
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trykking og distribusjon av turguide-brosjyren. Naturvernmessig kan man hevde at all
kollektiv transport er bedre enn privatbilisme, ettersom dette medvirker til lavere CO2

utslipp. Ettersom opplegget baserer seg på den ordinære rutetrafikken, og ikke medfø-
rer innsettelse av ekstra materiell, kan tilbudet generelt også oppfattes som et håndslag
for et renere miljø, selv om biltrafikken på Bornholm med dagens omfang kanskje ikke
representerer en vesentlig forurensingskilde.

7.5. Bussbaserte tematurer i regi av BAT

To av BAT`s tematurer kan kanskje også falle inn under vignetten “naturbasert opple-
velsesturisme”. Det tenkes her på produktene “den grønne bus” og
“bondegårdsbussen”, selv om sistnevnte i mindre grad trekker veksler på naturen per
se.19 “Den grønne bus”, som går fire ganger i uken i turistsesongen, tar turistene med
rundt til forskjellige natuvern- eller miljøvernfremmende anlegg og aktiviteter. Her
kan nevnes både et avfallshåndteringsanlegg, et stort solcelle-energiverk og en
vannkvalitets-målestasjon. Dessuten vises økologisk landbruk, og ulike naturpleie- og
naturopprettelsesprosjekter frem, hele tiden med grundig informasjon fra fagfolk på de
ulike stedene og fra guiden som er med på turen. Tilsvarende for “bondegårdsbussen”,
hvor turistene besøker forskjellige gårdsbruk med ulike driftskonsept. Dette tilbudet gis
imidlertid bare en gang i uken. Årets tilbud har lagt turen innom et burhønseri, en
oppdretter av frittgående griser, en melkeprodusent, en potetprodusent og et bruk med
blandet produksjon. Produktet er utviklet av BAT i samarbeid med LUIC,
(Landbrugets udviklings- og inovationscenter) og en organisasjon som kaller seg for
“Landbrug og aktiv turisme”. Siktemålet med disse turene er å gi de besøkende et bed-
re innblikk i bondens daglige virke og hverdagsproblemer. Til hver av turene er det
utarbeidet en brosjyre som gir bakgrunnskunnskap og utfyllende informasjoner til turi-
stene om det som skal presenteres på turen.20

7.6. Guidede vandreturer

Guidede turer finnes det et bredt tilbud av. Det dreier seg om “tematurer”, som fokuse-
rer på forskjellige fenomener som flora og fauna, geologi, kulturlandskap, arkeologi,
etc. På Bornholm finnes bl.a. en brosjyre utgitt av amtet og Statskovsstyrelsen som in-
neholder et bredt spekter av turer. Totalt dreier det seg om 70 forskjellige turer fordelt
på 3 ulike arrangører, hvorav Naturvejlederen på Nordbornholm er den mest sentrale
med 58 turer på programmet. “Turene” er tilbud som blir arrangert tre eller flere gan-

                                                       
19 BAT har ialt fire tematurtilbud. De to som ikke skal nærmere omtales her, fordi de ikke dreier seg om natur-

basert opplevelsesturisme, er for det første “kunsthåndværkerbussen”, som tar turistene med rundt til for-
skjellige verksteder som f.eks. glassblåseri, atelier, keramikkverksteder og tekstilkunstnerstuer. For det andre
er det “veteranbussen”, en gammel, restaurert buss som legger turen innom ulike, eldre bornholmske bedrifter
som fortsatt anvender tradisjonell produksjonsdrift og framstår med intakte miljøer, noen helt tilbake til fra
før første verdenskrig. Bl.a. gjelder dette Danmarks siste arbeidende vindmølle.

20 Slike brosjyrer er også utarbeidet for “kunsthåndværkerbussen” og “veteranbussen”.
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ger i løpet av sesongen (fra april til desember). Tall fra Bornholms Amt, teknisk for-
valtning, indikerer at man i 1995 i alt vil avholde rundt 600 turer. I tillegg kommer en
hel rekke “arrangementer” - tilbud som blir avholdt en eller to ganger i tidsrommet.
Det dreier seg her om totalt 109 arrangementer, fordelt på 7 forskjellige arrangører. De
to største tilbyderne er imidlertid Naturvejlederen på Nordbornholm, med 53 arrange-
menter og Bornholms Statsskovdistrikt med 32. Bornholms Amt, ved teknisk forvalt-
ning står selv som arrangør av 12 ulike arrangementer. Disse er utviklet rundt kultur-
historiske temaer, og kan således kanskje først og fremst karakteriseres som
“kulturbasert opplevelsesturisme”. Skillet natur/kultur er imidlertid mindre skarpt i
Danmark enn hva tilfellet kan være i Norge, og turistopplevelser utendørs i rurale strøk
av Danmark vil som regel ha et innslag av begge komponentene. Ved siden av natur-
vejlederne har man på Bornholm en guideforening med 35 medlemmer. I enkelte til-
feller kan også disse tilby guidede vandreturer for grupper. Dette er, til forskjell fra
naturvejledernes tilbud, bookede arrangementer med avbestillingsgebyr hvis avbestil-
ling skjer mindre enn 24 timer før starttidspunktet for turen. Tilbudet av forskjellige
guidede turer er etterhvert blitt så omfattende og sammensatt at det kan synest som en
evaluering og revisjon av totalproduktet nå er påkrevet. Dette synet virker da også å bli
delt av flere, bl.a. amtet og statsskovstyrelsen. Imidlertid kan det her tenkes at flere
ulike interesser kan gjøre seg gjeldende, og det er dessuten uklart hvordan man konkret
skal gjennomføre eventuelle endringer. En representant for naturvejlederne gir imid-
lertid uttrykk for at det skjer en viss koordinering i turtilbudet, men det er viktig å være
klar over at de ulike naturvejledere også delvis er i et direkte konkurranseforhold med
hverandre. Det er likevel stor forskjell på aktivitetsnivået blant naturvejlederne, noen
tilbyr kun få turer som tidsmessig er innpasset i vedkommendes fritid fra ordinært ar-
beid, mens andre tilbyr turer mer eller mindre på heltid, noe som indikerer at guidin-
gen i realiteten er vedkommendes hovedbeskjeftigelse. Ut fra de enkelte turenes tema,
er det nærliggende å anta at produktene først og fremst blir tilbudt ut fra naturvejleder-
nes entusiasme og idealisme i forhold til å formidle kunnskaper og opplevelser som de
selv er interessert i og setter stor pris på. Det kan likevel kanskje være grunn til å stille
spørsmål om det er mulig for dem å opprettholde entusiasmen og idealismen, som
utvilsomt er viktig for produktets kvalitet, dersom den enkelte naturvejleders program
blir svært tettpakket og omfattende. Her vil det selvsagt være individuelle forskjeller,
og graden av profesjonalitet hos den enkelte naturvejleder vil trolig være avgjørende
for i hvilket omfang man makter å forene høy kvalitet med høy kvantitet.

I alt 20 personer ble utdannet til naturvejledere på Bornholm som en følge av gjen-
nomføringen av et formidlings- og presentasjonsteknikk-kurs i perioden februar - okto-
ber i 1994. Kurset, som bestod av syv ukessamlinger, resulterte i at man fikk utdannet
20 naturvejledere på Bornholm høsten 1994. Kurset var imidlertid ikke formelt kom-
petansegivende ettersom man ikke avsluttet utdanningen med noen form for eksamen
eller autorisasjon på grunnlag av konkrete vurderingskriterier. Dette kan selvsagt ikke
forstås dithen at naturvejlederne ikke har fått verdifulle kunnskaper, men det finnes
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heller ingen garanti for kvaliteten av den enkelte naturvejleders produkt-tilbud. I mot-
setning til “evner” må “kvalifikasjoner” bli vurdert ut fra forhåndsoppstilte standarder
angående definerte og dokumenterte kunnskaper eller ferdigheter. Det er først på dette
grunnlag man kan anvende begrepet autorisasjon, som normalt nettopp forstås som en
kvalitetsgaranti i ytelsen.21

Selv om antall turer som ble avviklet i 1995 er kjent, er det i dag ikke mulig å anslå
antall deltakere, fordi det ennå ikke foreligger tall fra de enkelte vejledere. Det man vet
er at det har vært meget store forskjeller når det gjelder hvor mange personer som har
møtt opp for å delta på de ulike turene. Det er imidlertid ikke klart hva de store vari-
asjonene i frammøte skyldes, og sannsynligvis er da dette også et produkt av mange,
ulike faktorer. Det kan selvsagt skyldes turens tema, men like gjerne værforholdene på
de aktuelle tidspunkter, tilfeldig sammenfall med andre arrangementer på øya, eller
forskjeller i markedsføringen av de ulike turene. Det generelle bildet av produktet er
imidlertid at det er meget populært hos turistene, og at reiselivsnæringen som sådan på
Bornholm er svært glade for at tilbudet finnes.

7.7. Sportsfiske

Fisket på Bornholm er som overalt ellers naturlig nok regulert. For det første skal man
ha betalt et generelt “fisketegn” som gjelder for hele Danmark. Dette må betales for å
kunne drive lovlig fiske i såvel saltvann som ferskvann. Ordningen tilsvarer på mange
måter den norske “fisketrygdavgift”, og ble innført i 1992 . (Kortet koster 100 DKK for
et år, 75 DKK for en uke eller 25 DKK for en dags fiske). Man trenger imidlertid ikke
fisketegn dersom man er under 18 eller over 67 år, eller utelukkende fisker i såkalte
“lystfiskersøer” (“put and take”-vann). Fisket her må man derimot selvsagt betale fi-
skekort for, og fisket er ellers ofte begrenset bl.a. i form av et tak på antall fisk pr.
stang/dag som kan fiskes. Det er trolig ikke de pasjonerte sportsfiskere som dominerer
dette kjøpssegmentet, men heller turister, ofte familier, som ikke primært kommer til
Bornholm for å fiske. I Stenbrudsøen, som er den største av “put and take”-vannene på
Bornholm solgte man i sesongen 1995 knapt 300 fiskekort.22 Skal man så fiske i
innsjøer med naturlige fiskeforekomster, (vanligvis etter gjedde og abbor), må man og-
så normalt betale et eget fiskekort. Det finnes ti ferskvann på øya som det er adgang til
å fiske i, døgnprisen er 50 DKK for de fiskekortbelagte innsjøene mens to vann tilbyr
gratis fiske. Salget av disse fiskekortene foregår på campingplasser, hos private grunn-
eiere, hos landhandlere, i sportsbutikker og enkelte bensinstasjoner eller på turistin-
formasjonsbyråene. Det er ialt 12 steder som selger fiskekort, men ikke på noen av
utsalgsstedene kan man få kjøpt kort til samtlige innsjøer. Det kan være nærliggende å
anta at en rasjonalisering av kortutstedelsen kanskje ville gjøre ferskvannsfisket enkle-
re å administrere. Dersom man gikk sammen og utstedte et felles fiskekort for hele øya,
                                                       
21 Se f.eks. Larsen S. & A. Fitje; “Kompetansebegrepet - en kritisk drøftelse” HIF rapport 1/95.
22 Bygger på opplysninger fra ansvarshavende for utleiedriften.
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d.v.s. alle de åtte innsjøene, ville trolig dette også vere et kundevennlig tiltak, og der-
med også salgsfremmende. Videre ville et felles fiskekort gjøre tilsyn og kontroll mer
effektivt, og faren for misforståelser p.g.a. uoversiktelige forhold reduseres. Tanken om
å innføre et felles kort har blitt diskutert blant sportfiskeforeningene på øya, og det er
ikke umulig at et samarbeid mellom de lokale aktørene vil resultere i et enklere og mer
oversiktelig system i fremtiden. Det må imidlertid nevnes at fiskeforeningene på Born-
holm ikke primært interesserer seg for turistnæringen som sådan. Hovedhensikten med
kortsalget er å dekke leieutgiftene for vannene slik at foreningens medlemmer kan fi-
ske gratis23. I motsetning til f.eks. i Norge, hvor der er store økonomiske interesser
knyttet til salg av fiskekort for elver og innsjøer, har man på Bornholm ikke noe rap-
porteringssystem m.h.t. fangst. Man har dermed ikke de nødvendige data for f.eks.
overvåking av bestandsutviklingen, og kan heller ikke bruke fangstresultater som ele-
ment i en eventuell markedsføring av denne aktiviteten overfor turistene.

Det finnes dessuten en mengde andre mindre vann og dammer på Bornholm, men for
langt de fleste gjelder det imidlertid at disse ikke er tilgjengelige for offentligheten.
Bornholm har også en del mindre elver, som forøvrig ofte tørrer ut i sommersesongen,
men hvor der forefinnes ørret når vannstanden tar seg opp igjen om høsten og på vår-
parten. Fiske i elver - såkalte vandløb - er imidlertid ikke åpent for offentligheten på
Bornholm. Et hotell på øya har imidlertid et tilbud om fiske i hotellets egen å til hotel-
lets gjester. Fiskeløyvet inngår her i værelsesprisen og hotellet opplyser at sportsfisker-
ne utgjør en ikke ubetydelig andel av hotellets gjester på årsbasis. Høysesongen for
denne gruppen er rundt påsketider, selv om hele vinterhalvåret kan by på tilbudet. Alle
vesentlige elveutløp til sjøen er imidlertid fredet i perioden 16/9 - 16/1. Fredningsso-
nene strekker seg 500 m. på begge sider målt fra elvekantene, og videre 500m. ut i sjø-
en fra elvens midtpunkt målt fra utløpslinjen. Dessuten gjelder at ulike fiskeslag er fre-
det til forskjellige tider av året. F.eks er sjø-ørret i gytedrakt fredet i perioden 16 no-
vember - 16 januar, mens gjedder er fredet i april måned. Det er imidlertid ingen re-
striksjoner m.h.t. agn.

Sportsfiske fra land i sjøen er billig, (kun fisketegn kreves), og øya har en rekke gode
fiskeplasser. Det fiskes først og fremst etter torsk og sjø-ørret. En egen, hendig guide
gir opplysninger om fiskeplassene med beskrivelser av tilkomst, fredningsbestemmel-
ser, agntips etc. (Bornholms lystfisker guide, 1994, utgitt av Bornholms velkomstcen-
ter, Rønne). Fangstene hevdes å være meget gode, bl.a. på grunn av den bornholmske
sjø-ørretens stasjonære atferd, samt Østersjøens lave saltinnhold, som bidrar til at
sjøørreten holder et relativt høyt aktivitetsnivå selv når temperaturen i vannet faller.
Dermed økes også sjansene for sportsfiskerne til å få fangst.
Det er ellers mulig å benytte seg av et tilbud om guidede fisketurer langs strandkanten.
Tilbudet er nytt av året men har, ifølge en av initiativtakerne, ikke vært noen suksess.

                                                       
23 Bygger på opplysninger fra en representant for sportsfiskerne på Bornholm.
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Årsakene til dette kan være mange. For det første kan man kanskje hevde at tilbudet er
relativt dyrt, spesielt sett på bakgrunn av at fiske på egen hånd er så rimelig. Et annet
forhold som kanskje kan spille inn er at mange av turistene på Bornholm ikke er før-
stegangsbesøkende, enkelte har tilbrakt flere somre i trekk som turist på øya, og kjen-
ner derfor forholdene godt nok til å klare seg på egen hånd. Videre kan det også tenkes
at mange sportsfiskere generelt foretrekker å gå for seg selv. Den mest vesentlige årsa-
ken til at forsøket ikke var vellykket er likevel trolig for dårlig markedsføring og for
liten innsats i salgsarbeidet.24 Guidetilbyderne vil fremover forsøke å lage en produkt-
pakke i samarbeid med overnattingsbedrifter, og også legge inn et tilbud om sjøfluefi-
ske-kurs for nybegynnere. Som sesongforlenger synest sjøørretfiske-turisme på Born-
holm å kunne være velegnet. Fiskesesongen starter i november og varer frem mot på-
ske, en periode som jo ellers er preget av lavsesong for turistnæringen på øya. Sportsfi-
sketurisme blir forøvrig nettopp nevnt av Bornholms amt i Regionplan 1993, som et
aktuelt satsingsområde i bestrebelsene på å utvide turistsesongen. Flere aktører tar i
denne sammenheng til orde for at markedsføringen av Bornholm her er for dårlig, og
at et bredere samarbeid mellom ulike operatører her er nødvendig for å utnytte det po-
tensialet som denne turistformen har.

Imidlertid vil denne aktiviteten, i uorganisert form, og når den foregår fra land, i seg
selv bety lite økonomisk sett. Men en økt tilstrømning av fisketurister vil naturligvis
kunne være et positivt tilskudd til overnattings- og serveringsnæringen på øya. Når det
gjelder sannsynligheten for en direkte økonomisk effekt av sportsfisket som sådan,
knytter de største mulighetene her seg trolig til utleie av båter, evt. med fører. Det fin-
nes da også allerede to turbåtfirma som tilbyr fisketurer, den ene hele året på charter-
basis med grupper etter avtale, den andre i sommersesongen, med flere turer daglig. I
tillegg er det mulig å leie mindre båter som turistene kan dra ut med på egen hånd.
Omfanget av dette er ikke klart, men den største utleieren på øya, Sannes Familiecam-
ping ved Gudhjem, som har fem båter til leie på endagsbasis25 opplyser at tilbudet er
populært og etterspørselen rimelig stor.

Naturvernmessig er det relativt små problemer forbundet med turistenes sportsfiskeak-
tiviteter. De blir f.eks. ikke ansett for å medføre vesentlig forsøpling langs strendene,
hverken i fjæra eller rundt innsjøene. Aktiviteten kommer generelt heller ikke i kon-
flikt med hensynet til fuglelivet. Når det gjelder sjøørretfiske ligger kanskje noe av for-
klaringen på dette i at høysesongen for denne aktiviteten er i vinterhalvåret. Dessuten
er så godt som hele kystlinjen fiskbar, og aktiviteten kan på den måten bli spredt over
et relativt stort område, kystlinjen er som nevnt 158 km lang. Det finnes imidlertid en
spesiell strandsone hvor naturverninteressene klart ser en konflikt mellom hensynet til
fuglelivet og sportsfiske. Området befinner seg på Nexø sydstrand, og er allerede re-
gulert som viltreservat. Naturvernforkjemperne hevder at sportsfiskeaktiviteten i områ-
                                                       
24 Dette er et inntrykk som bl.a. Destinasjon Bornholm gir uttrykk for.
25 Betyr at en båt ikke kan leies for et kortere tidsrom enn en dag.
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det er såpass forstyrrende for fuglelivet at de alt har iverksatt et arbeid med sikte på et
fremtidig forbud for all ferdsel i området.

7.8. Windsurfing

De naturgitte betingelsene for windsurfing synes å være relativt gode på Bornholm,
selv om enkelte hevder de ikke kan måle seg med f.eks. forholdene på Jylland.26 Erfar-
ne windsurfingsentusiaster stiller store krav til de naturgitte forholdene, og søker ty-
pisk til steder som kan gi dem de største utfordringene. Sommerstid er det derfor lite
realistisk å satse på windsurfingturisme som sådan, slik man bl.a. finner det på Klitt-
møller på Jylland.27 Windsurfing inngår likevel som et naturlig komplementært ele-
ment i tilknytning til det tradisjonelle strand- og badeliv som har en sentral plass i
Bornholms sommerturismekonsept. Om sommeren egner windsurfingtilbudet seg tro-
lig best for nybegynnere, eller som variasjon i aktivitetsmønsteret for de litt mer vide-
rekomne28. I brosjyren “Special guide - camping” er det likevel bare tre av totalt fjorten
campingplasser som reklamerer med muligheten for å vindsurfe. Derimot finnes det en
operatør som tilbyr såvel surfe-skole som utleie av brett, og som til tross for en relativt
kort sesong, (fra 20 juni til 4 september), meddeler at omsetningen er rimelig høy. Med
12 brett til utleie innbrakte dette ca. 40.000 DKK i 1995, men økonomisk sett er det
tilbudet om instruksjon og opplæring som betyr mest. Målt i omsetting er surfe-skolen
på Balka strand nummer to i Danmark, (etter kursvirksomheten i Ringkøbingsfjord).
Kundene her er typisk sommerhusferierende familier, med større barn og yngre voksne
mennesker som de viktigste gruppene. Visse reguleringsbestemmelser har likevel gjort
driftsforholdene vanskelige. Uten spesiell tillatelse kan ikke utleieboder eller utstyrsla-
ger plasseres på, eller i umiddelbar nærhet av stranden, noe som har medført at utleier
har vært nødt til å transportere alt utstyr til og fra stranden hver dag. Aktørens oppfat-
ning av skjemaveldet og byråkratiet rundt dispensasjonsbehandlingen er av en slik ka-
rakter at han har avstått fra å søke, og firmaet skal nå selges. Likevel, i følge dagens
innehaver av surfe-skolen har etterspørselen vært større enn tilbudet, og han anser
klart windsurfing som en meget velegnet og potensiell lønnsom turistaktivitet å tilby på
Bornholm, bl.a. i form av kurs og utleie av utstyr sommerstid.

Også de mer erfarne entusiaster kan finne velegnede forhold, også sommerstid. Imid-
lertid, og dette kan kanskje være interessant i en sesongforlengelsesstrategi, holder
Østersjøen på temperaturen betraktelig lenger utover høsten enn det som er normalt for
f.eks. Nordsjøen. Om høsten er også vindforholdene normalt enda bedre egnet for de
mer erfarne utøvere av sporten, med vind og vær som kan sette den dyktigste surfer på
prøve. Problemet med å trekke denne gruppen til Bornholm er sagt å være manglende

                                                       
26 Denne vurderingen er det imidlertid ikke full enighet om blant windsurferne på øya.
27 Basert på opplysninger fra Destinasjon Bornholm.
28 Ibid.
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markedsføring, selv om Bornholms beliggenhet og det faktum at det er en øy, betyr at
det er såvel enklere som billigere for særlig tyske windsurfere å ta turen til Jylland
frem for å reise til Bornholm. Det er likevel trolig liten tvil om at produktet kunne vært
markedsført bedre enn tilfellet er idag. Tar man f.eks. de to største windsurfingsmaga-
sinene i henholdsvis Tyskland og Sverige, er Bornholm kun omtalt en gang i det tyske
og det så langt tilbake som i 1982. I det svenske magasinet har Bornholm så langt enda
ikke fått omtale.29 En tidligere surfe-skole innehaver uttaler at Bornholm er et av de
aller beste stedene for windsurfing. Bl.a. er området utenfor Jomfrugård som for et
surfer-paradis å betrakte, med bølgeforhold man må langt av sted for å oppleve maken
til. På Bornholm er det i vinterhalvåret god plass, sommerhusene er billige, man har da
mulighet til å kjøre helt ned til stranden og sikkerheten er ivaretatt gjennom en betryg-
gende rednigsberedskap dersom uhellet skulle inntreffe. Dette anføres som salgsargu-
ment for å satse på windsurfingsturisme på høst- og vårparten. En hovedoppgave vil
være å gjøre øya kjent som det windsurfingseldorado mange mener den er.

Dersom det var mulig å få en organisasjonsmessig lokal forankring, kunne man
kanskje tenke seg muligheten av å arrangere en windsurfingsregatta, f.eks. som seson-
gavslutning for aktiviteten i de danske farvann. En slik regatta kunne trolig brukes i en
markedsførings-sammenheng, der Bornholm ble profilert som et godt windsurferområ-
de. Et slikt arrangement ville imidlertid kreve mye av den lokale windsurferklubb på
Bornholm, og det er delte meninger om det kunne la seg gjennomføre. Det blir i sur-
fermiljøet på Bornholm også antydet at windsurfingturisme best lar seg selge i form av
pakkereiser, men da eksklusivt innrettet mot de erfarne entusiaster og primært lagt til
høstsesongen.

Windsurfing har som sykling umiddelbart ingen uheldige naturvernmessige konse-
kvenser. Av hensyn til fuglelivet i spesielle strandsoner kan eventuelle forstyrrelser
trolig forebygges gjennom lokale reguleringer av hvor og når man kan surfe. Foreløpig
synest imidlertid ikke slike reguleringsforanstaltninger å være aktuelle på Bornholm.

7.9. Seiling i egen båt/fiske fra egen båt

Som nevnt anslås tallet på lystbåtovernattinger i bornholmske havner til å beløpe seg
til ca. 60.000 på årsbasis. Det er også som før omtalt særlig havnemyndigheten i den
enkelte kommune som har størst direkte økonomisk utbytte av dette turistsegmentet. I
1995 hadde f.eks. Rønne havn 6122 lystbåtovernattinger.30 Et forsiktig anslag tilsier at
havnemyndighetene her fikk inn ca. 500.000 DKK i anløpsavgifter.

I Bornholms Amts Regionplan for 1993 uttrykkes en egen målsetting om å; “Fremme
søturisme i form av bedre faciliteter i havnene, fælles booking og markedsføring”. I
                                                       
29 Uttalt av surfe-skole innehaveren.
30 Tall fra Rønne havnekontor.
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forbindelse med en slik målsetting uttaler amtet i regionplanens del tre,
“retningslinjer”; Det kan ikke tillades anlagt egentlige marinaer, hvorved forstås større
lystbådehavne, normalt med selvstændige faciliteter som bådeværft, cafeteria, overnat-
ningshytter m.v. Virksomheder til reparation og service for lystbåde kan oprettes og
udvides i bestående større havne”. Videre anføres det; “ Ved udnyttelse af småhavnene
som lystbådehavne, herunder til søturisme, skal havnenes og deres omgivelsers særlige
karakter søges bevares”.31 Retningslinjene her må ses i sammenheng med bl.a. det dan-
ske miljødepartementets forskrift om arealdisponering i kystområdene32 Hensikten med
forskriften er i følge Regionalplanen å; “...friholde ubebyggede kystlandskaber for be-
byggelse og anlæg og at forhindre, at allerede bebyggede kyster yderligere bebygges
eller forringes. Derudover er det målet at fastholde og forbedre kystområdernes natur- ,
frilufts- og turistmæssige ressourcer”.

Der synes m.a.o. å ligge klare begrensninger på utbyggingsomfanget av tilretteleg-
gingstiltak som kan øke lystbåt-trafikken. Utover det rent anleggsmessige kan det også
hevdes at en omfattende lystbåtturisme i et konsentrert område generelt kan ha uheldi-
ge konsekvenser for naturvernet. Fra bl.a. den norske sydkyst har det blitt rapportert
om betydelig forsøpling som følge av en sterkt økende båtturisme. Det norske natur-
vernforbund har dessuten tatt til orde for å opprette en marin nasjonalpark til vern for
det biologiske mangfoldet i strandsonen og det kystnære havområdet. En slik eventuell
fredning vil trolig kunne medføre betydelige restriksjoner på lystbåttrafikken i det ak-
tuelle området. Umiddelbart synest det imidlertid ikke som noen aktuell politikk på
Bornholm å vurdere tilsvarende tiltak, først og fremst på grunn av de betydelige
landskapsforskjellene mellom Norges sydkyst og kystlinjen rundt Bornholm, hvor det
syd-norske kystlandskapet - skjærgården - framstår med et utall mindre øyer, holmer
og skjær i et relativt bredt belte fra fastlandet og ut mot det åpne havet.

Denne type turisme kan også resultere i et ukontrollert og relativt omfangsrikt fritidsfi-
ske. I Norge er denne sideeffekten av lystbåtturisme allerede oppfattet som et problem
av lokalbefolkningen langs store deler av kysten. En økt sjøturisme på Bornholm vil
derfor trolig medføre behov for både tilrettelegging ut fra kommersielle hensyn og ut
fra hensynet til forebygging av forsøpling samt effektivt oppsyn med det fritidsfisket
som, i hvert fall ut fra norske erfaringer, tilsynelatende ofte følger i kjølvannet av den-
ne form for naturbasert opplevelsesturisme.

7.10. Golf

Golf er et viktig innslag hva angår naturbaserte turistaktiviteter på Bornholm. Aktivi-
teten er trolig det viktigste enkeltstående turistiske aktivitetsproduktet målt ut fra en
økonomisk betraktning. Bornholm har tre golfklubber, og det finnes tre 18-hulls golf-
                                                       
31 Bornholm amts Regionplan, 1993, § 31.
32 Jfr. departementets forskrift av 19/12 - 91; “Cirkulære om planlægning og administration af kystområderne”.
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baner på øya. De tre banene utfyller hverandre meget godt, ettersom de er meget for-
skjellige og dermed også representative for den varierte bornholmske natur. Selv om
antall golfspillende turister har gått ned de siste par årene, (først og fremst p.g.a. den
sterke danske krone særlig i forhold til den svenske), har de tre banene tilsammen solgt
ca. 17.500 såkalte “green fees”, d.v.s. spillekort for en bane av en dags gyldighet. Dette
svarer til en omsetning på ca. 2.500.000 DKK på årsbasis.33 Tilbudet om å golfe på
Bornholm står åpent hele året, men høysesongen så langt er likevel i perioden mai -
august. Driftssesongen, d.v.s. perioden hvor alle fasiliteter er åpne, varer fra april til
november, men allerede i mars begynner de første golfturistene å innfinne seg på øya.
Tradisjonelt har dette vært svensker, som på grunn av sen vår enda ikke har en grønn
green å spille på. I tillegg til inntekter fra salg av “green fees”, tilbys også golfskole i
perioden april - oktober. Instruksjonen blir gitt av profesjonelle golfere, og det kan så-
ledes tilbys utbytterike kurs også for relativt øvede spillere. Endelig tilbys også et enti-
mes introduksjonsprogram for turister som knapt aner hva golf er, men som er nysgjer-
rige på å få et visst innblikk i sporten. Totalt gir disse ulike inntektskildene en rimelig
lønnsomhet, og skaffer i driftssesongen også en del arbeidsplasser. F. eks. gir en av ba-
nene, Dueodde golfbane, arbeid til åtte personer i nesten 3/4 av året.

Ved siden av de inntekter som kortsalg og kurstilbudet gir, har golfklubbene en del
utenlandske medlemmer. De fleste av disse er tyskere, bl.a. på grunn av de svært høye
medlems-kontingentene i tyske golfklubber. Totalt har de bornholmske klubber ca. 250
utenlandske medlemmer, noe som svarer til 500.000 DKK i medlemskontingent.

Det er riktig å snakke om en egen golfturisme på Bornholm, d.v.s. mennesker som i
sin ferie kommer til Bornholm primært for å spille golf. Mange av disse tar imidlertid
familien med seg, og golfbanene representerer således en større økonomisk betydning
for reiselivsnæringen på Bornholm enn det den enkelte golfers eget forbruk represente-
rer.

Golfklubbene på Bornholm har dannet sin egen paraplyorganisasjon, “Golf Born-
holm”, som tar seg av markedsføringen av golfturismen, og som sammen med tra-
fikkselskapet “Bornholmstrafikken” tilbyr pakkede turer som bl.a. inkluderer transport,
overnatting, to valgfrie “green fees” pr. person.

Hvert år arrangeres turneringen “Bornholm Open”, et stort arrangement med over 400
deltakere i 1995. Arrangementet er med på å markedsføre øya som golfparadis, og flere
av banene, særlig den spesielle Rø golfbane, har fått rosende omtale i flere utenlandske
golf-magasiner.

                                                       
33 Anslaget tar utgangspunkt i at green-fees koster 150 -160 DKK pr. stk., men tar også høyde for en del rabat-

tering av avgiften bl.a. overfor Bornholmstrafikken.
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Som sesongforlenger er golfturismen rimelig velegnet. Særlig kan vårsesongen trolig
tøyes, på den måte at driftssesongen kan begynne en måned tidligere enn tilfellet er i
dag. Her kan det svenske, og kanskje særlig det sterkt voksende norske markedet være
viktige målgrupper. Norge er forøvrig et marked som Bornholm trolig kunne oppnå
stor suksess med, ikke bare i sesongforlengelsesøyemed, men også som målgruppe for
markedsføring av golfturisme i høysesongen.

Naturvernmessig betraktes ikke golf som noe problem på Bornholm. Naturvern-
interessene hevder at de er klar over at det brukes endel kjemikalier i forbindelse med
vedlikehold av banene, bl.a. når det gjelder pleie av greens. Naturvernerne på Born-
holm kjenner imidlertid ikke innhold og omfang av kjemikaliebruken, men antar at
den ikke representerer noen trussel for miljøet.34

7.11. Sightseeing med buss og båt

Det finne flere utbydere av guidede bussturer rundt om på øya. Noen tilbyr i ut-
gangspunktet et noe mer standardisert sightseeing-produkt, andre tilbyr et utpreget
fleksibelt opplegg der kundene kan kjøpe den type guiding, (tema, interesseområde), de
ønsker og hvor man også har muligheter for å kombinere guideturen med andre akti-
viteter. De standardiserte tilbudene er først og fremst innrettet mot endagsturister, sær-
lig gjelder dette turister som kommer med sommerrutene , (f.eks. Rønne - Sassnitz ru-
ten) og til dels også cruisebåtturister som under et østersjøseilas anløper Bornholm. De
fleksible sightseeingoppleggene er i hovedsak innrettet mot bussturister som kommer
til Bornholm for å tilbringe flere dager på øya. Tilbudet rettes her til bussreisearrangø-
ren, og fungerer på den måte at en lokalkjent guide avløser den ordinære reiselederen
under sightseeingturen. Tilsvarende tilbud rettes også mot kurs- og konferansearrangø-
rer på Bornholm. Hensikten er å kunne gi konferansedeltakere et avbrekk i arbeidet,
som også gir dem anledning til å lære øya bedre å kjenne, og eventuelt også å tilby spe-
sielle arrangement/opplevelser etter ønske. Det tenkes her bl.a. på ulike tematurer,
(f.eks. Bornholms kulturhistorie eller geologi), museumsbesøk, besøk i glasshytter eller
keramikkverksteder, lunsjarrangementer o.s.v. Det finnes et eget firma på Bornholm
som har spesialisert seg på dette området. Det skal formidle guider til slike turer enten
med buss eller båt, eller en kombinasjon av de to.35 Foruten innehaveren av firmaet,
som også selv er guide, benytter selskapet seg av lokale “frilanceguider”.36 Firmaet har
ikke noen skriftlig avtale med de aktuelle guidene på forhånd om et visst antall turer
gjennom sesongen eller noen turnusordning, men freelancerne står på selskapets til-
kallingsliste, og blir kontaktet når behovet melder seg. Selv om fleksibilitet og tilpas-
ning står i høysetet for dette produktets tilfelle, opererer selskapet likevel etter boo-

                                                       
34 Opplyst av en representant for naturfredningsforbundet.
35 Firmaet organiserer dessuten bl.a. også guidede vandre- og sykkelturer.
36 På Bornholm finnes en egen guide-forening, med 37 medlemmer. Disse kommer i tillegg til de ovenfornevnte

naturvejledere.
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kingprinsippet, med avbestillingsgebyr dersom avbestilling skjer senere enn 24 timer
før avtalt turavgangstidspunkt.37

Et viktig markedssegment for turoperatørene på Bornholm er leirskolene. De varer i 3
til 4 dager, og har et hektisk program med mye transport. Som regel har skoleklassene
en egen buss til disposisjon under hele oppholdet. Denne trafikken er typisk størst på
vårparten og også om høsten, i for- og etterkant av elevenes sommerferie. Det dreier
seg om et betydelig antall skoleelever. På årsbasis mottar Bornholm i overkant av
30.000 leirskoledeltakere. Leirskoletrafikken sammenfaller således med bl.a. pensjo-
nistturer og kurs- og konferanseopphold som normalt legges utenom høysesongen i
sommermånedene. Den relativt store etterspørselen her medfører at transportselskape-
ne på Bornholm, for å kunne dekke behovet, har en busspark som de ikke får utnyttet
sommerstid. I alt finnes det 10 busstransportbedrifter på Bornholm med tilsammen ca.
70 større og mindre passasjerkjøretøy til disposisjon. En økning av cruisebåtanløpene,
f.eks. i Rønne havn som har stor kapasitet, ville gi transportbedriftene på Bornholm
langt bedre driftsvilkår, og en økt inntjening som bl.a. kunne bli benyttet til en oppgra-
dering av den totale kjøretøyparken, som etterhvert er av litt varierende kvalitet.38 I
forhold til kvalitetsbedømming av passasjertransport-kjøretøy finnes bl.a. EU`s stjer-
nemer-kingsprogram. Imidlertid er det bare to av de ti selskapene på Bornholm som
har tatt kostnaden med å få gjennomført en slik evaluering av bussmateriellet.

I tillegg til en noe svakere etterspørsel på busstransport-tjenester i sommermånedene,
føler flere transportfirmaer konkurransen fra BAT som en belastning. Dette gjelder bå-
de BAT`s turistprodukt “over stok og sten”, og de fire forskjellige buss-tema-turene.39

De hevder at det er vanskelig å ta opp konkurransen med BAT`s tilbud om bl.a. “den
grønne bus” og “bondegårdsbussen”, fordi BAT, i motsetning til de private operatøre-
ne, er fritatt for moms- og avgiftsbelegging på produktet.40 Det kan her trolig imidlertid
være grunn til å bemerke at BAT`s temabuss-tilbud ikke primært er et kjøretilbud. De
opplevelsene som turistene får i disse tilbudene oppstår primært på de respektive stop-
pestedene og ikke på transportetappene mellom dem.

7.12. Rundturflyvninger

Bornholm har egen lufthavn, og dessuten en rullebane ved Rø flyplass som er oprativt i
tidsrommet mai - oktober, hvorfra et eget firma på Bornholm arrangerer rundflyvnin-
ger over øya. Tilbudet har stor interesse blant turistene, og selskapet som står for rund-
flyvningene antar å ha fløyet ca. 5000 turister i løpet av årets turistsesong. I perioden
juni - september har selskapet fire piloter i beredskap, d.v.s. at alle de fire fast stasjo-

                                                       
37 Beskrivelsen er basert på opplysninger fra guide-firmaet.
38 Baserer seg på opplysninger fra vognmandforeningen på Bornholm.
39 Se ovenfor, under avsnitt 7.5.
40 Baserer seg på vurderinger fra vognmandforeningen på Bornholm.
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nerte småflyene på Bornholm er bemannet og i daglig drift. Rundflyvningsturene med
turister representerer trolig en omsetning på ca. 1.000.000 DKK, og gir, utover seks
sommervikariater i fire måneder, en fast helårsstilling. Totalt representerer altså
selskapet tre årsverk. Selskapet arbeider forøvrig med å utvikle ulike nye tilbud, som
f.eks. å arrangere seilfly-kurs for turistene etter de samme kriterier som gjelder for ny-
begynnere i seilflyklubber. Forskjellige forretningsjuridiske bestemmelser, bl.a. i for-
hold til vedlikeholdskostnader med seilflyflåten, har imidlertid foreløpig satt en stopper
for dette prosjektet. Kundegrunnlaget skapes gjennom annonsering via turistbyråene,
som henvender interesserte videre direkte til firmaet. Dessuten har selskapet et samar-
beid med et annet selskap som bl.a. opererer som pakkereisearrangør med “adventure
tourism”-produkter som sitt spesiale.

Dagens flyaktiviteter har medført få klager fra befolkningen p.g.a. støy eller annen
miljøforringelse, men en søknad om å få starte opp med sjøflytrafikk har fått avslag i
alle kommunene på Bornholm, med unntak fra Rønne. Begrunnelsen for avslagene har
nettopp vært faren for miljøforringelse i form av støy og andre generende konsekven-
ser, særlig for badeturistene.

7.13. “Adventure tourism”

På grunn av Bornholms, etter dansk målestokk, spesielle natur, bl.a. med kystklipper,
finnes det også tre ulike operatører på øya som bl.a. tilbyr klatring/rapelling som tu-
ristopplevelses-produkt. De tre virksomhetene er likevel meget forskjellige, og drives
på grunnlag av ulike forretningsideer. Et av firmaene utløper således fra Bornholms
klatreklub, mens de to andre er selvstendige, private firma. Ved å studere de to private
firmaenes formålsangivelse får man på en illustrerende måte et bilde av to selskaper
med ulik kultur. Det ene selskapet tilbyr turer, kurs og utdannelse innenfor friluftsliv,
klippe- og fjellklatring, (sistnevnte aktivitet i utlandet). Kursene og utdannelsestilbudet
er lagt opp til å betjene et meget lavt antall elever pr. instruktør ut fra hensynet til den
enkelte deltakers utbytte av tilbudet. Dessuten bygger alle aktivitetene som dette
selskapet tilbyr, (ikke bare klatring men også enkelt friluftsliv generelt), på et bevisst
verdisyn basert på naturfilosofi med røtter i økosofi og langt på veg også på de oppfat-
telser som kjennetegner ideologien bak tradisjonelt norskt friluftsliv.41 Hovedmålset-
ningen for selskapet er å formidle en naturforståelse som ikke lar seg realisere i større
grupper. Selskapet opplyser da også at det, i løpet av de fem årene som det har eksi-
stert, har beveget seg i retning av å tilby mer av langvarige utdannelsesprogrammer for
små grupper, og mindre av de korte kursene tilpasset et større antall deltakere. Det an-
dre selskapet, som også tilbyr en rekke ulike aktiviteter med preg av “adventure tou-
rism”-karakter, har som formål å tilrettelegge og avvikle utradisjonelle arrangementer
for næringslivskunder og turister. For dette firmaet står incentive-turisme tilsynelaten-

                                                       
41 Se f.eks. Fitje, 1995b.
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de sentralt, og firmaet henvender seg trolig også særlig mot næringslivet og kurs- og
konferansemarkedet. En indikasjon på dette er gruppestørrelsene som blir antydet i
firmaets brosjyre. Primært tar selskapet sikte på å betjene grupper fra 10 til 80 perso-
ner. Opplæringsaspektet ved aktivitetstilbudet står her mindre sentralt, og selv om
selskapet i brosjyren understreker hensynet til natur og miljø, samt meddeler sitt med-
lemskap i Danmarks naturfredningsforening til leseren, kommer ikke noe bestemt ide-
ologisk grunnlag bak selskapets drift tilsyne. Inntrykket er , og det hevdes forøvrig av
selskapet selv i brosjyren, at man først og fremst vil medvirke til underholdning og
morsomme opplevelser. Selskapet er sannsynligvis mer kommersielt fundert enn først-
nevnte. Førstnevnte selskap omsetter likevel for drøyt 300.000 DKK i året, og gir be-
skjeftigelse tilsvarende 2,5 årsverk.42

Det er liten tvil om at klatretilbudet, (gjerne kombinert med andre “adventure tourism”
aktiviteter som para-sailing og para-driving), klart kan være et interessant produkt med
stort potensiale, særlig som ingredienser i incentivreiser og i tilknyttning til kurs- og
konferansearrangement.

Klippeklatring har imidlertid skapt konflikt mellom klatremiljøet og naturverninteres-
ser. Både fra Bornholms avdeling av Danmarks naturfredningsforbund og fra Dan-
marks ornitologiske Forening på øya har det kommet reaksjoner på klatringen. Bl.a.
har klatring på “Helligdomsklippene” skapt motsetniger mellom interessegruppene.
Området eies av Danmarks naturfredningsforening, og som en følge av at klatringen
de seneste årene har blitt mer og mer populært har man fått innført et totalforbud mot
denne aktiviteten på Helligdomsklippene.

Naturfredningsforeningen selv hevder at de, for å unngå konflikt, tok initiativet til et
samarbeid mellom de ulike interesser for å regulere hvor klatring kunne foregå og hvor
det måtte forbys av hensyn til hekkende fugler. Et arbeidsutvalg ble derfor nedsatt, be-
stående av Naturfredningsforeningen, Ornitologisk Forening, Bornholms Naturhistori-
ske Forening, amtet og Friluftsrådet, i tillegg til Bornholms Klatreklub. Fredningen av
Helligdomsklippene var imidlertid ikke noe forhandlingstema. Fredningen her var al-
lerede endelig bestemt. Klatreinteressene fikk derimot aksept for å kunne få utfolde seg
i “Hammerbruddet”, mens et annet område, Ringbakkene, er på veg til å bli fredet,
med et totalforbud mot klatring.43 Forbudet begrunnes først og fremst ut fra hensynet til
hekkende fuglearter. Bl.a. finnes det hekkende par av Baltisk sildemåke, en art som er
meget skjelden. Utover dette utrykkes et håp om at et klatreforbud kan øke sannsynlig-
heten for at enkelte arter som tidligere hekket i klippene på Bornholm kan komme til-
bake i området. Det dreier seg her bl.a. om vandrefalk som i dag har en livskraftig be-
stand i vekst på kysten av Sør-Sverige.

                                                       
42 Basert på opplysninger fra daglig leder.
43 Opplyst fra en representant for naturfredningsforbundet.
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En representant for klatreinteressene uttaler på sin side at de ikke finner naturfred-
ningsinteressenes framgangsmåte akseptabel. Fredningsbestemmelsene har, etter kla-
treinteressenes oppfatning, blitt til på grunnlag av diktat og ikke dialog. Klatrerne me-
ner at deres aktiviteter ikke skader naturen på den måte naturfredningsinteressene hev-
der, og etterlyser konkrete beviser for at klatringen forstyrrer fuglelivet.

Til tross for naturfredningsinteressenes påståtte samarbeidsforsøk, er det grunn til å
karakterisere forholdet mellom interessegruppene som anstrengt. I motsetning til det
generelle bildet av den naturbaserte turismen på Bornholm er dette saksfeltet preget av
steile motsetninger, som det er nærliggende å tilskrive partenes inkompatible kognitive
kart, d.v.s. at man starter ut med helt ulike persepsjoner av virkeligheten. Et slikt ut-
gangspunkt er selvfølgelig meget dårlig egnet i bestrebelsene på å oppnå kompromis-
ser.

7.14. Ridning

Ridesporten er populær blant lokalbefolkningen på Bornholm. Befolkningen har hele
11 rideklubber å velge mellom, og selvsagt er dette også en aktivitet som blir tilbudt
turistene som kommer til øya. Det finnes 4 tilbydere på dette markedet på Bornholm,
og den største av dem har 12 hester til disposisjon. Dette firmaet opplyser at de i løpet
av sesongen har betjent ca. 2000 turister i forbindelse med deres tilbud om guidede ri-
deturer. De lengste turene på mellom 2 og 2 1/2 timers varighet er mest populært blant
den voksne del av gjestene, mens kortere turer og rideskoletilbudet særlig er populært
blant barn og unge. Virksomheten har også egen bane med muligheter for å arrangere
kurs i sprang- og dressurridning. Tilbudet er meget populært, og virksomheten opply-
ser at etterspørselen har hatt en jevn stigning i løpet av de fire årene selskapet har vært
i drift. Et annet trekk ved etterspørselen er de mange gjengangere. Et ikke ubetydelig
antall turister, særlig tyskere, har kommet igjen sesong etter sesong og noen har vært
“faste gjester” hvert år siden oppstartingen. Firmaet opplyser videre at det faktisk også
kommer turister til Bornholm primært for å ride. På grunn av den store etterspørselen
er det nødvendig med et bookingsystem for å avvikle rideturene, og man får bestillin-
ger fra såvel hoteller som turistbyråer i tillegg til private henvendelser fra turistene selv
som gjerne vil ta hestene i øyensyn før de velger hvilken de helst vil benytte. Selskapet
har helårsdrift, og driften gir tre faste helårsstillinger i tillegg til rundt åtte sommervi-
kariater. Totalt representerer driften mellom fire og fem årsverk. Selskapet gir også
uttrykk for at ridning kunne være egnet som en sesongforlengelsesaktivitet på Born-
holm, noe som imidlertid fordrer en sterkere markedsføring av tilbudet på de aktuelle
markedene.
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7.15. Totalinntrykket av produkttilbudet

Generelt må man si at produkttilbudet på Bornholm er meget bredt og variert. Dessu-
ten kan man langt på veg hevde at totaltilbudet avspeiler Bornholms fremste at-
traksjon, naturen, på en god måte.
Produktprofilen synest i det store og det hele også å være rimelig godt tilpasset tu-
ristprofilen på øya, d.v.s. at der er et akseptabelt sammenfall mellom tilbud og etter-
spørsel på opplevelsesproduktene, såvel som til Bornholms image, slik den markedsfø-
res som “den grønne øya”. Måten de ulike tilbudene trekker veksler på naturkvalitetene
på øya synest da også i mange tilfeller å tilfredstille kravene såvel til økonomisk lønn-
somhet som til naturvennlig tilretteleggelse.

Bildet er imidlertid ikke entydig uproblematisk. Det finnes for det første eksempler på
nystartede tilbud som umiddelbart ikke har vist seg å være noen suksess, (f.eks. tilbu-
det om lystfisker guiding). Årsakene til dette trenger nødvendigvis ikke å ligge i selve
produktet. Det kan også tenkes at resultatet har vel så mye med mangelfull markedsfø-
ring og salg å gjøre. Det finnes også eksempler på periodevis dårlig kapasitetsutnyttel-
se av enkelte produkt, (f.eks. guidede bussturer i høysesongen). For enkelte av produk-
tenes vedkommende er det videre rimelig klart at det ikke blir gjort særlige anstrengel-
ser for å avdekke og tilfredstille etterspørselspotensialet. (Dette må sies å være tilfelle
for sportsfiske i innsjøene med naturlig fiskebestand). Det er også påvist et eksempel
på at et produkttilbud har kommet i konflikt med andre interesser på øya,
(klippeklatring og naturverninteressene), og fremtidige konflikter kan tenkes bl.a.
mellom naturvernerne og sportsfiskere i forbindelse med et eventuelt ferdselsforbud på
Nexø sydstrand.

Reiselivsnæringen på Bornholm står også overfor nye utfordringer p.g.a. fallet i antall
besøkende de siste årene. Dette, sammen med en overordnet politisk målsetting om et
tak på antall overnattingsplasser44, betyr en sterkere satsing på skuldersesongene. Da er
det viktig å ha ulike opplevelsestilbud som egner seg særlig godt til naturforholdene på
Bornholm såvel om høsten som om våren. En mer bevisst satsing på sesongforlengelse
bør også komme til uttrykk i den produktutvikling som finner sted, en aktivitet som må
være intimt forbundet med den markedsføring som gjøres. Utgangspunktet for et slikt
arbeid påvirkes imidlertid bl.a. av aktørstrukturen innenfor reiselivsnæringen.

                                                       
44 Det er imidlertid verdt å merke seg at Bornholm i dag har forholdsvis mye å gå på før denne grensen nås.
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8. Organiseringen av tilbudene - aktørstruktur og
samarbeidsprosesser

Gjennomgående må aktørstrukturen i reiselivsnæringen på Bornholm generelt kunne
karakteriseres som bestående av mange små tilbydere. I motsetning til enkelte andre
typiske turist-resorter har Bornholm ikke den ene store, eller noen få dominante reise-
livsaktører, som ofte, ved hjelp av sine store ressurser og betydelige markedsmakt, har
avgjørende innflytelse på det totale reiselivsproduktets form og innhold.

Småbedrifts-strukturen på Bornholm gjelder ikke minst for markedet som tilbyr natur-
baserte turist-opplevelser. Det finnes f.eks. 10 forskjellige turist-transport firma på øya,
guide-foreningen har i dag knapt 40 medlemmer og ifjor ble det dessuten utdannet 20
naturvejledere på Bornholm.

En hel del av reiselivsaktørene er dessuten sesongoperatører og for noen av dem er
produkttilbudet deres i sesongen dessuten en komplementær aktivitet, som altså kom-
mer i tillegg til deres hovedbeskjeftigelse, og noen utfører disse aktivitetene utelukken-
de på fritiden. Det er, bl.a. på basis av hvor mye tid man investerer i turisttilbudet, be-
tydelig variasjon i forhold til hvor stor økonomisk betydning turisttilbudet har for den
enkelte aktør. Her kan man finne variasjoner ikke bare mellom de ulike produkttilbu-
dene, men også mellom ulike aktører innen et og samme produkt. Konkurranse-
forholdene varierer tilsvarende. Noen aktører har nærmest monopol på sitt produkt,
(bl.a. rundturflyvningstilbudet), i andre tilfeller ser man tendenser til en mer oligarkisk
struktur, (sykkelutleie-markedet) mens det i noen produktgrupper er en betydelig kon-
kurranse blant relativt mange utbydere, (f.eks. guidede vandreturer). Det er imidlertid
viktig å være oppmerksom på at det ikke er noen entydig sammenheng mellom hvor-
vidt aktiviteten representerer en bi-gesjeft og dens økonomisk betydning. F.eks. er syk-
kelutleie en komplementær aktivitet for noen av utleierne, (hovedaktiviteten er de-
taljhandel), men aktivitetens økonomiske betydning er likevel svært stor. Også motive-
ne bak de ulike produktene varierer. For de fleste aktørene er produkttilbudet selvsagt
primært motivert ut fra et profittønske, men det finnes eksempler på tilbud som er mo-
tivert ut fra såvel et ønske om å utnytte ledig kapasitet som et ønske om å formidle be-
stemte verdisyn og holdninger. Normalt lar de to siste motivene seg lett kombinere
med ønsket om økonomisk lønnsomhet, men det finnes også enkelte aktører som ikke
bare tilbyr deltakelse til selvkost men faktisk også gratisarrangementer. Her dreier det
seg om arrangementer i regi av offentlige institusjoner som amtet og Bornholms stats-
skovdistrikt som i hovedsak er motivert ut fra institusjonenes folkeopplysningsoppga-
ver.

Bildet av aktørstrukturen er m.a.o. svært mangfoldig med variasjoner langs de fleste
relevante dimensjoner. Mange av operatørene på aktivitetsmarkedet fremstår imidlertid
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med et fellestrekk; relativt begrensede ressurser. Det tenkes her til dels på økonomiske
ressurser, men også på en viktig ressurs som tid og kanskje også know-how. Dette har
vesentlig betydning for den enkelte aktørs mulighet til f.eks. å utforme og gjennomføre
strategier for å øke lønnsomheten, d.v.s. utvikle og implementere tiltak som kan redu-
sere kostnadene og/eller øke inntjeningen. I alle tre tilfellene dreier det seg om bedrif-
tens innovasjonsevne. (Reve og Grønnhaug, 1991). Innovasjon kan oppnås gjennom
ulike strategier, og normalt skiller man mellom konsolidering, markedsutvikling, pro-
duktutvikling og diversifisering. (Alfstad og Trangsrud, 1993).45 Alle de fire ho-
vedstrategiene har imidlertid det til felles at de må tilføres betydelige ressurser for å ha
noen effekt. Når situasjonen for den enkelte bedrift i deler av tilbudssiden på aktivi-
tetsmarkedet nettopp er preget av små ressurser, er det nærliggende å tenke seg at net-
tverksamarbeid framstår som en fornuftig arbeidsmåte, ettersom nettverk både kan ge-
nerere muligheter og gi tilgang til ressurser, m.a.o. gi muligheter for forbedring
og/eller nyskaping.46

Samarbeid gir imidlertid ikke bare gevinster. Det påfører også den enkelte deltaker
kostnader. Hvor samarbeidsgevinstene typisk er drivkrefter bak etableringen av net-
tverk, representerer kostnadene samarbeidshindringer. Forhold som kan påvirke at
samarbeid ikke blir inngått er bl.a. konkurranseforholdet og graden av kompabilitet
mellom aktørene. Det antas generelt at det er lettere å etablere et samarbeid mellom
aktører som ikke direkte er i konkurranse med hverandre på det samme markedet,
d.v.s. aktører som tilbyr komplementære produkter. (Reve og Grønnhaug, 1991). Like-
dan antas det at en lav grad av kompabilitet mellom aktører, d.v.s. ulik kultur- eller
profesjonsbakgrunn med dertil hørende forskjellige virkelighetspersepsjoner, verdisyn
og prioriteringer, vanskeliggjør en vellykket samarbeidsetablering. Rent affektive for-
hold kan også spille inn. I nettverk er det ikke bare hva man har å tilby som teller, men
også hvem man er. (Jentoft, 1991).

I det følgende skal man se nærmere på de eventuelle samarbeidsrelasjonene som man
kan finne blant bornholmske aktører som tilbyr naturbaserte turistopplevelser. Det vil i
hovedsak bli fokusert på forekomsten av to forskjellige typer nettverk. Det ene dreier
seg om samarbeid mellom aktører innen et og samme aktivitetsprodukt, det andre om
samarbeid mellom aktivitets-tilbydere og reiselivsbedrifter innenfor overnattings- og
transportsektoren, altså et samarbeid om produktpakking. I organisasjonsteorien om-
tales de to nettverkene også som henholdsvis horisontale og vertikale nett-verk, og ut-

                                                       
45 Se også f.eks.; Det Kongelige Norske Kommunaldepartement; 1991, “Forsøksprogram for reiselivets infra-

struktur”, programnotat.
46 I organisasjonslitteraturen opererer man med en rekke mulige samarbeidsgevinster. Foruten gevinster som

økt fleksibilitet, risikodeling og større innovasjonsevne nevnes også bl.a. stordriftsfordeler med dertil hørende
kostnadsreduksjon og reduserte transaksjonskostnader gjennom økt koordinering, redusert usikkerhet og
dempet oportunisme.
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gjør, sammen med “nettverk på destinasjonsnivå”47 de tre sentrale samarbeidsformer
innenfor reiselivsnæringen. (Alfstad og Trangsrud, 1993).

8.1. Horisontale nettverk

Når det gjelder samarbeid mellom aktører innen et og samme produkt forekommer
dette innenfor flere av produkttilbudene på Bornholm. Et samarbeid finnes f.eks. in-
nenfor golf-tilbudet hvor de tre golfklubbene og Rø golfbane er sammensluttet i “Golf
Bornholm”, som bl.a. har til formål å markedsføre de tre golfbanene. Også innenfor
det generelle guidetilbudet finnes det et samarbeid mellom aktørene, primært i regi av
guideforeningen på øya. Samarbeidet har her i hovedsak bestått av fellesarrangementer
i form av ulike kurstilbud til medlemmene.

For å illustrere samarbeidsprosesser mellom aktører innen det samme aktivitetsprodukt
kan man f.eks. se nærmere på noen sentrale forhold som påvirker, eller kan tenkes å
påvirke relasjonene mellom aktørene innefor produktet “Guidede vandreturer” på
Bornholm.

Naturvejlederne har etablert et eget nettverk og meningen er at dette skal fungere som
et støtteapparat for de enkelte medlemmene. Sett på bakgrunn av de ovenforstående
generelle betraktningene omkring samarbeid og beskrivelsen av aktørstrukturen in-
nenfor dette produktet, i hvilken utstrekning og på hvilken måte samarbeides det på
Bornholm?

I utgangspunktet antar naturvejlederne selv at de representerer komplementære delpro-
dukter under fellesbetegnelsen “guidede vandreture”. Begrunnelsen er at de ulike vei-
lederne fokuserer på ulike naturelementer, som f.eks. geologi, botanikk eller ornitologi
på turene sine. I hvilken grad dette oppfattes på samme måte av bl.a. turistene er
imidlertid ikke fullt på det rene. Det kan nemlig trolig også tenkes at noen av de ulike
tilbudene, i hvert fall et stykke på veg, kan oppfattes som alternative arrangement i
forhold til det å komme med ut på en vandretur og lære noe nytt om naturforhold på
Bornholm.

Uansett er det imidlertid relativt klart at mange av naturvejlederne konkurrerer seg
imellom om tidspunktene for når man disponerer de forskjellige geografiske områdene
som turene blir arrangert i, fordi et og samme område kan være velegnet til å illustrere
ulike naturforhold og enkelte tidspunkter for avvikling av slike turer er gunstigere enn
andre. Hvem som kan arrangere hva, hvor og når, er et forhold som i dag er lite koor-
dinert. Det må her imidlertid tas hensyn til at turprogrammet har blitt arrangert for
første gang i år, og at man trenger et visst erfaringsgrunnlag før man går igang med å
                                                       
47 “Nettverk på destinasjonsnivå” kan ofte betraktes som en kombinasjon av horisontal og vertikal integrasjon. I

tillegg involverer denne typen samarbeid også andre aktører som f.eks. kommunene.



48

strukturere totaltilbudet. En slik koordinering vil sannsynligvis utløse konflikt, og for-
delingsforslagene vil følgelig til en viss grad bli preget av kompromisser, noe som i
mange tilfeller vil si “den nest beste løsning” for alle parter.

Det er interessant å merke seg at naturvejlederne, selv om de tildels er konkurrenter,
også er gjensidig avhengige av hverandre og kvaliteten på de produktene de tilbyr, et-
tersom dette tilsammen skaper naturvejledernes image og rennomé. Situasjonen i dag
er at begrepet “naturvejlederne på Bornholm”, etter veiledernes egen fornemmelse,
oppfattes i omgivelsene som et uttrykk for høykvalitetsprodukter som oppfattes og om-
tales på en meget positiv måte, både blant besøkende og fastboende. Alle veilederne
har selvsagt interesse av at dette vedvarer. Derfor vil alle aktørene ha interesse av at
fordelingen av tid og sted faller på plass, slik at ikke flere arrangementer avvikles
samtidig på de samme stedene - noe som ellers trolig lett kunne føre til at kvaliteten på
samtlige av disse parallelt avviklede tilbudene ble redusert.

Hensynet til begrepet “naturvejlederne på Bornholm”´s rennomé, kan også føre til at
man gjennomfører en evaluering av vandretur-tilbudet ut fra kriterier som går på ar-
rangementets innhold, antall deltakere på hver tur, og hvor ofte en naturveileder kan
avholde de ulike tur-tilbudene. De to siste kriteriene her fokuserer på forholdet mellom
kvantitet og kvalitet, ut fra en forestilling om at det finnes en grense for hvor mange
som kan delta på en og samme guidede vandretur, og likeledes hvor mange ganger en
guide kan avholde arrangementer innenfor en gitt tidsperiode. Blir denne grensen
overskredet, antas dette å få betydning for arrangementets kvalitet i negativ retning.
Nettverket kan på denne måten utvikle seg til å bli en arena for produktutvikling og
kvalitetsstyring.

Naturvejlederne har det til felles at de bedriver utendørs informasjonsformidling om
naturforhold til et publikum som tradisjonelt ikke har vidtgående kunnskaper om fe-
nomenene på forhånd. Guidene er derfor trolig generelt interessert i såvel friluftsliv
som pedagogikk og naturfag. Dessuten har de jo gjennomgått det samme kurset i pre-
sentasjon- og formidlinsteknikk. Ellers er de imidlertid meget forskjellige både m.h.t.
alder og formell utdannelsesbakgrunn. Den viktigste forskjellen mellom dem er likevel,
som beskrevet ovenfor, at noen er økonomisk avhengig av å få avviklet arrange-
mentene sine, andre er det ikke.48

Særlig dette siste punktet kan gi grunn til å anta at et samarbeid i form av internre-
visjon av totaltilbudet innenfor nettverket kan bli vanskelig. De som er økonomisk u-
avhengige av å gi tilbudet er trolig i hovedsak motivert ut fra en personlig interesse for
å meddele kunnskap om emner som de selv er opptatt av. For disse er trolig kvaliteten i
tilbudene det altoverveiende viktigste. For de økonomisk avhengige kommer selvsagt

                                                       
48 Beskrivelsen av nettverkets oppbyggning og funksjon baserer seg på opplysninger fra nettverkets formann.
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spørsmålet om omsetning og lønnsomhet inn med full tyngde. Den sistnevnte gruppen
kan selvsagt ikke påstås å være mindre interessert i kvaliteten på produktet, men de
har kanskje en større tilbøyelighet til å anlegge en romsligere ramme for kvantiteten av
tilbudet før kvaliteten er truet enn hva tilfellet er for de økonomisk uavhengige. En
motsetning mellom disse to gruppene omkring omfanget av tilbudene kan lett utvikle
seg til en sterk interessekonflikt, fordi spørsmålet direkte berører den økonomiske vel-
ferd til en av gruppene, og fordi spørsmålet om en avveining mellom kvalitet og kvan-
titet ikke har noe fasitsvar.

I tillegg til naturvejlederne selv er det i tillegg to andre parter som er innvolvert i dette
aktivitetsproduktet, Bornholms Amt og Bornholms Statsskovsdistrikt. Disse to står som
utgiverne av brosjyren “Oplev Bornholm”, som bl.a. inneholder en oversikt over alle de
fastlagte turene i regi av naturvejlederne. De to institusjonene kan derfor trolig påvirke
såvel innhold som omfang av totaltilbudet i relativt stor grad. Interessant nok kan man
imidlertid spore en viss forskjell når det gjelder amtets og statsskovsstyrelsens oppfat-
ning av de guidede turenes hovedformål. Amtet har gitt uttrykk for at turene i ho-
vedsak er et informasjons- og opplysningstilbud til lokalbefolkningen, mens statsskovs-
styrelsen klart ser tilbudet fra naturvejlederne som et turiststøtteprodukt. Forskjeller i
oppfatningen av produktets hovedhensikt dreier seg om definisjonen av en serviceytel-
ses fundament. Svaret på spørsmålet; “hvorfor gjør vi dette?” har derfor implikasjoner
for enkeltelementene i og rundt serviceproduktet, og hvordan disse ulike delene kobles
sammen. Det legger føringer på såvel valg av markedsegment og markedsføring som
produktutvikling og tilbudsavvikling. Konkret kan dette f.eks. dreie seg om annonse-
ringen av tilbudene skal skje i lokalavisen eller i turistmagasiner og brosjyrer, eller om
hensiktsmessigheten av å guide turer på tysk. En forutsetning for at amtet og stats-
skovsstyrelsen skal kunne komme i en god dialog med naturvejlederne og på den må-
ten bidra til et fruktbart samarbeid, er trolig at de to offentlige institusjonene internt
foretar en målavklaring i forhold til de guidede vandreturene. Det er imidlertid trolig
nærliggende å anta at man uten alt for store vanskeligheter kan forene hensynet til fol-
keopplysning og turistopplevelse i totalproduktet ettersom det trolig ikke ligger så alt
for store motsetninger mellom holdningsskapende opplysningstiltak til beste for natur-
verntanken og interessante og spennende naturbaserte turistopplevelser. For å legge
grunnlaget for et best mulig samarbeidsforhold er det likevel trolig en fordel at amtet
og statsskovsstyrelsen blir enige om et felles utgangspunkt i forhold til de guidede van-
dreturenes målsetting og funksjon.

Nettverket for naturvejlederne muliggjør imidlertid også andre samarbeidsgevinster
enn innovasjon gjennom konsolidering, som en eventuell koordinering og strukture-
ring av totalproduktet kanskje kan sies å kunne representere. Nettverket representerer
også bl.a. en institusjonalisering av turtilbudene, noe som gir naturvejlederne mer
slagkraft utad i forhold til interessante eksterne aktører. Nettverket bidrar på denne
måten til å gjøre det lettere å få økonomiske tilskudd til aktiviteten, fra såvel offentlige
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som private finansieringskilder, bl.a. Friluftsrådet. Ved å sørge for at driftsmidlene ik-
ke bare baserer seg på medlemskontingenten, som forøvrig er meget lav, gis naturvej-
lederne bl.a. en bedre mulighet til å markedsføre seg overfor potensielle kundegrupper.
Nettverket har f.eks. arrangert visningsturer for pressen, og arbeider i dag med å utgi
et informasjonshefte der hver enkelt naturvejleder blir presentert.

Nettverket kan også sies å representere stordriftsfordeler ved f.eks. å kjøpe inn diverse
utstyr som kan være nødvendige for avviklingen av enkelte turtilbud, f.eks. kikkerter.
Videre skal det opparbeides en sentral “kunnskapsbase” i form av et bibliotek med re-
levant informasjon fra de ulike naturfaglige områder som danner basis for de forskjel-
lige guidede vandreturene. Med full adgang til disse resursene representerer selvsagt
såvel utstyrslageret som kunnskapsbasen kan dette felleseiet spare den enkelte natur-
vejleder for betydelige økonomiske utgifter. En forutsetning her er imidlertid at in-
nkjøpene til felleseiet foregår på grunnlag av en samarbeidsprosess hvor eventuelle uli-
ke interesser blir tatt hensyn til. Likeledes er det en forutsetning at benyttelsen av ut-
styret foregår etter avtale mellom de ulike veilederne.

“Guidede vandreturer” i regi av naturvejlederne på Bornholm representerer et produkt
hvor samarbeidspotensialet mellom aktørene internt synest å være relativt stort, fordi
aktørene langt på veg er enige om produktets image, og hvor der finnes åpenbare fel-
lesinteresser f.eks. knyttet til nettverkets evne til å generere økonomisk støtte utenfra,
men hvor det også kan finnes hindringer, kanskje særlig på grunn av aktørenes ulike
økonomiske avhengighet av å avholde aktivitets-tilbudene sine.

8.2. Vertikale nettverk

Vertikale nettverk betyr her at aktører i ulike bransjer samarbeider for på den måten å
skape totalprodukter, eller såkalte produktpakker. En vanlig konstellasjon er samar-
beidsinngåelse mellom transport- og overnattingsbedrifter, men også aktivitetstilbydere
er aktuelle partnere i denne sammenhengen.

Den viktigste pakkereisearrangøren på Bornholm er Bornholm Tours, et underbruk av
Bornholmstrafikken, som har inngått samarbeide med flere ulike aktører på øya. Det
eldste samarbeidsprosjektet knytter seg til golfturisme. Her har Bornholm Tours et til-
bud om transport og overnatting samt booking av spilletid på golfbanene. Her samar-
beider Bornholmstrafikken med forskjellige hoteller og har dessuten inngått avtaler
med de enkelte golfbanene. De siste to år har Bornholm Tours også forsøkt å selge fer-
dig pakkede fisketurer. Her inngår kun transport og overnatting, d.v.s. at turistene selv
bl.a. må lokalisere egnede fiskeplasser, samt sørge for å ha det nødvendige fisketegn og
eventuelle fiskekort i orden.
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 I den senere tid har også Bornholm Tours inngått et samarbeid med opplevelsesfirma-
et “Action Tour”, som bl.a. tilbyr klippeklatring og rapelling. Arbeidet med å utvikle
pakketurer av dette slaget representerer et viktig element i sesongforlengelses-
strategien som reiselivsnæringen på Bornholm har valgt å satse på. Imidlertid har pak-
kereisearangøren signalisert at man på bakgrunn av de erfaringer man har gjort så
langt trolig vil skjære noe ned på tilbudsspekteret, og i stedet definere et mer begrenset
antal hovedsatsingsområder, hvor bl.a. golf- og sportsfiskeferier inngår.

Samarbeidet i forbindelse med golfturismen synest å ha vært meget vellykket, og kan
trolig bl.a. tilskrives delproduktenes komplementaritet. Banene utfyller hverandre på
en god måte, og også på overnattingssiden er tilbudet variert med etablissementer i
mange prisklasser. Samarbeidet har dessuten pågått i 6 år, og har trolig således funnet
sin form. For sportsfisketurismen og “Adventure tourism”-tilbudenes vedkommende er
dette relativt nystartede samarbeidsprosjekter som fortsatt er i en innkjøringsfase. Det
er derfor rimelig å anta at disse konseptene vil kunne bli justerte etterhvert som man
vinner erfaringer med hvordan dagens former fungerer.

Bornholm Tours har som pakkereisearrangør alle nødvendige garanti- og forsikrings-
ordninger som kreves i følge bl.a. den danske Pakkereiseloven. Dette er idag en forut-
setning for denne type virksomhet, noe som bl.a. har vanskeliggjort muligheten for
hoteller til å tilby ulike tilleggsytelser inkludert i overnattingsprisen. Det er på denne
bakgrunn trolig gunstig for en rekke av Bornholms turistvirksomheter at Bornholm
Tours kan stå som pakkereisearrangør. Dette kan imidlertid også føre til at deler av
næringen blir sterkt avhengige av Bornholm Tours. Avhengigheten kan dermed
kanskje føre til at enkelte aktører vil kunne hevde at pakkereise-arrangøren etterhvert
får for stor makt, noe som i så fall vil kunne føre til “motaksjoner” fra disse aktørenes
side. Et slikt problem vil selvsagt ikke med automatikk reise seg, men man bør være
oppmerksom på forholdet, kanskje særlig fra Bornholm Tours side. Det er også et po-
eng her at Bornholm Tours, som en del av Bornholmstrafikken, ikke bare representerer
en pakkereisearrangør, men også opererer som en selvstendig reiselivsaktør på Born-
holm som fergeoperatør.

Nå foregår imidlertid ikke alt av vertikal integrasjon innen reiselivsnæringen på Born-
holm i regi av Bornholm Tours. En annen pakkereisearrangør, Bornholm Booking-
center opererer også på dette markedet. Meningen har vært at de to selskapene ikke
skal oppfatte seg som konkurrenter, men mer som samarbeidspartnere i bestrebelsene
på å øke turisttilstrømingen til Bornholm. For øyeblikket arbeider da også en arbeids-
gruppe bestående av Destination Bornholm, Bornholmstrafikken, Bornholm Booking-
center samt to hoteller på øya med å utvikle incentive-reise produkter. Hensikten her er
å legge tilrette for at f.eks. konferansedeltagere kan få tilbud om forskjellige aktiviteter.
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Allerede i dag har enkelte hotell på Bornholm avtaler med aktivitetstilbydere som kan
arrangere forskjellige aktiviteter bl.a. til kurs- og konferansegjester. Det dreier seg her
om både “adventure tourism”-pregede aktiviteter i regi av opplevelsesfirmaet “Action
Tours” og guidede vandreturer med en av naturveilederne. Disse aktivitetene betales
separat av hotellet, f.eks. får en naturveileder 600 kr. for å avholde en to timers van-
dretur, uavhengig av antall deltakere. Hotellene er i denne sammenheng tilsynelatende
mest interessert i å avtale aktiviteter med arrangører som kan og vil gi tilbud til relativt
store grupper. For de mer risikopregede aktiviteter er det dessuten avgjørende at tilby-
deren har tegnet en ansvarsforsikring slik at uhell som arrangøren kan lastes for blir
dekket fullt ut. ‘
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9. Avslutning

Gjennomgangen av den naturbaserte opplevelsesturismen på Bornholm viser at øya har
et vidt og variert spekter av aktivitetstilbud som turistene kan ta del i. Mange av de en-
kelte produktene er tilsynelatende godt tilpasset turistprofilen på Bornholm og faller
naturlig inn under Bornholms image. Kun et fåtall produkter har skapt konflikter med
naturverninteressene, og konfliktene som finnes synes å være av en slik karakter at de
kan løses. I forbindelse med klippeklatringen, som har blitt et betent konfliktområde,
bør begge parter tilstrebe fortsatt dialog. Et første steg på veien kunne kanskje være å
få en objektiv, nøytral tredjepart, som begge interessegruppene kan akseptere som fag-
lig kompetent, til å vurdere skadeomfanget av aktiviteten. Hovedinntrykket når det
gjelder aktivitetstilbudet er likevel at de i større grad fremmer enn hemmer naturvern-
tanken.

Når det gjelder organiseringen av de ulike produktene, framstår denne imidlertid som
noe løs og relativt ustrukturert. Mange aktører bidrar på vidt forskjellige måter og i
svært ulikt omfang, noe som gjør det vanskelig å få et helhetlig og klart bilde av aktør-
strukturen. Aktørenes mangfoldighet påvirker også samarbeidsprosessene. Når man
tidvis kan påvise visse samarbeidsproblemer skyldes dette i stor grad strukturelle for-
hold i næringen, og trolig i mindre utstrekning personlig uvilje og negativitet hos en-
keltmennesker. Samarbeid er vanskelig selv når forskjellene på de potensielle partnere
ikke er spesielt stor. Når ulikhetene blir påtagelige, må man trolig av og til akseptere at
fullt ut legitime, motstridende interesser mellom enkelte aktører fører til at samar-
beidsprosjekter vil mislykkes.

Samarbeidspotensialet er likevel i stor grad tilstede, også innefor dette produktområdet.
Dette gjelder både i form av horisontale og vertikale nettverk. Gjennom horisontale
nettverk ligger først og fremst muligheten for å kvalitetssikre de ulike produktene. De
vertikale nettverk kan på sin side trolig representere det beste virkemiddelet for å lyk-
kes med en sesongforlengelses-strategi.

Kvalitetsikring i form av evaluering og eventuelt justeringer av aktivitetsprodukter for-
drer normalt pålitelig statistisk materiale som viser deltakelse, tilbudsfrekvens o.l. Sli-
ke oversikter foreligger ikke i dag innenfor alle produktelementene. Dersom man øn-
sker å skaffe til veie slikt materiale er det selvsagt avgjørende at alle aktørene gir sine
bidrag.

Golfturisme, sportsfiske etter sjøørret og windsurfing kan alle være potensielle
sesongforlengere. Å markedsføre og selge disse produktene vil trolig best la seg gjøre
gjennom spesialutviklede pakketurer. Til dette trengs det ressurser både i form av ka-
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pital og kompetanse, noe som best kan realiseres gjennom et forpliktende samarbeid
mellom forskjellige aktører innen reiselivsnæringen.

I den senere tid har man også sett tendenser til en utvikling som synes å gå i positiv
retning når det gjelder samarbeidet mellom reiselivsaktørene på Bornholm. Man har
planer om å iverksette et utdanningstilbud for guidene, naturveilederne har signalisert
at de ønsker å evaluere og revidere turtilbudet, sportsfiskerforeningene bebuder å
strukturrasjonalisere fiskekortsalget ved å innføre et felles kort for hele øya, og Desti-
nation Bornholm avholdt nylig det første evaluerings-møte med guideforeningen hvor
årets sesong ble vurdert og forslag til forbedringer ble lansert.

De tiltak som på denne måten er bebudet vil trolig medføre konflikter på enkelte områ-
der, fordi enkelte aktører vil stille med ulike interesser og oppfatninger. Kan konflikte-
ne holdes på et akseptabelt nivå kan imidlertid slike meningsbrytninger i seg selv være
med på å generere inovasjon. Bevisstheten om det skjebnefelleskap som alle reise-
livsaktørene på Bornholm deler synes i den senere tid å ha festet seg hos stadig flere
aktører. Dette vil trolig være et godt utgangspunkt for det arbeidet som nå venter reise-
livsnæringen på Bornholm og som trolig best kan utføres gjennom et konstruktivt sam-
arbeid.
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Vedlegg 1.

Følgende personer har vært personlig eller telefonisk kontaktet i forbindelse med
rapporten, (i kronologisk rekkefølge);

Jette Nykjær Iversen, Bornholms Amt, Teknisk Forvaltning

Ilsebil Hansen, Bornholms Amt, Teknisk Forvaltning

Birgit Møller, Bornholm Cykeludlejning

Eva Madvig, Bornholms guide- og gruppeservice

Peter Saabye Simonsen, Forskerparken Odense

Tom Nielsen, Bornholm Statsskovdistrikt

Otto H. Christensen, “Lystfisker guiding”

Peter Magnussen, Destination Bornholm

Kaj Kragh, Balka Strand Hotell

Jannik Møller, Sportsfiskerforeningen

Kim Nielsen, Sportsfiskerforeningen

Jørgen Mandsberg, Sportsfiskerforeningen

Ole Schiøtt, Sportsfiskerforeningen

Ute Woeste, Hotel Skovly

Allan Beyer, Sannes Familiecamping

Per Clausen, Windsurfing Bornholm

Steen Paldan, forh. innehaver av Windsurfing Bornholm

Henning Wolder, Sportsfiskerforeningen
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Ingrid Jensen, Vognmandsforeningen Bornholm

Karin Olsen, Nordbornholm Turistbyrå

Kai Munch, Klippefly I/S

Christian Almer, Klatre-Centret

Jørgen Hammer, Bornholm Amts Trafikselskab

Torben Kure, Naturvejlederen på Nordbornholm

Jens Christensen, Naturfredningsforbundet

Jens Kofoed, Ornitologisk Forening

Vibeke Harild, Frennegård Ridecenter

Jens Chr. Gudmander, Nettverket for naturvejlederne på Bornholm

Mona Kjær, Rønne Havnekontor

Nils Kofoed, Bornholms Tidende

Eddi Ørpe, Bornholmstrafikken

Inge Sander, Hotel Griffen
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