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Kunnskapsinnhenting reiselivsbedrifter og reiselivsstrategi

Forvalters tilrådning
Gjennomgangen tas til orientering og legges til grunn for videre arbeid med
besøksstrategi.

Oversikt over reiselivsnæring og aktiviteter som berører verneområde og
randsone
Det er i dag ingen bedrifter som har en fast organisert, kommersiell aktivitet inn i
verneområdet. I Visten brukes VO innimellom, men hovedaktiviteten ligger utenfor.
Naturlige Helgeland prøvde seg med guidet tur fra Tverådal til Bønå sommeren 2016.
Brønnøysund turlag har årlig en eller flere overnattingsturer inn i nasjonalparken.
Brurskanken turlag har svært sjelden overnattingsturer, men har enkelte dagsturer.
I oversikten nedenfor er det skilt mellom de som har aktivitet tett opptil verneområdet
og tilbydere med litt mer avstand.
Reiselivnæring i direkte kontakt med parken:
- Vistenfjord/Aarstrand gård: Overnatting. Fiskere og turfolk. Begge gruppene
ledes opp Strauman og evt videre inn i verneområdet.
- Bønå gård: Overnatting, mat, mulighet for guiding. Aktivitetsferier/leirskole.
Fiske. Hovedaktivitet for leirskole/aktivitetsferier er utenfor parken. Utleie av
gamme Krongelvatnet (parkegrense). Fiske i Krongelvatnet. Rypejakt.
- Naturlige Helgeland: Guiding, så langt framfor alt utenfor verneområde.
Potensielt større aktivitet i verneområdet.
- Guide AS: Guiding. Framfor alt utenfor verneområder, potensiell tilbyder.
- Holmen gård: Arrangement, aktiviteter. Overnatting, mat. Potensielt større
aktivitet i verneområdet. Sti og aktivitet opp mot verneområdets grense.

-

“Tilfeldige besøk”: De to siste årene har National Geographics cruisebåt Orion
vært innom hhv Okfjorden og Indre Visten (med besøk på land og op gjennom
Strauman).

Reiselivsnæring utenfor verneområdet:
- Vevelstad
o Handelsstedet Forvik: Utleie, mat, informasjonspunkt VO
o Visthus rorbucamping: Overnatting, utleie av båt. Fisketurisme.
o Vevelstad rorbuer: Overnatting, utleie av båt.
o Solbu gård: Overnatting.
o Velfjord hytter og camping.
- Grane
o Svenningdal camping: Overnatting. Informasjon. Sykkel/kanoutlån.
o Laksfors turist-kafe: Mat. Informasjon.
o Brurskanken rein. Kjøttprodusent. Leverer til flere av de øvrige bedriftene
(samt beite i VO).
- Vefsn
o Trollvar: Opplevelser. Potensiale for økt aktivitet i randområdet
(Innfallsport Tverådal)
- Brønnøy
o Nevernes havn og Vassenget park overnatting: Overnatting, utstilling om
NP (mm). Utgangspunkt for båttransport til Storbørja.
o Velfjordferie: Overnatting, utleie av båt. Fisketurisme.
o Tosbotn camping: Overnatting.
Kunnskap om reiselivsstrategier
Reiselivsstrategi for Nordland (NFK) er under revisjon og sendes snart ut på høring.
Fram til revidert versjon kommer, er det reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 som
gjelder: Opplevelser langs verdens vakreste kyst. I strategien slås det fast at
“[u]tviklingen av reiselivs- og opplevelsesnæringene skal bygge på Nordlands natur og
kultur. Dette innebærer også at samisk kultur og menn og kvinners rolle skal være et
utgangspunkt i fortellingene om Nordland. Nordland sin posisjon som et kystfylke med
kystopplevelser vil bli videreutviklet gjennom den nye merkevaren for Nord-Norge
under opplevelsesområdet kyst og kystkultur.” Reiselivsstrategien slår videre fast at
Nordland skal være det fortrukne reisemålet innen natur- og kystopplevelser og at
mangfoldet mellom fjell og hav skal være grunnlaget for opplevelsesproduksjon i
Nordland.

