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”Norsk fjellturisme - korleis skape 
attraktive tilbod ?” 
 

Thor Flognfeldt: Førsteamunensis – 

samfunnsgeograf ved reiselivsstudia ved Høgskulen 

i Lillehammer.  

 

 

 

Thor Flognfeldt har vore tilsett ved høgskulen sidan 1975. Han har delteke i 

fleire utviklingsprosjekt for reiseliv rundt i Norge og Sverige samt jobba eit år 

på New Zealand. Dei siste åra har han sete i styringsgruppa for prosjektet 

Innovativ Fjellturisme og blant anna hatt delansvar for studieturar til Canada, 

Skottland, USA og New Zealand. Han har forska på både utviklinga i marknad 

for kulturbasert reiseliv, sekundærbustader/hytter, nasjonalparkar og 

verneområder samt reiseruteadferd.  

 

Han har sete i styringsorgan for Den internasjonale Geografiunionens 

reiselivsgruppe, Tourism  & Travel Research Association og er med i National 

Geographics ekspertgruppe for evaluering av reiselivsattraksjonar. 

 

 

 



                                
 

                                    KONFERANSEN  
 
       ”næring og turisme I verneland” 
 

Spørsmål ?  kontakt Olav Klungre, 971 66 131 olav@klungre.no 

615

 

 

”Næring generelt og reiseliv 

spesielt” 

 

Jan Heggheim: Fylkesdirektør for næring, Sogn og 

Fjordane fylkeskommune 

 

Jan Heggheim har erfaring frå reiselivsnæringa, mellom anna som hotellsjef på 

Hotel Alexandra, Loen, reiselivssjef i Stryn, drift av Comfort Hotel Holberg i 

Bergen og Ulstein Hotell i Ulsteinvik. Erfaring som FRAM-konsulent for 

Innovasjon Norge med utvikling av reiselivsverksemder som spesialfelt. Har 

arbeidd i industri frå 2001, i Dooria fram til 2008, Hagen (trapper) frå 2008 til 

2010.  
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”Tiltak innafor verneområda” 

Rune Holen: Oppsynsmann for dei verna områda  

Naustdal-Gjengedal og Ålfotbreen 

 

Rune Holen har som dagleg leiar i Naturservice utført ulike oppdrag i knytt til 

reiseliv og forvaltning av naturen (sjå www.naturservice.no ). Han har utdanning 

frå Høgskulen i Bø i Telemark med hovudvekt på natur- og friluftsliv. 

Frå 1.1.2010 vart Rune tilsett i Statens naturoppsyn for å arbeide medforvaltning 

av Naustdal-Gjengedal og Ålfotbreen landskapsvernområde.  

 

 

http://www.naturservice.no/
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”Turisme og 

marknadsføring” 

Wenche Salthella: bransjesjef  NHO 

Vest-Norge 

 

 
 
     NHO Reiseliv 

 
   En landsforening tilknyttet NHO 

 

NHO Reiseliv er en arbeidsgiver- og næringslivsorganisasjon for 
reiselivsnæringene i Norge. Organisasjonen er en av de største 
landsforeningene i NHO og dekker hele landet med syv regionforeninger.  

NHO Reiseliv legger til rette for å sikre verdiskaping i reiselivsnæringene.  
 
Viktigste arbeidsoppgaver: 
 
- Gi bistand og service til medlemmene 
- Være premissleverandør overfor myndighetene i næringspolitiske spørsmål 
- Sette dagsorden i saker som berører våre næringer 
- Synliggjøre reiselivsnæringene og formidle informasjon både internt til 
medlemmer og eksternt til publikum og presse. 
- Bidra til økt lønnsomhet 

Medlemmene  
NHO Reiseliv representerer mer enn 2200 bedrifter innen reiseliv, servering, 
overnatting, opplevelser og annen reiselivsvirksomhet. I medlemsmassen finnes 
alt fra store nordiske og internasjonale hotellkjeder til små enkeltmannsforetak.  
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NHO Reiseliv Vest-Norge består av fylkene Sogn og Fjordane, Rogaland 
og Hordaland og har til sammen ca. 380 medlemmer. Bransjesjef er 
Wenche Salthella.  
 
Medlemsmassen består av destinasjonsselskaper, småskala reiselivsaktører, 
overnattings- og serveringsbedrifter.  

Regionkontoret og regionens styre har gjennom de siste årene vært særlig 
opptatt av å etablere kontakt og samarbeid med lokale politikere og kommunale 
administrasjoner. Gode rammebetingelser knytter seg mye til politikernes 
kunnskap og oppfatning av reiselivsnæringen, derfor er det viktig at næringen 
selv tar initiativ og gjennom dette skaper et godt kontaktnett utenfor sine "egne 
rekker".  

Gjennom samfunnsengasjement og fokus på reiselivsnæringen, synliggjøres 
reiselivet som en viktig bidragsyter til velferdssamfunnet og en fremtidsrettet 
vekstnæring.  

Både bransjesjefen og foreningens medlemmer er representert i offentlige råd – 
og utvalg og som styremedlemmer i ulike sammenhenger.  

Både vårt regionkontor og NHO i de ulike fylkene arrangerer jevnlig kurs- og 
konferanser for sine medlemmer innenfor ulike sammenhenger. Evt. forespørsler 
og signaler om medlemmenes behov, vurderes kontinuerlig og er i mange 
sammenhenger avgjørende for de tiltak som blir igangsatt. 
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”Kan næring og vern 

kombinerast? 

 

Erling Sande: Stortingsrepresentant for 

Senterpartiet  for Sogn og Fjordane (fast 

vararepresentant for Liv Signe Navarsete) 

 

 

For nærare informasjon om Erling kan du klikke deg inn på lenka til 

 Stortinget under. 

 

http://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representantfordeling/Representant/?perid=ESAN

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representantfordeling/Representant/?perid=ESAN


                                
 

                                    KONFERANSEN  
 
       ”næring og turisme I verneland” 
 

Spørsmål ?  kontakt Olav Klungre, 971 66 131 olav@klungre.no 

615

 

 

 

”Infrastruktur og næring – er det 

nokon samanheng her? 

 

Bjørn Lødemel: Stortingsrepresentant for Høgre for 

Sogn og Fjordane  

For nærare informasjon om Bjørn kan du klikke deg inn på lenka til 

Stortinget under. 

 

http://www.stortinget.no/nn/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representantfordeling/Representant/?perid=BLO

 

 

 

 

 

 

Velkomen til 615-konferansen 2010! 

 

http://www.stortinget.no/nn/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representantfordeling/Representant/?perid=BLO

