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Historie:

Bakgrunn for Norges Friluftshøgskule (NF) 
Annelin Henriksen, men også en del andre aktørar hadde i lengre tid sett et 
behov for å tilby kunnskap innenfor natur og kultur på ein ny måte. 

Etter en del prosesser samlet initiativtakerne Hemsedal kommune, Norddal 
kommune, Universitetet i Stavanger, Den Norske Turistforening (DNT), samt 
reiselivsselskapene Grøndalen Utvikling (Hemsedal), Det Virkelig Gode Liv og 
62 grader Nord i Møre og Romsdal seg om en prosjektsøknad. 

19 september 2006 gjorde Formannskapet  i Hemsedal vedtak om å støtte 
forprosjektet Noregs Friluftshøgskole (NF) med et tilskudd på kr 150 000,-. 



NF skulle formelt sett være en satellitt under Universitetet i Stavanger (UiS) 
ved Norsk Hotellhøyskole, som er Norges ledende kompetansemiljø innen
reiseliv.

Forprosjektet var gjennomført i tråd med framdriftsplan.

I ny søknad av 14.august 2007 ønsket en å utarbeide ein detaljert studie- og 
fagplan som skulle ende i en faglig søknad til NOKUT (Nasjonalt organ for 
kvalitet i utdanningen). NF skulle bli en nasjonal profesjonshøyskole (statlig) 
for utdanning av entreprenørorienterte veiledere med natur/-
kulturlandskapet som arbeidsplass. 

Profesjonsutdanningen skulle gi en helhetlig kompetanse som skulle brukes
mot ulike målgrupper og yrkesarenaer, innen både natur-kulturbasert reiseliv, 
helse og rehabilitering samt barn og unge (eksempelvis den naturlige 
skolesekken)  9 ulike studieretninger.



2012 frafall av kompetansepersoner (prosjektleder) og et for overambisiøst 
studietilbud  førte  til at prosjektet strandet og ble lagt på is.

Høsten 2014 tok Oddvar  Grøthe initiativ til et felles møte med UIS v/Dr. Truls 
Engstrøm. På dette møte ble en enige om å se nærmere på et mindre ambisiøst 
studietilbud, med en studieretning for en Bachelor innen naturbasert reiseliv. 

Våren 2015 arbeidet Peter Wivestad  (Master i Idrett og friluftsliv), undertegnede   
og UIS frem et forslag til en studieplan med ett bachelor løp. «bachelor i guide og 
entreprenør i naturbasert reiseliv»

Vår/sommer 2015 Ressurspersoner innen reiseliv og friluftsliv i og utenfor 
Hemsedal kom med innspill til studieplanen.

Desember 2015 Møte med UIS for å gå igjennom forslag til budsjett, finansiering 
og studietilbud. 



Økonomi:

Hemsedal kommune har investert følgende i prosjektet pr dd:

Kjøp av Båstø (inkl. omkostninger m.m.) ca 2 000 000

Utvikling av konseptet med studieplaner

prosjektering, møter m.m. ca 2 500 000



Mye skjer nå rundt oss og i markedet..

En reiselivsnæring i stadig endring …

Reiseliv  kan ses på som et teater  der publikum er i hovedrollen. Gjestene ønsker å 
bli engasjert og lære noe om stedet i større grad enn før. Verdien som skapes  sammen 
av kunde og bedrift er avgjørende for gjennkjøp.

NMBU (Norges miljø og biovitenskapelige universitet på Ås) 
inviterte i oktober 2015 til et seminar med  
presentasjon av ulike  tilbydere  innen naturbasert reiseliv 
samt trender fremover.

Innovasjon Norge presenterte et markedsmessig 
bakteppe for naturbasert reiseliv.



























Nå situasjon i Hallingdal:
«Bachelor i guide og entreprenør i naturbasert reiseliv»

Fra ideen om en nasjonal  ledende profesjonsskole med 9 ulike fagområder 
med base i Hemsedal til i første omgang  ett bachelor løp, modulbasert, der 
undervisningen foregår i Hallingdal. 

Studieplanen skal  etter planen justeres og tilpasses behovet i næringen i 
Hallingdal i samarbeid med UIS i løpet av 2016. 
Ønsket oppstart høst 2017.



Mål:

Bachelor utdanningen via UIS «Guide og entreprenør i naturbasert reiseliv» skal være en 
nasjonal ledene utdanning av natur og kulturbaserte guider og entreprenører.

Ønsket resultat: 
Bachelorutdanningen skal utdanne Norges fremtidige guider å gi studentene kunnskap og 
ferdigheter til å:

• Gi fremtidige gjester minnerike opplevelser av høy kvalitet for et nasjonalt og 
internasjonalt marked i natur og kulturlandskapet
«Gåsehudopplevelser»

• Gjøre dette til et bærekraftig levebrød gjennom å skape

og lede en bærekraftig, natur-kulturbasert virksomhet.

Det være seg i forbindelse med gårdsturisme eller 

andre opplevelser i tilknytning til  naturopplevelser.

Målsetning



• 180 studiepoeng. Deltid og i 
moduler  

• 10 samlinger pr. år onsdag-
søndag.

• 1 år i Hallingdal (Avsluttende
år om ønskelig)

• 2 år i Stavanger
Adm/øk/reiseliv/ledelse

• Flest samlinger i lavsesong i 
Hallingdal. På denne måten 
kan sesongarbeiderne
kombinere jobb/studier

• 20 studenter pr år  

• Ekstra studenter på enkelte 
fag



År 1
«Guide og entreprenør i 

naturbasert reiselivv»
Campus Hallingdal 

60 sp.

• Friluftsliv; som bla  fottur, sykling, 
kano, fiske, truger, topptur med 
ski, overnatting ute, 
friluftslivhistorie, plante og 
dyreliv, geologi, sikkerhet og 
førstehjelp. 
Fordypningsfag; Topptur ski, 
klatring, sti sykling

• Kulturbasert reiseliv;  
kulturgården/-huset, 
aktivitetsgården/-huset, 
gårdsturisme, økologisk 
matproduksjon, bærekraft og 
økoturisme

• Guiding; service, praktisk 
pedagogikk, historiefortelling, 
psykologi og gruppedynamikk

• Entreprenørskap (Fra ide til 
bedrift) Forretningsplan, 
økonomi, administrasjon, 
prosjektledelse, 
salg/markedsføring. 

År 2 

«Reiselivsledelse»
Universitetet i Stavanger 

60sp.

• Markedsføringsledelse

• Global responsible tourism

• Personalledelse og 
kommunikasjon

• Attraksjonsutvikling og 
opplevelser

• Markedsanalyse

• Adventure tourism

År 3
«Reiselivledelse «

Universitetetet i Stavanger

60 sp.

• Bacheloroppgave i 
reiselivsledelse og 
entreprenørskap

• Jus for reiseliv

• Valgfrie emner



Fagoversikt pr år. 
De ulike samlingene er lokalisert rundt om i Hallingdal



Økonomi
Inntekter pr år

Studieavgift 15 elever, 60 000 (60 studiepoeng pr år) x 15 900 000

Totale inntekter 900 000

Utgifter

Lønnskostnad 1086232

Administrativ lønnskostnad 411 000

Markedsføring, reiser, div utstyr mm 390 000

Totale kostnader 1 887 232

Udekket - 987 232



En har med dette behov for støtte i en oppstartfase på ca 1 million pr år i 3 år. 

Målsetningen til Universitetet i Stavanger er at fleire studenter på enkelte kurs i 
Hallingdal samt økt antall  studenter på bachelorutdanningen øker inntektene år for 
år.

Kostnadene vil også bli redusert med tanke på markedsføring og utviklingskostnader.

Videre:



• En får tilført guide- og entreprenørskapskompetanse lokalt. 
Kunnskap med tanke studentoppgaver, bacheloroppgaver o.l. som 
blir gjennomført i Hallingdal.

• En knytter til seg nyutdannede guider og entreprenører som får et 
eierskap til  Hallingdal med tanke på evt. senere etablering og 
tilflytning.

• Studiet kan gi økt markedsføring og profilering

• Mulighet for å tilby deler av utdanningen som egne kurs med 
studiepoeng. For eksempel entreprenørskap, guiding m.m.

Ringvirkninger for Hallingdal



• Hallingdal som Norges største reiselivsregion blir knyttet opp mot 
Universitetet i Stavanger som er Norges mest anerkjente universitet 
innen reiseliv.

• En mulighet som kan være med på

å øke statusen for reiselivsnæringen

samt rekrutering

• Ved en vellykket satsning vil en 

på sikt se om en ønsker å tilby en 
Bachelor utdanning der alle tre årene

er basert i Hallingdal

Ringvirkninger for Hallingdal


