










Hva kjennetegner Forollhogna-området?





Unngå gjennomgående akser, se på 
alternativ pilegrimsled
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Prioriterte opplevelsesområder og 
utfordringsområder 







4 prioriterte bygder for info-punkt



Vektlegge ulike tema i info-punktene



Turer i randsona og i nærområdet (rundt Forollhogna) 



Kunnskap om natur – og kulturarv



edusere antall tavler, mer stedstilpasset info



Hvorfor Outtt.com og Facebook?
• Nasjonalparkstyret «eier» og styrer innholdet i Outtt dvs. styrer turer dit det er 

greit både mht. natur- og kulturverdier
• Parkering skal være avklart – utgangspunkt for turer
• Turer kommer nedenfra og opp – lokalt eierskap – lokal kunnskap
• Skal formidle gode opplevelser og kunnskap om natur- og kulturarv
• Turene/opplevelsene kan etter hvert kobles til mat, guiding, overnatting lokalt.
• Løsningen er enkel å endre og supplere over tid 
• Appen er uavhengig av telefondekning
• Kombinasjon av nettside og app gir nye muligheter
• Folk er på nett og deler turer og opplevelser – app’en er koblet mot Facebook. Du 

kan dele dine turer med vennene dine
• App’en henter opp turer nærmest der du er
• Highlights og prioriterte tema kan løftes fram

Ønske om å videreutvikle løsningen med mer naturkunnskap og kunnskap om 
tradisjonsbruk. 







Hva gjenstår?
• Fullføre sonekart for ulike aktiviteter til ulike årstider
• «spisse» dokumentet og lage kortversjon
• Endring av forskrifter mht. organisert ferdsel og sykling i 

nasjonalpark
• Diskusjoner rundt bruk av drone
• Guiding i nasjonalparken, hvor og hva?
• Avklaring og synliggjøring av ulike aktørers roller 
• Tydeligere tiltaksplan på kort og lang sikt 
• Drøfte Vingelen nasjonalparklandsby’s mulige rolle i 

Forollhogna som NAV for turistformidling og 
nettverksbygging

• Konkludere om bomtavlene (kart og info)
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