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Vedrørende utvidelse av beiteområdet ved Krosshaugen 
I denne saken uttaler Destinasjon Haugesund & Haugalandet seg på vegne av reiselivsnæringen og som 
kommunen sin faginstans innen reiseliv- og opplevelsesnæring. Tilbakemeldingen bygger følgelig ikke på 
andre forhold som måtte spille inn i saken. 
  
Bakgrunn  
Haraldshaugen og Krosshaugen er et område med svært stor verdi, ikke bare for lokalbefolkningen, men 
også for tilreisende. For enkelte målgrupper er området med sitt kulturhistoriske innhold en 
primærattraksjon, det vil si en attraksjon som bidrar sterkt til å skape trafikk/omsetning, og fremstår som 
mål og motivasjon for besøket og oppholdet i vår region - da gjerne sammen med andre attraksjoner 
innen temaet.  
  
Det hevdes at skjøtsel av områdene rundt Krosshaugen har vært utilstrekkelig gjennom mange år og man 
ikke har kunne hindre gjengroing. Haugesund kommune har utredet mulighetene for å utvide 
beiteområdene vest og nord for Haraldshaugen, og det foreslås nå å gjennomføre et tidsbegrenset tiltak 
med inngjerding av beiteområde rundt Krosshaugen ut 2021.  
  
I «Regional reiselivsstrategi for Haugalandet 2019-25» er en av styrkene ved Haugalandet som reisemål 
beskrevet som at vi har en sterk kulturhistorie å formidle, og at en av de fremste mulighetene ligger i at 
regionen kan ta en spisset og særegne profil i samarbeidskonseptet «Homeland of the Viking Kings», og 
som man i planen beskriver å styrke gjennom attraksjonsutviklingen til å ta en posisjon som «The Viking 
Capital of the World».  
  
Planene omtaler riksmonumentet Haraldshaugen som et ikke-kommersielt produkt hvor det offentlige må 
sikre en god forvaltning og tilrettelegging. I den vedtatte planen fremheves betydningen av god forvalting 
av området for å styrke innholdet og troverdigheten til merkevaren Haugalandet.  
  
Bærekraftig besøksforvaltning  
Bærekraftig besøksforvaltning, som har som mål at kommuner, reiselivsnæring og andre aktører skal 
samarbeide for å finne praktiske løsninger for hva som må til for å ha en god besøksforvaltning, er et 
vesentlig verktøy i utvikling av bærekraftige reisemål. Forenklet kan vi si at besøksforvaltning skal bidra til 
å sikre at opplevelsen blir god både for besøkende og fastboende, samtidig som den lokale 
verdiskapingen blir størst mulig.  
  
Besøksforvaltning i praksis handler med andre ord om å ta vare på konkurransekraften på reisemålet og 
utvikle styrker som gir reisemålet muligheter for å produsere ekte opplevelser for gjestene. Det handler 
videre om å ta vare på kvaliteten i kundeopplevelsen, ta vare på natur og lokal kultur og bruke disse 
ressursene på en måte som bidrar til å øke den lokale verdiskapingen. Oppsummert kan man si at 
besøksforvaltning handler om å bidra til bærekraftige lokalsamfunn der reiselivet spiller en viktig rolle.  
  
Besøksforvaltning skal sikre at opplevelsen blir god både for besøkende og fastboende, samtidig som den 
lokale verdiskapingen blir størst mulig. Besøksforvaltning betyr derfor at man sikre en bærekraftig utvikling 
som er innenfor grensene til det natur, landskap, miljø, lokalsamfunn og lokal kultur tåler, samtidig som 
det gir grunnlag for sunn næringsdrift og lokal verdiskaping.  
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Reiselivet skiller seg fra en del andre næringer og industrier ved at produksjon og forbruk skjer på samme 
sted, og at opplevelsen ikke kan distribueres til kunden der kunden er, men at kunden kommer til oss som 
gjest. Det er grunnen til at turismen i stor grad påvirker samfunnet det utøves i. Målet med 
besøksforvaltning og besøksledelse er å finne den optimale balansen mellom bruk av et sted og det å ta 
vare på stedets ressurser på en bærekraftig måte. Besøksforvaltning hører derfor hjemme i 
samfunnsplanleggingen og er et naturlig fagområde inn i det kommunale, fylkeskommunale og nasjonale 
planarbeidet. I denne saken virker det for oss som at besøksforvaltning i forberedelse av saken, ikke er 
godt nok ivaretatt.  
  
Inngjerding er ikke løsningen  
Destinasjon Haugesund og Haugalandet mener at utvidelse av beiteområder og inngjerding ved 
Krosshaugen ikke er en riktig løsning i forvaltning av området som i dag har meget sterk opplevelsesverdi, 
og som har mulighet til å styrke seg vesentlig med de rette grepene. 
  
Vi oppfatter at en inngjerding av deler av området vil forringe attraksjonsverdien av kulturhistorien som 
området formidler. Inngjerdingen som vil omfatte en stor del av friområdet på Haraldshaugen, 
representerer etter vår oppfatning et forstyrrende element for besøkende og lokalbefolkningen i deres bruk 
av området.  
  
Haraldshaugen og Krosshaugen er et fellesgode for vår destinasjon. Et fellesgode som skal være 
tilgjengelig for alle og som skal styrke attraktiviteten både for tilreisende og lokalbefolkning. Forvaltning av 
fellesgodet er kommunens ansvar og vi er enig i at en bør utprøve nye måter å forvalte fellesgode på. Vi 
mener imidlertid at valgte alternativ ikke er et bærekraftig alternativ da det på kort sikt vil forringe 
attraksjonskraften til området og destinasjonen. På lang sikt kan dette bety svekket attraksjonskraft, og 
dermed færre gjester og redusert omsetning for alle bransjer innenfor reiselivsnæringen på vår 
destinasjon.  
  
Tidspunktet for inngjerding kunne ikke vært dårligere, slik vi ser det. Alle markedsanalyser viser at 
forbrukere etter covid-19 vil foretrekke områder uten trengsel, og at man gjerne vil ha større områder å 
bevege seg på. Dette er forbrukeratferd påvirket av smittevernregler gjennom pandemien, og en 
inngjerding av våre primære attraksjoner vil i forhold til etterspørsel etter covid-19 svekke vår attraktivitet.  
  
En inngjerding vil føre til at besøkende vil sluses inn til toppen av Krosshaugen i nærkontakt med 
hverandre. Vi regner med at i perioder etter normalisering av reiselivsmarkedene vil avstandsregler og 
hygiene forholdsregler være gjeldende. Disse blir mer krevende å håndheve om en gjerder inn aktuelle 
område.  
  
Vårt forslag  
Vi er opptatt av en bærekraftig besøksforvaltning og balanse mellom ivaretakelse av attraksjonskraft og 
forvaltning av våre kulturhistoriske områder. Forslaget som nå legges frem for behandling er slik vi ser det 
for ensidig utredet, da hensynet til forringelse av attraksjonskraft og konsekvenser ift smittevern, ikke er 
belyst bredt nok. 
 
Vi foreslår at kommunen tar reiselivsnæringen og lokalbefolkningen med i en ny utredning som omfatter 
alle sider ved en bærekraftig besøksforvaltning av våre primære attraksjoner ved Krosshaugen.  
 
 
23.02.21 
Vigleik Dueland 
reiselivssjef 
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