
 
NATUR OG KULTUR-GUIDING PÅ EN NY MÅTE 
 
Målet er å utvikle levende og engasjerende guiding i vårt distrikt. Vil gi besøkende gode 
natur og kulturopplevelser som gir mening og skaper engasjement. 
 
FØRST I SKANDINAVIA 
 
Bryggeloftet i Elgåa var samlingsstedet for de framtidige guidene og museumsansatte fra 
hele Hedmark. Det var ikke tilfeldig. Målet var å øke kompetansen og sette fokus på hva god 
formidling av natur og kulturarv er.  
I Elgåa er det nok av begge deler rett utenfor døra. Mange av deltagerne jobber til daglig i 
nasjonalparker både i Sverige og Norge. Og kompetansen de denne uka opparbeider seg skal 
de også bruke når de kommer hjem.   
Guidene har reist fra lengst nord og syd i Norge, samt fra store deler av Sverige for å 
fokusere på hva god formidling av natur og kulturarven er. De deler alle et engasjement for 
natur og kultur.  
 
VERDISKAPING HER 
 
Trysilvassdragets skogeierlag representert ved Kristian Bjørnstad er lokal arrangør i 
samarbeid med Interpret Europ, en organisasjon som har medlemmer i 37 land. Kurset er 
det første som arrangeres i Skandinavia, og i spiss på sitt fagfelt. 
- Målet er å utvikle god natur og kulturformidling, som igjen gir verdiskapning i vårt distrikt, 
forteller Kristian Bjørnstad. 
Skogeierlaget i Trysil er opptatt av å ikke bare tenke kubikk og tømmer, men også engasjere 
seg i bredden av verdiskaping i regionen. Kristian Bjørnstad mener det fortsatt er mer å 
hente.  
Arbeidet med ny flyplass i Sälen er så smått i gang. Trysil og Engerdal er reisemålet for en 
lang rekke turister fra hele Europa. 
- Det er viktig for vår region å heve kvaliteten på guiding. Vi skal ikke bare overlevere fakta, 
men skape mening og vekke engasjement.  
- Dette er en god metode som har gitt god framgang mange andre steder. For eksempel har 
man jobbet på denne måten i USA, England og Tyskland lenge. Sverige har så smått kommet 
i gang og vi ønsker også å øke kompetansen på guiding i vår region, sier Bjørnstad.  
 
Representanter for Anno museum, Rørosmuseet og Pilgrimsleden besøkte også Elgå i løpet 
av disse dagene for å sette fokus på hvordan man tilrettelegger for at natur og 
kulturhistorien skal vekke engasjement og gi en dypere mening for de som kommer hit. 
 
 
VEIEN VIDERE 
 
Det er 60 medlemmer i SITE  – prosjektet (Sälen, Idre, Trysil og Engerdal) nå, kursene er med 
på å øke kompetansen til de lokale guidene. – De som driver guiding i Trysil går mer og mer 
mot å gjøre det på engelsk forteller Kristian Bjørnstad. Guide-kurset ble også i helhet 
gjennomført på engelsk. Også det er viktig nå som vi får stadig flere besøkende langveisfra.  



Selv om noen av deltagerne nok syns det innimellom var utfordrende når de litt lattermildt 
lette etter de engelske ordene for ”fange rype i snare”, ”vidda” eller ”lav”. Men etter noen 
dager med øvelse får man mer sving på det! 
 
- Vi må få flere gode guidede opplevelser, sier Kristian Bjørnstad. Han er optimistisk for veien 
videre. – Det skjer masse spennende i vårt distrikt, samtidig som det er rom for ennå flere 
prosjekter. Trysilvassdragets skogeierlag er opptatt av å utvikle gode konsepter rundt 
skogopplevelser til glede og nytte for lokale grunneiere og besøkende. Slik sett er det 
kanskje også naturlig at flere blir nysgjerrig på hvordan god formidling kan være.  
 
 


