Forskersymposium: Forskning og utdanning i naturbasert reiseliv
Norges miljø‐ og biovitenskapelige universitet (NMBU) sammen med Norges
Vitenskapsakademiet for Polarforskning, AECO, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
og Universitet i Tromsø fikk støtte fra Svalbard miljøfond til å gjennomføre et
forskersymposium om naturbasert reiseliv.
Seminaret ble gjennomført 5. september 2016 i UNIS sine lokaler i samarbeid med AECOs
reiselivskonferansen «Friske fraspark» 5.-7- september. Det deltok 15 personer fra de mest
sentrale forsknings- og utdanningsmiljøene i Norge samt samarbeidspartnerne og
representanter fra reiselivet. Fokus på seminaret var at undervisning og forskning skal bidra
til et økologisk, økonomisk og sosialt robust reiseliv på Svalbard og arktiske strøk og at dette
omfatter både kultur, natur, næringsliv, forvaltning og lokalsamfunnet.
Symposiet ble organisert slik at alle deltakerne på symposiet deltok på konferansen «Friske
fraspark» og at tre deltakere på symposiet holdt foredrag på konferansen om forskning og
utdanning om naturbasert reiseliv.
Utgangspunktet for symposiet var behovet for mer kunnskap om et bærekraftig reiseliv i
sårbare områder som Svalbard og hvordan kunnskapsmiljøer kan bidra med kompetanse i
form av forskning og kandidater for å dekke behovet til forvaltningen og reiselivet. Sentralt i
dette er både relevant forskning og å utdanne kandidater med den rette kompetansen. I tillegg
var det et mål å styrke samarbeidet mellom de mest sentrale kunnskapsinstitusjonene som
arbeider med tema. Det var også et mål videreutvikle samarbeidet med reiselivet og
forvaltningen på Svalbard.
Alle miljøene presenterte sin forskning og utdanning innenfor naturbasert reiseliv på
symposiet. Dette medførte diskusjoner om utviklingen, synliggjøring og styrking av dette
fagfeltet innenfor akademia, men også gjennom tettere samarbeidet med reiselivet og
forvaltningen. Det enighet om mer samarbeid i pågående forskningsprosjekter, samarbeide
mer for å fremstå som et fagfelt som kan styrke posisjonen i fagpolitiske prosesser og å
samarbeide tettere om forskerutdanning som gjennom veiledning, besøk og gjesteopphold
ved de ulike institusjonene. Utdanningsprogrammene ved institusjonene er i dag relativt
ulike, slik at studentutveksling per i dag vil kreve tilpassinger. Utover dette har symposiet
medført forsterket nettverk mellom kunnskaps- og utdanningsinstitusjonene,
Vitenskapsakademiet, UNIS og reiselivsnæringen.

