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Et paradigmeskifte
Reiselivsnæringen er i endring, og står overfor det vi kan 
kalle et paradigmeskifte. Fra å være en leverandør av 
transport og overnatting, forventer de besøk ende nå noe 
mer av reiselivsnæringen. De har et ønske om å ta del 
i aktiviteter ved destinasjonen, de ønsker opplevelser!

I Nordland er næringen godt i gang med å omstille 
seg til å bli den leverandøren som de reisende forventer. 
Her er samarbeid den store nøkkelen til suksess, og det 
påpekes fra næringen at man må tørre å unne naboen 
suksess. I det lange bildet er det viktig å spille hverandre 
gode, for å bygge attraktive reisemål, destinasjoner og 
 regioner. Reiselivsnæringen er kompleks, og består 
av opplevelser, overnatting, transport, bespisning 
og formidling. Vårt hovedfokus i denne rapporten er 
opplevelser.

Og opplevelser kan være så mangt. Det kan være 
opplevelser knyttet til mat, natur og kultur. De kan være 
rettet mot barnefamilier, mot bedriftsmarkedet og mot 
individuelt reisende som ønsker store og spektakulære 
opplevelser. Noen av Nordlands direkte opplevelsestil-
bydere kan du lese mer om i interv juene vi har gjort,  
samt hvordan de mer tradisjonelle reiselivsbedriftene 
sam arbeider med opplevelsestilbyderne. 

Utfordringen i reiselivssektoren ligger ofte på 
kapital siden, og viljen til å ta risiko der det kreves større 
invester inger. Som alle andre næringer er reise livs-
næringen avhengig av å fornye seg, og å levere til de 
standarder som forventes. Norge er et høykostland, og 
Nordland konkurrerer med hele verden om  turistene. 
Det forventes kvalitet, og det forventes leveranse-
garantier. Her kommer også kompetansebegrepet inn, og 
 forstå elsen av næringen.

I Nordland har vi kommet langt i forhold til forskning 
og kompetanse innen reiselivet. Det samarbeides godt 
mellom offentlige og private aktører for å ruste seg for 
framtiden. I rapporten kan du lese om «gåsehudkoden», 
om hvordan virkemiddelapparatene bistår reiselivs-

næringen, og om hvordan reiselivsnæringen benytter seg 
av og samarbeider med dem. 

Reiselivsnæringens utvikling i Nordland de siste 
årene vises også i rapporten gjennom utvalgte sta-
tistikker innen eksempelvis økonomi, overnatting, 
kapasitets utnyttelse og priser, hvor vi sammenligner 
både i et nasjonalt og regionalt perspektiv. Næringen 
bidrar til mange viktige og stabile arbeidsplasser, og 
til  aktive lokal samfunn og byer. Den fører med seg 
 caféer og restauranter av høy klasse, og utvikler kultur-, 
natur- og aktivitets  tilbud i sitt nærmiljø. Det er svært 
mange  positive ringvirkninger av næringen som vi håper 
 kommer fram gjennom denne rapporten. 

Skal man lykkes med den ønskede veksten som er for 
reiselivet her i Nordland, må det (fortsatt) fokuseres på 
følgende fire områder:

• Infrastruktur. Utbedre og korte ned veistrekninger, 
samt få på plass regional flyplass på Helgeland og 
i Lofoten.

• Økt kunnskap og kompetanse. Herunder utvidede 
og næringstilpassede tilbud på videregående skole, 
høyere utdanning og etter- og videreutdanning,  
samt ha et fortsatt tett samarbeid med forskning  
og næring.

• Økt grad av samarbeid og nettverksdannelse.  
Mange er med, men fortsatt står mange utenfor.  
Synliggjøre effekter og synergier, tenke destinasjon.

• Helårsturisme. Man må bli gode i alle sesonger, 
og tilby sesongvarierte spektakulære opplevelser 
i  verdensklasse – hele året.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra styringsgruppen 
til Indeks Nordland. Vi ser fram til å følge næringens 
utvikling,  ønsker deg som leser god lesing og håper 
 rapporten faller i smak. 

Sissel Ovesen og Tom Steffensen,  
Kunnskapsparken Bodø
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Gåsehudkoden
World Tourism Organization (UNWTO) har varslet en betydelig økning i inter
nasjonal turisme de neste årene. Norge har så langt ikke klart å ta ut sin del 
av den veksten som allerede har kommet. Men i Nordland er det noe på gang. 
 Satsning på opplevelses basert reiseliv styrker både verdiskaping og trafikkvekst.
ForFattere: aNN-Jorid PederseN & Bård JervaN, mimir as
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Turismen i Norge er fortsatt først og fremst 
 tuftet på en lang tradisjon som et klassisk reise-
mål. Rundreiser gjennom norsk natur i bil og 
buss, med cruiseskip eller Hurtig ruten, samt 
 alpine skiferier har dominert stati stikkene. 
Det er en tøff utfordring å posisjonere Norge 
med tilbud som er så unike at vi er verdt de 
 prisene vi som høykostland må ha for å være 
lønn somme. Norsk reiseliv har derfor, litt spiss-
formulert, bare trådt vannet i en periode med 
stor vekst og innovasjon i internasjonal turisme. 
Men nå skjer det noe.

Da serviceøkonomien ble satt i sentrum var 
kundenes krav i større grad basert på  ønsket 
om kvalitet, og bedrift enes ansvar ble da  særlig 
knyttet til servicen i leve ransen. I dag er ikke 
god service lenger en konkurransefaktor men 
en hygienefaktor. For vi er villige til å betale 
mer for de spennende opplev elsene, men ikke 
for de ordinære tjenestene. Vi må ta  spranget 
inn i opplev elsesøkonomien, da får vi et nytt 
element å konkurrere på, noe som kan skille 
klinten fra hveten, og vinner fra taper. I opp-
levelsesøkonomien er autentiske og men ings
fulle opplevelser den sentrale konkurranse-
faktoren, og aktørenes oppgave blir å fremkalle 
de føl elsene i gjesten som gjør at han eller hun 
oppfatter sett ingen som ekte, genuin, menings-
full og troverdig. Og for å skape en autentisk 
og meningsfull opplevelse, må man i praksis 
åpne for en samskapende, aktiv deltakelse og 
et  personlig engasjement fra gjestenes side. Det 
er særlig på dette punktet den servicebaserte og 
mer passive tjenesteproduksjonen i det tradi-
sjonelle reiselivet kommer til kort. 

Den systemovergangen vi nå er inne 
i  skaper nye utfordringer, men åpner også for 
en lysere fremtid. En høyere foredlingsgrad 
og et gjennomgående opplevelsesfokus i tjen-
estene reiselivsnæringen leverer, kan bidra til 
å snu de siste tiårs utvikling. Med Nord- Norges 

unike natur- og kulturbaserte ressurs grunnlag 
har vi gode muligheter til å lykkes med å produ-
sere opplevelser i verdensklasse og tiltrekke 
oss kjøpe sterke utenlandske turister. Dermed 
 finnes det en vei fram for konkurranse kraften 
til det nordnorske reiseliv. Kursendringen 
 krever imidlertid en annen type kunnskap og 
en høyere innovasjonsgrad enn den vi  kjenner 
fra den tradisjonelle sightseeingbaserte 
 turismen. Det er all grunn til å tro at vi vil være 
et høykostland også i fremtiden. Det over-
ordnede spørsmålet blir dermed hvordan en 
fragmentert og til dels kapitalsvak bransje kan 
klare å endre seg fra en distriktspolitisk orien-
tert råvarenæring, til en moderne, kunnskaps-
drevet og lønnsom eksportnæring. Den norske 
oppdrettsnæringen har allerede vist at en slik 
transformasjon er mulig. Nå er reiselivet i nord 
også på gang.

Den framvoksende opplevelsesøkonomien 
betegner et økonomisk system der opplevelser 
danner grunnlag for verdiskaping og innova-
sjon, fordi opplevelsene har fått en økonomisk 
og kulturell verdi i seg selv for forbruk erne. 
Opplevelser styrker følelsen av å leve frie og 
men ingsfulle liv, og det ser ut til å få en  stadig 
høyere verdi for mennesker i vår tid og i vår del 
av verden. I boka Opp levelsesøkonomi.  Kunsten 
å designe opplevelser (Pedersen 2012) be-
skrives dette som en syntese av teorier hentet 
fra flere ulike fag, da særlig økonomi, sosio-
logi og psyko logi. Det mer prakt iske faget som 
ligger bak opplevelsesøkonomien som system, 
er imidlertid opplevelsesdesign. Opplevelses-
design handler om hvordan man kan utvikle 
og sette sammen kommersielle opplevelser slik 
at de blir mest mulig verdi fulle for bruk erne 
og mest mulig lønnsomme for produsenten. 
Dette er et fag reiselivs aktørene må lære seg for 
å  lykkes i dagens, og ikke minst morgendagens 
konkurransesituasjon. I et økonomisk perspek-
tiv kan opplevelser forstås som et verdinivå som 
beveger seg på tvers av reiselivets fire virksom-
hetsområder; transport, overnatting,  servering 
og aktiviteter. Opplevelses perspektivet kan 
gjennomsyre produkter og tjenester innen 
alle sektorer, men det kan også være mer eller 
 mindre fraværende. Opplev elsesgraden vil på 
den ene siden være avhengig av tilbyderens  

Stetind er Norges  
Nasjonalfjell, 1.392 m.o.h.

Foto: Johnny Haglund/ 
www.nordnorge.com
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intensjoner, ambi sjoner og leveringsevne, og på den 
andre siden av gjestens motivasjon for enten å med virke 
aktivt i en opplevelse, eller bare ønske en ordinær service-
tjeneste. Den viktige forskjellen mellom de to systemene 
er at betalingsviljen for meningsfulle opp  levelser er be-
tydelig  høyere enn for ordinære servicetjenester.

Dette potensialet ble for seks år siden utgangs-
punktet for en ny satsning i Nordland. Klyngeinitiativet 
 Innova tive Opplevelser startet som et ARENA-prosjekt 
(2008–2012) i det nasjonale klyngeutviklingsprogrammet 
som eies av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. 
En satsning som skal styrke regionale næringsmiljøers 
evne til innovasjon og verdiskaping gjennom økt sam-
spill mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer og det 
offentlige. Klyngen består i dag av cirka 50 opplevelses-
baserte virksomheter i Nordland og en på Svalbard, samt 
av FoU-partnerne Nordlandsforskning og Universitetet 
i Nordland ved Handelshøgskolen. 

Klyngens visjon har siden starten vært å skape lønn-
somme opplevelsestilbud med utgangspunkt i et ressurs-
grunnlag i verdensklasse. Dette er en region som høster 
internasjonale anerkjennelser som attraktivt reisemål 
på løpende bånd. Målet er å skape kommersielle natur-, 
kultur- og måltidsopplevelser som begeistrer kresne 
nasjo nale og internasjonale feriegjester. Veien dit er 
å skape vekst gjennom innovasjon og samarbeid.  Kjernen 
i klynge arbeidet er å tilrettelegge for at bedriftene ut-
vikler, selger og leverer meningsfylte og minnerike opp-
levelser med høy verdiskaping per gjest. Helt siden  starten 
har klyngebedriftenes mantra vært: «Vi gir oss ikke før 
 gjest ene får gåsehud». Men bedriftene erfarte tidlig at 
å skape opp lev elser som gir gåsehud er et fag, og en virk-
somhet som må baseres på kunnskap.

Her kan man tenke på en teater- eller filmregissør. For 
å fremkalle de magiske øyeblikkene turistene jakter på 
må aktørene ha en inngående forståelse for regi, drama-
turgi, timing, interaksjon og en psykologisk innsikt i hva 
det vil si å begeistre et publikum. Dette kommer ikke av 
seg selv. En film- eller teaterregissør har gjerne flere års 
utdanning bak seg og kan faget. Det er dette perspektivet 
klynge aktørene har ønsket å overføre til opplevelsesdrevet 
verdiskaping i reiselivet også. Kort sagt ønsker vi å faglig-
gjøre selve opplevelsesskapingen. Her ligger også nøkke-
len til lønnsomhet. Om du kan skape og levere gåsehud -
opplevelser, så går betalingsvilligheten opp og du får 
i tillegg verdifull og troverdig markedsføring i sosiale og 
digitale medier. For gode opplevelser deles i våre dager 
hele tiden. 

Men det må arbeides konkret med dette. Hvordan 
 legger man opp en så uforglemmelig hvalsafari at folk 
 reiser ens ærend fra et annet land for å være med på den? 
Hvordan dramatiserer man en nordlysopplevelse slik 
at den blir husket resten av livet? Eller hvordan skape 
måltids opplevelser med tørrfisk på kaikanten i  Svolvær, 
som er så unike at alle vil fortelle om dem på sosiale 
 medier? Til dette kreves både faglighet, kunnskap om 
mulig hetene og inngående innsikt i kundebehov. Vi ser en 
betydelig profesjonalisering av fagområdet, og framvekst 
av et fruktbart samarbeid med FoU-miljøene om kunn-
skapsutvikling og forsknings prosjekter. Særlig  viktig 
er forskningsprogrammet Opp levelser i Nord, som på 
grunn av sine gode resultater er forlenget til 2017. Gjenn-
om dette har Innovative Opplevelser også fått sin egen 
«Dr.  Gåsehud», Ann Heidi Hansen, som har skrevet av-
handlingen «Memorable moments - Consumer immersion 
in nature-based tourist experiences». 

Resultatene i bedriftene er også betydelige. En 
gjenn omgang av omsetningstall i 13 av kjernebedriftene 
i klyngen viser en samlet omsetningsvekst på 162 % fra 
2008–2013. Opplevelsesbedriftene i klyngen er også mer 
lønnsomme enn bransjen totalt sett. Det arbeidet som 
gjøres skaper også internasjonal oppmerksomhet. I år er 
eksempelvis Ann Heidi Hansen, som nå er merkevare-
ansvarlig i Nordnorsk Reiseliv, invitert til den inter-
nasjonale organisasjonen Adventure Tourism (ATTA) sin 
verdenskongress for å snakke for 700 delegater fra hele 
verden om hvordan bedrifter og FoU-miljøene i Nordland 
sammen har utviklet faglige verktøy bedriftene kan bruke 
for å gi sine gjester gåsehudopplevelser. 

Innovative Opplevelser har også utviklet Norsk 
 Opplevelseskonferanse til en ledende norsk møteplass 
for aktørene i bransjen. Nordland får mange gode til bake-
meldinger for det samarbeidet som er skapt rundt dette 
næringsmiljøet. Vi kan sammenligne det med de norske 
håndballjentene. Om de skal vinne gull, trenger de både 
gode spillere med individuelle ferdigheter, gode spille-
systemer og innsikt i hvordan de andre lagene spiller. Men 
de vinner likevel bare om enkeltspillerne har tillit til hver-
andre og spiller som et lag. På samme måte snakker vi om 
å skape og levere nye opplevelser sammen. Inno vasjon 
i nettverk heter det på fagspråket. Det er dette som er 
 sjelen i klyngesamarbeid. Det er likevel ikke slik å forstå 
at samarbeid innebærer å gi slipp på de enkelte bedrift-
enes særegenheter og unike tilbud. Nei, tvert om. Det 
handler om å styrke spisskompetansen hos den  enkelte. 
Om å beholde eget særpreg og skape gode, komplemen-
tære opplevelseskonsepter sammen.
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I vårt vestlige samfunn er opplevelser blitt en naturlig 
del av livet for de fleste. Vi snakker om ferie- og reise-
opp levelser, hverdagsopplevelser, kulturopplevelser og 
natur opplevelser. Vi har også begynt å snakke mer og 
mer om den gode kundeopplevelsen vi får gjennom et vel-
fungerende produkt eller en smart tjeneste, og om den 
dårlige kundeopplevelsen i motsatt tilfelle. En opp levelse 
som kjøpes for opplevelsens skyld alene, for  eksempel 
en konsert, kalles gjerne en ekspressiv opp levelse. 
Kundeopp levelsen knyttet til for eksempel et bilkjøp, om-
tales derimot som en instrumentell opplevelse, fordi den 
primært skal gi merverdi til en vare eller en tjeneste. Fordi 
begge typer opplevelser har fått stadig større verdi for 
oss, er vi også villig til å bruke mer penger og tid på dem 
enn tid ligere. Med det er opplevelser blitt verdi drivende 
for både betalingsvilje, kundetilfredshet og omsetning 
i flere og flere virksomheter. Samtidig er opplevelsen blitt 
en  viktig konkurransefaktor som stadig flere benytter for 
å skille seg ut fra konkurrentene. Her presenteres den 
grunnlegg ende logikken i opplevelsesbasert verdiskaping 
for fremmøtebaserte reiselivsopplevelser.

Ressursfundament
Opplevelsesbasert reiseliv bygger sine verdier på to 
råstoffkategorier, naturgitte ressurser (som vakre land-
skap, ren luft, fiskevann etc) og kulturgitte ressurser 
(menneskebygde attraksjoner, lokale kulturtradi sjoner, 
festivaler, lokal historie etc). Når man skal utvikle opp-
levelsesbasert virksomhet, er det derfor naturlig å ta ut-
gangspunkt i det stedlige ressursgrunnlaget.  Eksempel vis 

kan det være mat og tradisjoner knyttet til tørrfisk 
i  Lofoten som har vært brukt i fiskerinæringa i hundre-
vis av år, men som ikke nødvendigvis er blitt anvendt 
som ressurs for opplevelser for turister. Det kan være 
stav kirker eller sjeldne fugler, hval i Vesterålen, fjell-
formasjonen Prekestolen på Vestlandet eller Den Norske 
Opera i Oslo. Ressursfundamentet er nærmest uendelig, 
men det er til låns og kan også raskt både forsterkes eller 
forringes gjennom både intern og ekstern påvirkning. 

Foredlingspotensial
Det er det natur- og kulturgitte ressursgrunnlaget, for edlet 
til stedlige opplevelsestilbud, som danner attraksjons-
kraft og verdi som reisemål. Dette danner grunn laget for 
næringsaktivitet. Disse opplevelses tilbudene er trafikk
skapere, mens andre tilbud (for eksempel et stedlig 
handels tilbud) blir trafikknytere. Foredlings potensialet 
avdekkes ved å vurdere i hvilken grad ressursgrunn-
laget lar seg foredle til salgbare og lønnsomme 
 produkter,  tjen ester og opplevelser. Å gjøre denne vurder-
ingen i et bære kraftperspektiv er helt grunnleggende. 
Ressursgrunn laget skal ikke forringes eller ødelegges, 
snarere fornyes og forsterkes ved bruk. Investeringene 
må forrentes der investeringene gjøres. Hverken Hamsun-
senteret på  Hamarøy eller Svinøya i Svolvær kan flyttes. 
Først og fremst må man vurdere om ressursene gir mening 
for  kunden. De må kunne tilfredsstille sentrale behov og 
kunne anvendes i en kommersiell sammenheng. Nord-
lyset som ressurs har eksempelvis alltid vært der i Nord- 
Norge, men det er først med den økende kjøpe kraften 

Opplevelsesbasert  
verdiskaping som en prosess
ForFattere: aNN-Jorid PederseN & Bård JervaN, mimir as
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og den økte natur- og opplevelsesinteressen i sentrale 
 mark eder at det store foredlingspotensialet har vist seg. 
Når ress ursen nordlys blir til salgbare og bærekraft ige 
ut flukt er som treffer markedets behov for spektakulære 
natur opplevelser, forløses foredlingspotensialet.

Reisegrunner og kundebehov
All opplevelsesbasert verdiskaping må forankres 
i  kund enes reisegrunner og behov. Det er derfor helt nød-
vendig å skaffe seg innsikt i de indre og ytre motivene 
som  styrer de enkelte gjestenes valg når de vurderer 
opplevelses ønsker. Dette trinnet handler om å avdekke 
hvilke funksjonelle og emosjonelle behov kunden har, og 
hva de mener har en opplevelsesverdi for seg. Innsikt 
i etterspørsels trender og drivere i markedet er viktig. Vel 
så viktig er forståelsen av kundenes brukerreise. Det vil si 
hvordan de motiveres og hvordan de agerer både før, under 
og etter reisen. På dette trinnet foretar man  derfor markeds-
analyser og undersøkelser av kundebehov, segmenterer 
markedet, definerer brukerreiser, lager seg beskrivelser av 
personas (idealkunden for et tilbud) og forsøker å se sitt 
eget ressursgrunnlag inn i dette bildet. Hva kan vi utvikle 
for hvem som gjør at de faktisk reiser hit og betaler den 
 prisen vi må ha for å få en lønnsom virksomhet.

Konsept- og opplevelsesdesign
Neste trinn handler om å skape ressursgrunnlag og 
markeds innsikt og gjøre de om til forståelige og kommer-
sielle konsepter, varer og tjenester. Opplev elseslogikken 
er helt  grunn legg ende på dette trinnet. En gyllen regel 
man kan følge er: Jo høyere opplevelses verdi, desto høyere 
verdiskapings potensial. Toppen av opplevelsespyramiden, 
såkalte trans form ative opp levelser, skal kunne bevege så 
sterkt at man endrer seg litt som menneske. Det krever høy 
involvering fra kund enes side og er viktig for betalings-
villigheten om man  lykkes. Likevel, en tung emosjonell 
involvering er ikke alltid noe kunden ønsker. Dessuten 
kan komplekse opplevelsesleveranser gjøre produk sjonen 
unødvendig kostbar. På dette trinnet må man derfor finne 
den optimale balansen mellom hva som loves, kostnader, 
kompleksitet, involveringsgrad, pris og ambisjoner. Her 
blir kalkyler og lønnsomhetsanalyser en viktig del av 
arbeidet. I tillegg benyttes ofte metoder som tjeneste- og 
opplevelsesdesign for å skape forståelige konsepter og 
sømløse leveranser for kunden. På dette trinnet bør man 
også teste og eksperimentere med tilbudet man utvikler 
for å sikre at det er godt nok til å settes i full produksjon.
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Produksjonsplanlegging
Når tilbudet er ferdig designet og testet i markedet, skal 
selve leveransen plan legges og forberedes. Det at kunden 
er en helt sentral aktør i produksjonen, kalles sam skaping. 
Det krever ofte effektive booking-, planleggings- og 
kvalitets sikringssystemer, og avtaler med leverandører og 
samarbeidspartnere. Det handler om å tilrettelegge for en 
optimal samskaping når kunden kommer og opplevelsene 
leveres. Produksjonsplanleggingen omfatter ofte å skape 
gode opplevelsesrom (både ute og inne), dramaturgi og 
regi, samt om å klar gjøre an satte til møtet med gjestene. 
Den vil også handle om alt fra innkjøp, kompetanseut-
vikling og tilbereding, tilbereding av måltider, til klar-
gjøring av utstyr. Et opplevelsesrom er det fysiske eller 
digitale rommet eller miljøet der gjesten, de ansatte og 
eventuelt andre gjester møtes og samskaper en opplevelse. 
For å lykkes med neste trinn i prosessen, må man øve på 
samskaping av opplevelser i dette rommet, nærmest slik 
skue spillere gjør det foran en teaterforestilling. 

Produksjon og samskaping
Enhver gjest trer inn i et opplevelsesrom med en bestemt 
inngangsposisjon, det vil si sitt personlige sett med erfar-
inger, kunnskap og forventninger. Samskapingen er av-
hengig av at man møter gjesten på dette og sørger for at 

han involverer seg. Slik kan gjest og leverandør i felles-
skap sikre en optimal opplevelse ut fra det utgangs-
punktet begge har. Samtidig med denne samskap ingen, 
som vi gjerne sier at skjer «på scenen», foregår det en 
produk sjon «bak scenen» som kunden ikke ser eller opp-
fatter. «Bak og på scenen» i opplevelsessammenheng er 
å regne som parallelle universer, men gjesten skal kun 
invol veres i ett av dem, nemlig «på scenen i universet». 
Produsenten må derimot bevege seg i begge, og til enhver 
tid kunne skille klart mellom de to. 

Kundeoppfølging
Når opplevelsesleveransen er over, er det likevel ikke over 
for gjesten. Opplevelser handler om å skape minner som 
lever lenge etter at selve opplevelsen har funnet sted. Det 
er produsentens oppgave å hjelpe gjesten med å ta vare 
på minnene og dele dem med andre, også etter at gjesten 
har reist. Dette er altså trinnet for gjensalg og relasjons
bygging. Men det er også den viktige fasen som skal bidra 
til ny innsikt gjennom å undersøke hvordan gjestene opp-
fattet opplevelsen ved avreise og hvordan den  eventuelt 
har påvirket han over tid. Samtidig er denne fasen en 
restart av den syklusen som skal bidra til utvikling, forny-
else og forbedring i virksomheten og i ressursgrunnlaget. 

Sykkelturisme på Å i Lofoten.

Foto: ManfredStromberg.com/ 
visitnorway.com



10

Opplevelsesbasert reiseliv | Nordland 2015

Reiseliv og opplevelser er et av tre prioriterte satsings-
områder i «Et nyskapende Nordland - Innovasjonsstrategi 
for Nordland 2014-2020». Lokal mat, kultur, natur,  historie 
og aktiviteter står i fokus for opplevelser i reiselivsfylket 
Nordland. Reiselivsnæringen jobber tett sammen med 
kulturnæringene og matprodusentene for å skape de gode 
opplevelsene, hvor kvalitet og mangfold vektlegges høyt.

Nordland fylkeskommune har spesielt fokus på 
 følg ende fire områder: 

1) Destinasjonsutvikling
2) Produktinnovasjon-/utvikling opplevelsesnæring
3) Markedsinnovasjon
4) Kompetanse og FoU

I avsnittene nedenfor gis en nærmere beskrivelse av 
 prosjekter hvor fylkeskommunen bidrar. 

Destinasjonsutvikling
Nordland fylkeskommune har som mål å bidra til utvik-
ling av bedre, mer helhetlige og tilgjengelige reisemål 
i alle fylkets regioner. I et langstrakt fylke som  Nordland 
er dette utfordrende og det er helt avgjørende med et ut-
strakt samarbeid mellom mange parter for å lykkes. Gjen-
nom «Arena Nordland» og «Interreg Europa –  Innovative 

Destination» skal fylket nå sine målsetninger om 
destinasjonsutvikling.

«arena nordland» er en felles møteplass mellom dest i-
nasjonene i Nordland og Ressursgruppe for reiseliv i regi 
av Nordland fylkeskommune. I forbindelse med iverk-
setting av innovasjonsstrategien forsterkes arbeidet med 
Arena Nordland. Det igangsettes prosjekter med å ut-
vikle destinasjonene i Nordland som en kraftfull del av 
det nye innovasjonssystemet for opplevelsesnæringene 
i  fylket. Destinasjonene i Nordland inviteres til å delta 
i et kompetansehevingsprogram knyttet opp mot de ulike 
 ele mentene i strategien. 

«interreg europa – innovative destination» ser 
på ulike metoder for destinasjonsbasert innovasjon, og 
hvordan samspillet i og mellom næringer, forsknings-
institusjoner, myndigheter, kulturaktører og matprodu-
senter kan bidra til å bedre innovasjonssystemene. Reise-
livsnæringen er i endring og det stilles stadig nye krav til 
destinasjonene og kvaliteten på produktene som tilbys. 
Det skal jobbes med å utvikle bærekraftige reisemål med 
virkemidler som fungerer for de komplekse behovene 
opplevelsesbasert reiseliv har. Nordland fylkeskommune 

Et nyskapende Nordland
Nordland fylkeskommune er en viktig medspiller i den opplevelsesbaserte 
reiselivssatsingen som pågår for fullt i alle fylkets regioner. En lang rek
ke aktører fra ulike deler av reiselivets verdikjede er involvert i satsingen. 
 Nordland har også påtatt seg en sentral posisjon i viktige nasjonale sats
inger gjennom Arena Innovative Opplevelser, VRI og Forskningsløft i Nord. 
 Nordland har mye å lære av andre lands erfaringer fra reiselivssektoren, 
derfor står internasjonalt samarbeid også på dagsorden.

Kjerringøy gamle handelssted.

Foto: Terje Rakke/Nordic Life/
www.nordnorge.com
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ønsker å samarbeide med regioner i Europa for å videre-
utvikle reiselivs- og opplevelsesnæringen i Nordland. 
Fylkeskommunen er leadpartner i prosjektet «Interreg 
 Europa – Innovative Destination». 

Produktinnovasjon-/utvikling opplevelsesnæring
Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å sikre vekst 
og utvikling, hvor fylkeskommunen er en viktig støtte-
spiller, både gjennom kunnskap om næringen og i form 
av økonomiske bidrag. Kunnskap om opplevelsesdesign 
og hvordan en tilbyr produktet til kundene er viktig for 
å utvikle opplevelsesnæringen. Reiselivsnæringen har 
alltid vært sesongbetont, noe som har påvirket lønnsom-
heten og skapt flere utfordringer. Erfaringer i andre  fylker 
og andre land viser at det er mulig å øke aktivi tetene 
også i vintermånedene. For å forlenge turistsesongen 
i  Lofoten har om lag 20 bedrifter over flere år jobbet med 
pro sjektet « Lofoten Vinter» (se også side 40). Resultatene 
fra  prosjektet er svært positive, dette vises i form av vekst 
i antall overnattinger og en utvidet sesong.

Produktinnovasjon innenfor opplevelsesbasert reise-
liv er spesielt krevende fordi det her er behov for innova-
sjonsprosesser mellom og på tvers av bransjer, i tillegg til 
et nært samarbeid mellom kunder og leverandører.

Vi vil her kort omtale et utvalg prosjekter hvor 
 Nordland fylkeskommune er bidragsyter.

Opplevelseskonsepter
Kombinasjonen natur og aktiviteter skaper grunnlag 
for flotte opplevelser. Nordland fylkeskommune har gitt 
tilskudd til prosjekter som skal utvikle sykkel, kajakk 
og vandreturisme. Et eksempel er prosjektet «øy riket 
helgeland- fra ord til handling», som jobber 
med tilrettelegging og utvikling av produkter som skal 
 fremme Helgeland som en sykkel- og kajakkdestinasjon 
i verdensklasse.

«nordlandsbanen» har blitt kåret til Europas femte 
 vak reste nattogreise av Lonely Planet. Interessen for 
 Nordlandsbanen viste seg også å være stor da pro-
grammet «Nordlandsbanen minutt for minutt» ble vist 
på NRK i  desember 2014. Det pågår et samarbeid mel-
lom Nordland og Nord-Trøndelag fylkeskommune, NSB, 
 Avinor, NordNorsk Reiseliv og Trøndelag reiseliv for at 
opplevelsestilbydere langs jernbanen skal utvikle og tilby 
opplevelsesprodukter til de reisende på Nordlandsbanen.
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«træna/hawaii» er basert på en sann historie om to 
søsk en, hvor den ene var bosatt på Træna og den andre på 
Hawaii. Disse to hadde en unik brev- og bildeutveksling 
gjennom mange tiår i forrige århundre. Deres personlige 
dokumentasjon av egne liv gjennom et helt 1900-tall på 
hver sine øyer i ulike deler av verden har dannet grunn-
laget for et prosjekt som er en del av utviklingsprosjektet 
TENK TRÆNA. 

«backpacker kystriksveien» er et prosjekt som gjenn-
om  føres av Foreningen Kystriksveien/ Kystriksveien AS 
i samarbeid med Nordland Fylkeskommune og Nord- 
Trøndelag Fylkeskommune. Prosjektet skal gjøre Kystriks-
veien lettere tilgjengelig for de som ønsker å reise 
 kollektivt langs strekningen.

I en rekke år har fylkeskommunen bidratt til vår store 
stolthet «verdensarv vega». Vegaøyan ble registrert på 
UNESCOs verdensarvliste i 2004. Les mer om Verdensarv 
Vega på side 56.

Rute- og Charterutvikling fly
For å oppnå resultatforbedringer og utvidelse av sesong 
er samferdsel og kommunikasjon blant de viktigste kri-
teriene for å lykkes. Nye ruter må etableres. For å øke 
volumet av turister til landsdelen er det behov for langt 
flere charterflyg ninger til Nord-Norge. Det er nå eta-
blert et charterfond for Nord-Norge som administreres 
av  Nordnorsk Reiseliv. Charterfondet er organisert 
som et samarbeidsprosjekt, eid og finansiert av fylkes-
kommunene i Nordland, Troms og Finnmark.

Sommeren 2014 startet SAS opp direkte rute 
 Stockholm–Bodø med to ganger ukentlig. Tilbudet var en 
suksess og ble derfor videreført sommeren 2015. Nordland 
 fylkeskommune bidro med ekstra midler til markeds-
føringen av Nordland i Sverige, primært rettet mot fly-
ruten. Rute tilbudet ansees som positivt både for reiselivs-
næringen og næringslivet generelt.

Matopplevelser
Mat produsert fra lokale råvarer er en viktig ressurs i ut-
viklingen av opplevelser fra Nordland. Nordland fylkes-
kommune støtter en rekke prosjekter som skal fremme 
mat og matopplevelser både i Nordland og i resten av 
Nord-Norge. Jordbruk, marinsektor, reiseliv og reindrift 
er næringer som inngår i denne satsingen. Formålet er 
å bidra til å øke kompetansen innen produksjon av lokal 
mat og skape større mangfold av lokale matprodukter og 
opplevelser. 

Nordland fylkeskommune bidrar med midler til pro-
sjektet «matopplevelser i nordland» som driftes av 
Fylkesmannen i Nordland. Prosjektets målsetting er blant 
annet å vise lokalmatprodusenters muligheter i markedet 
gjennom studieturer, hospiteringsordning og ved å legge 
til rette for nettverksbygging. 

Kulturnæringen
Det er et mål for Nordland fylkeskommune å bidra til ut-
vikling av attraktive steder og skape opplevelsestilbud 
for fastboende og tilreisende, med utgangspunkt i kultur-
næringer. Målet med satsingen er å bidra til ny eta blering, 
vekst og flere arbeidsplasser innen kulturnæringen 
i Nordland. 

Havkajakken dras på  
land en vinterdag i Lofoten.

Foto: Terje Rakke/Nordic Life/
www.nordnorge.com
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Eksempler på lokale prosjekter innenfor kultur nær-
ingen som Nordland fylkeskommune bidrar med støtte til er 
SKREI Opplevelsessenter, I Christian Fredriksens gründ er-
ånd, Jektefarts-museum i Bodøsjøen og Sjønstå gård.

skrei opplevelsessenter i Kabelvåg er et dokumenta-
sjonssenter for hele Nord-Norges fiskerihistorie.  Sent eret 
skal fremme identitet og stolthet og vise betydningen 
 fisket har hatt og har for Norge.

Christian Fredriksen etablerte en rekke fabrikker og virk-
somheter, som utviklet Melbu til et betydelig industristed 
på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900- tallet. 
Mange av disse bygningene står fortsatt, men er lite be-
nyttet. Nå ønsker prosjektet «i christian  fredriksens 
gründerånd» å skape ny aktivitet av Christian 
 Fredriksens industrieventyr. Det skal bygges opp et tilbud 
av opplevelser som synliggjør Melbus indu strielle kultur-
historie, for å bidra til ny kraft og utvikling på stedet. 

I et nasjonalt kulturbygg i bodøsjøen skal 
Nordlands museumet informere om norsk jektefart gjenn-
om 500 år og dens betydning for verdiskaping, inter-
nasjonale forbindelse, og den norske kystkulturen.

«sjønstå gård» som ligger på veien mellom Fauske og 
Sulitjelma skal med sine unike kulturminner utvikles til 
en destinasjon for opplevelser, formidling av kunnskap 
og verdiskaping. De 22 husene på gården står i dag slik de 
ble bygget for flere hundre år siden, med røtter helt tilbake 
til 1665. Gården representerer en tunform som var typisk 
for Nordland før 1900. Sjønstå Gård er det eneste bevarte 
klyngetunet nord for Dovre.

Nordlyset danser på himmelen  
og speiler seg i havet.

Foto: Øystein Lunde Ingvaldsen/
www.nordnorge.com

Nordland skal utvikle og levere  
opplevelser i verdensklasse – hele året!
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Nordland fylkeskommune deltar i et bilateralt samarbeid 
med regioner i andre land, og i 2014 ble det inngått av tale 
med Region Veneto i Italia. Første fase av samar beidet 
er prosjektet «via querinissima». Samarbeidet om-
fatter utviklingen av en europeisk kulturarvsrute  basert 
på handelsmannen Pietro Querinis sine reiser til og fra 
Røst i 1431–1432. Det er et ønske å utvikle en europeisk 
kulturarv rute etter Querinis reise til og fra Røst.

Det finnes mange spor etter tidligere pilegrims aktiviteter 
i nord, men det finnes ingen offisielle historiske pile-
grimsleder. I 2013 startet Sør-Hålogaland bispedømmeråd 
forprosjektet «pilegrim i nord» hvor Nordland fylkes-
kommune ga finansiell støtte. Målet for prosjektet var 
å kartlegge potensialet for en pilegrimsled fra Trondenes 
til Nidaros. Det skal utvikles nye opplevelser med basis 
i pilgrimshistorien.

Nordland fylkeskommune arrangerte i 2014 en to-dagers 
kulturnæringskonferanse. Konferansen bidro til 

å sette søkelys på hva som skal til for at kulturnær ingene 
i enda større grad kan bli en vekstnæring i Nordland. Konfe-
ransen var et møtested og en ideutvekslings arena både for 
kulturaktører og aktører innenfor reiseliv og opplevelses-
næringen. Det planlegges et nytt arrangement i 2016.

Profilering og Markedsinnovasjon
I april 2009 ble markedsselskapet NordNorsk Reiseliv eta-
blert. Selskapets hovedeiere er de tre nordnorske fylkes-
kommunene. Selskapet har kontorer i Alta, Tromsø og 
Bodø. Fokusområdet er spesielt ferie- og fritidssegmentet.

Resultatene av arbeidet som NordNorsk Reiseliv ut-
fører i samarbeid med destinasjonsselskapene ser vi 
gjenn om vekst i antall turister og omtaler i inter nasjonale 
 aviser og tidsskrifter. NordNorsk Reiseliv har ofte  rollen 
som vertskap for journalister og turoperatører som 
 besøker landsdelen. Etter Lonely Planet var på besøk 
i 2014 ble Nord-Norge utnevnt til den femte beste regionen 
i verden å besøke i 2015. Les mer om NordNorsk Reiseliv 
på  nordnorge.no.

Innseilingen til Træna. I nyere tid kanskje 
mest kjent for sin svært populære festival.

Foto: Terje Rakke/Nordic Life/ 
www.nordnorge.com
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Som reisemål skal Nordland være synlige i markedet. 
Merkevaren «Nordland – opplev verdens vakreste kyst» 
er viktig i arbeidet med å styrke Nordland sin posisjon 
i markedet. 

Kompetanse og FOU
Kompetanse er et suksesskriterie for å få til en vellykket 
reiselivsutvikling. Dette gjelder kompetanse i bedriftene, 
kompetanse om næringen og hvordan den kan utvikles, 
samt kompetanse i forsknings- og utviklingsmiljøene 
i fylket.

Den kompetanserettede satsingen fra Nordland 
fylkes kommune sin side omfatter styrking av FoU- miljøer 
i Nordland innen reiseliv, tiltak på reisemålsnivå og 
kompe tanseutvikling i bedrifter. 

Opplevelsesbasert reiseliv er ett av tre satsingsområder 
i vri nordland (Virkemidler for regional FoU og inno-
vasjon). Et mål med VRI er å få til kompetanseutveksling 
mellom næring og forskning, og raskt kunne gå inn og 
forske på utfordringer for næringen. 

Nordland fylkeskommune og Nordlandsforskning 
er to av flere partnere som er invitert til å delta i pro-
sjektet «reise livsmonitor» som gjennomføres av 
Høgskolen i  Buskerud (HiBu), et reisebarometer som 
skal måle kvaliteten på reise livsopplevelsene. Dette 
skal gjøres ved å samle, kvali tetssikre og gjøre til-
gjengelig informasjon for aktører. Dette for å øke 
innovasjon og verdiskaping, samt måle utvikling 
i reiselivs nær ingen i et nettbasert målesystem – en 
 monitor. Både bedrifter, turistdestinasjoner, forsknings-
miljøer og offentlige institusjoner som jobber opp mot 
nær ingen vil ha nytte av et slikt verktøy. Les mer på  
www.reiselivsbarometer.no.

Det meste av forskning innenfor reiseliv i Nordland fore-
går ved Nordlandsforskning og Universitetet i  Nordland, 
hvor det kontinuerlig arbeides med store forsknings-
prosjekter innenfor dette temaet. Se egen sak om Novadis 
på side 54.

lofoten reiselivfagskole, fagskolen for besøks- og 
opplevelsesnæringene, startet opp ved Aust-Lofoten 
 Videregående skole i Svolvær 1. januar 2015. Studiet er 
fin ansiert av Nordland fylkeskommune og er godkjent av 
 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Utdanningen 
skal bidra til å sikre velkvalifiserte og motiverte med-
arbeidere til reiselivsnæringen lokalt og i landsdelen.

opplevelser i nord er Norges største forsknings prosjekt 
innen reiselivet. Prosjektet gjennomføres som et sam-
arbeid mellom Handelshøgskolen i Bodø, Nordlands-
forskning, Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Harstad, 

NORUT og Bioforsk. Programmet er finansiert gjennom 
Forskningsløft Nord og Norges forskningsråd. Nordland 
fylkes kommune har bidratt med finansiell støtte til del-
prosjekter. Les mer på opplevelserinord.no

«opplevelsesdesign» er et 15-studiepoengs etter- og 
videre utdanningskurs på Universitetet i Nordland, 
som fokuserer på hva som er verdifulle opplevelser og 
 hvordan man kan utvikle slike tilbud. Kurset er utviklet 
med bakgrunn i kunnskap og erfaringer fra prosjektet 
Arena  Innovative opplevelser og forskningsprosjektet 
 Opplev elser i Nord. Kurset er et resultat av et tett sam-
arbeid  mellom næringen, Handelshøgskolen i Bodø og 
Universitetet i  Nordland, Nordlandsforskning, Nordland 
fylkeskom mune, VRI-prosjektet i Nordland og Novadis. 

Det er et behov for å øke forskningsaktiviteten i nærings-
livet i Nordland generelt. Erfaring viser at tilrette legging 
er nødvendig, og har god effekt. Nordland fylkes-
kommune har bidratt til etablering av en ordning med 
kompetanse meglere. De skal jobbe proaktivt og syste-
matisk med bedrifter og bistå dem med å avklare områder 
som kan videre utvikles gjennom forskningssam arbeid. 
Kompetanse meglerens oppgave er å bistå bedrifter med 
å identifisere problemstillinger hvor de kan ha nytte av 
å samarbeide med forskningsmiljøer, koble dem med 
relevante forskere og bidra til at prosjektsam arbeid 
utvikles. Innenfor reiselivsnæringen tilbyr Novadis 
kompetansmegling.

VRI
VRI skal bidra til økt verdiskaping i det regionale 
næringsliv gjennom FoUprosjekter som både utvikler 
eksisterende og åpner opp nye forretningsområder. 
Gjennom VRIprogrammet skal det legges til rette for økt 
samhandling mellom FoUinstitusjoner, bedrifter og regi
onale myndigheter, og det er en målsetning å mobilisere 
bedrifter til økt forskningsinnsats.

InnoVasjonsstRategI
Innovasjonsstrategi for Nordland har tre mål:
1. Å øke konkurransekraften i næringslivet ved å forsterke 
innovasjonsevne i bedriftene.
2. Å få flere sysselsatte innenfor forretningsmessig tje
nesteyting og flere innovative leverandørbedrifter.
3. Å få et innovasjonssystem i Nordland med godt 
samspill, læring og samarbeid mellom sentrale aktører 
i næringsliv, arbeidsmarked, utdanning og forskning og 
ulike deler av offentlig sektor.
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Kompetanse er en nøkkel!
Innovative Opplevelser er med i en nasjonal satsning gjennom  Innovasjon  Norge 
på kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer. Hovedmålet er å forsterke 
 regionale næringsmiljøers tilgang på relevant kompetanse. Dette gjøres gjennom 
at regionale nærings miljøer med  felles kompetansebehov inngår stra tegiske sam
arbeid med  universiteter, høyskoler og fagskoler.
ForFattere: aNN-Jorid PederseN & Bård JervaN, mimir as

Innovative Opplevelser på studie-
tur i Stockholm. Tema: Det urbane 
møter det naturnære.

Foto: Maria Henriksson/ 
Swedish Welcome
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For en næring som både er fremmøte- og opplevelses-
basert, svært konkurranseutsatt og som må leve med 
Norges høye kostnadsnivå, er kompetente bedrifter og 
medarbeidere en forutsetning for å lykkes. Utfordringene 
i dette bildet er både de store sesongvariasjonene, samt 
at nær ingen konkurrerer om arbeidskraften med mer 
kapital sterke aktører. Det å lykkes med opplevelsesbasert 
verdiskaping krever en betydelig implementering av ny og 
fremtidsrettet kunnskap hos aktørene. Denne satsningen 
vurderes derfor som en kritisk forutsetning for å ta ut po-
tensialet på to nivå: Innholdet i utdanningen må være mer 
fremtidsrettet enn i dag, og hele kompetanseprogrammet 
må tilrettelegges i en form som er tilpasset aktørene og 
studentenes behov. 

Formålet med kompetanseutviklingsprogrammet er 
å bidra til å skape en voksende næring som er mer hel-
årlig, mer lønnsom gjennom høyere verdiskaping, og mer 
konkurransedyktig.

Man må skape en struktur som sikrer raskere faglig 
oppfølging fra kunnskapsinstitusjonene gjennom kom-
munikasjon og koblinger mellom bedrifter, faglig kunn-
skapsutvikling og forelesere på flere nivå, både fagskole, 
høyskole og universitet. Målet er å gi bedriftene et modul-
basert kompetanseutviklingsprogram omkring opplev-
elsesbasert verdiskaping på tre nivå (fagskole, bachelor 
og master). Innholdet skal skreddersys og gjøres tilgjeng-
elig både i form av EVU og kandidatproduksjon. Det skal 
ha en form som er tilpasset næringsaktørenes drift og 
sesonger, deres kompetansegrunnlag og deres behov for 
å styrke egen lønnsomhet.

Den første fasen, en omfattende behovskartlegging, 
er nylig ferdigstilt av Nordlandsforskning (2015). Den 
under streker at dette programmet må skreddersys slik at 
det fanger opp de ulike behovene for å få kompetanse-
tilbudene i en form som er tilpasset aktørenes hverdag.
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Sammenlignet med Innovasjon Norge sine øvrige 
distriktskontorer, scorer Nordland høyt på alle stati-
stikker innen tjenesteleveranser til reiselivsnæringen. 
Suksessgrunnlaget er lagt gjennom et tett samarbeid 
med øvrige aktører, og næringen selv.

– Det er mange gode regionale utviklings-
aktører som jobber sammen for å nå felles mål, til 
tross for at vi har ulike fokusområder, tilnærminger 
og  roller. Nordland fylkes kommune, forsknings-
miljøene, fylkes mannen, NordNorsk Reiseliv og oss 
i  Innovasjon Norge har et rela tivt unikt samarbeid, 
og en tett dialog. Det er en viktig suksessfaktor for 
de resultater vi skaper ved vårt kontor i Nordland for 
reiselivsnær ingen, forteller Elisabeth  Utstøl Pettersen 
og Terje Haugen, som jobber med reiselivssatsingen 
til  Innovasjon Norge Nordland.

Mye av grunnen til at Nordland topper stati-
stikkene innen reiseliv, eksempelvis innen antall 
bedriftsklynger og kompetansetilbud, ligger i den 
proaktive rollen Nordlandskontoret har tatt overfor 
reiselivsnæringen.

Betydelige beløp
I Nordland har Innovasjon Norge støttet reiselivet 
med rundt 35 millioner kroner hvert år, de siste årene. 
2015 ligger an til å bli all-time-high, med over 50 mill-
ioner kroner i tildelte midler. Utstøl Pettersen og 
 Haugen forklarer hvorfor.

– Det er høy aktivitet og mange spennende pro-
sjekter i reiselivsnæringen i 2015. Det er mange store 
prosjekter, både investeringsprosjekter, innen kompe-
tanse og bedriftsnettverk, samt design. Av nær ingene 
i Nordland er det reiselivsnæringen som har vært 
flinkest til å ta i bruk våre tjenester innen design som 
kommunikasjonsverktøy, hvor vi støtter bedriftene 
med rådgivning samt bidrar til finansiering av inn-
leide konsulenter. 

Nettverksarbeid
Utstøl Pettersen og Haugen forklarer den høye aktivi-
teten inn mot reiselivet gjennom at Innovasjon Norge 
har mange gode verktøy som er særlig gunstig for 
reiselivsnæringen, og da særlig innen nevnte design, 
samt nettverk og nettverksarbeid.

– Det er mange små aktører i reiselivs næringen. 
Når de klarer å danne nettverk og samarbeide om 
og rundt produkter og konsepter så blir de bety-
delig sterkere, og mer attraktive for turoperatører. 
 Gjennom nettverkene får vi også bedre tilgjengelig-
gjort våre kompetansetilbud når de er 10 eller 15 
 aktører sammen, kontra når de er enkeltstående 
aktører. Akkurat nå jobber vi med å få opp bedrifts-
nettverk i blant annet Meløy og Sulitjelma, hvor de 
er i ferd med å lykkes med å skape forpliktende sam-
arbeid og utvikle konsepter. Vår største suksess til nå 
med bedriftsnettverk må vi kunne si er Lofoten Vinter  

Verktøyer for suksess
Innovasjon Norge Nordland samarbeider tett med de regionale utviklings
aktørene, og bidrar til innovasjon og samarbeid i reiselivsnæringen. 
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Hurtigruten seiler ut av  
Trollfjorden en vakker sommerdag. 

Foto: Tofoto/www.nordnorge.com/Hadsel
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Ola Skjeseth ved Svinøya Rorbuer.

Foto: Espen Mortensen

(se side 40), og vi ser at reiselivsnæringen ser en 
 tydelig verdi av å samarbeide med hverandre.

Knuse myter
Reiselivsnæringen vil aldri kunne generere en 
verdi skaping på lik linje med oljenæringen eller IT- 
giganter. Men Utstøl Pettersen og Haugen mener at det 
er på tide at vi knuser noen myter og viser at reiselivs-
næringen kan være lukrativ for eiere og  drivere, når 
man jobber på den rette måten, jobber mot de rette 
markedene og skaper de gode produktene.

– Skal man tjene penger på reiselivet må man nå 
ut til de som er villige til å betale for de gode og store 
opplevelsene. Svinøya Rorbuer i Svolvær er et godt 
eksempel på det. De driver helårlig og lønnsomt, de 
samarbeider tett med lokale og regionale aktører, og 
ser stadig mot nye og store markeder.

Svinøya Rorbuer er en av mange reiselivs aktørene 
som har benyttet seg av Innovasjon Norge sine ulike 
tilbud og tjenester. I det videre presenteres noen av de 
ulike tilbud og tjenester Innovasjon Norge har.

Ola Skjeseth ved Svinøya Rorbuer skryter av hjelpen Innovasjon Norge har gitt dem.
– Det har vært en utrolig og rask utvikling for vår bedrift, og denne utviklingen kan vi i stor 

grad takke virkemiddelapparatet til Innovasjon Norge for. Vi har vært aktiv både gjennom FRAM- 
programmene (FRAM og FRAM Innovasjon), vi er nå inne i en veldig spennende design prosess for 
å bli enda mer tydelig på vår merkevare og skille oss ut, og vi har deltatt og bidratt i  Lofoten Vinter 
og Innovative Opplevelser. Dette har hatt stor betydning for oss.



21

Opplevelsesbasert reiseliv | Nordland 2015

FoR gRündeRe:
• Etablerertilskudd: Herunder fase én som er markeds

avklaringsmidler (fra 50 000–100 000 kroner),  
samt fase to som er støtte til kommersialisering 
(inntil 500 000 kroner)

• Design: Rådgivning i oppstartsfase av designproses
sen, samt bidra til finansiering av innleid konsulent

• Mentortjenesten: Et tilbud for gründerbedrifter som 
settes i kontakt med en erfaren person  
i næringslivet, som passer til gründ erens bedrift, 
konsept og behov

• Kompetansekurs: Eksempelvis innen vertskap, 
opplevelses design, hvordan bli god på nett,  
pakking, salg og distribusjon

• Diskusjonspartner og rådgiver: Både ren Innovasjon 
Norgeregi, og i samarbeid med lokale  
og regionale utviklingsaktører

FoR etableRte bedRIFteR:
• Internasjonalisering: Markedsråd og kobling mot  

ett eller flere av Innovasjon Norge sine 30  
utekontorer i verden

• Kompetansekurs, likt som for gründere, samt mer 
avanserte og omfattende kompetansetilbud som 
suksessprogrammet FRAM – hvor fokus ligger på 
strategi og ledelse, samt økt lønnsomhet

• Investeringer: Innovasjon Norge bidrar med direkte 
finansiering av nyskapende produkter og tjenester, 
innen segmentene: Markedsinnovasjon, produkt
innovasjon og innovasjon innen organisasjoner 

• Utviklingstilskudd: Myke investeringer som går på 
kompetanse og nye forretningskonsepter, strategi
konsepter og design

• Bygdeutviklingsmidler: Dedikert til bønder som  
eier gård og driver landbruk, som ønsker å utvikle til
leggsnæringer knyttet til reiseliv og lokal mat, i nært 
samarbeid med fylkesmannen

• Nettverk og klynger: Bedrifter inviteres til  
innovasjon og utvikling, gjennom samarbeid med 
øvrige  etablerte bedrifter

FoR klyngeR og bedRIFtsnettVeRk:
Innovasjon Norge Nordland har per i dag startet 20  
bedriftsnettverk og klynger innen reiseliv i Nordland. 
5 bedriftsnettverk har kommet fram til hovedprosjekt
fasen, hvor de er i operativ drift og samarbeid. Fasene 
kan deles inn i tre deler, hvor Innovasjon Norge bidrar til 
finansiering av nøytral prosessledelse og fasilitetering.

• Fase 1: Tidligfase, se om det er grunnlag for videre 
forpliktende samarbeid

• Fase 2: Utvikling av innhold og inngåelse av avtaler
• Fase 3: Den utøvende og operative gjennomførings

fasen. Deltakerne er destinasjonsbyggere, og unner 
hverandre suksess

Innovasjon Norge Nordland var svært sentrale i opp
starten og initieringen av prosjektet Arena Innovative 
Opplevelser, et fyrtårn i Norge med å ta i bruk ny kunn
skap gjennom koblingen mellom forskning og næring. 
 Innovative Opplevelser har vært og er en driver for reise
livsutviklingen i landsdelen, og også landet for øvrig.

ReIsemålsutVIklIng: 
Et verktøy for strategisk destinasjonsutvikling, som invol
verer offentlige aktører og reiselivsnæringen. Masterplan 
for reiselivet viser seg å være en svært nyttig plattform 
for videreutvikling av reiselivet i en kommune og region. 
Det er en langsiktig strategi som man enes om i regionen, 
hvor utvikling av infrastruktur er svært sentralt. Per nå 
er det utviklet masterplan for Lofoten, Narvik, Bodø og 
SørHelgeland.

maRked og maRkedsFøRIng: 
Dette er primært et samarbeid mellom Innovasjon Norge 
sitt hovedkontor, de 30 utekontorene og landsdels
selskapene (som NordNorsk Reiseliv og Fjord Norge). Det 
arrangeres workshops i ulike land hvor turoperatører invi
teres til å bli kjent med norske aktører og destinasjoner. 
Utekontorene til Innovasjon Norge har et stort nettverk, 
og har en veldig god koblingsrolle som reiselivsnæringen 
kan bli enda flinkere til å bruke. Utekontorene tilbyr også 
rådgivning i forbindelse med utvikling av nye produkter 
og tjenester basert på ønsker fra markedet, og korri
gering av produkter og tjenester basert på behov. 

I april 2016 arrangeres Norwegian Travel Workshop 
i Bodø, som er en stor møteplass hvor norske reiselivs
aktører møter internasjonale turoperatører, med 
 Innovasjon Norge som arrangør.
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Medlemmer er overnattings-, serverings- og opplevelses-
bedrifter, destinasjonsselskaper og utleiebedrifter. NHO 
Reiseliv Nord-Norge har 8 lokallag som gir god represen-
tasjon i landsdelen. NHO/NHO Reiseliv arrangerer jevnlig 
kurs i hele landsdelen, medlemsbedriftene gis mulighet 
til å benytte seg av innkjøpsordningen til NHO Reiseliv. 

NHO Reiseliv Nord-Norge har også eierskap 
i flere prosjekter gjennom sitt eget aktivitetsselskap, 
 Reiseliv i Nord AS (reiselivinord.no). Noen av disse er: 

Arktisk Meny 
Arktisk Meny er muligens det lengst levende matnett-
verket i Norge og har vært modell for andre regionale 
matnettverk. Arktisk Meny er et nettverk av spisesteder, 
produsenter og leverandører som profilerer Nord-Norge 
som den foretrukne matdestinasjon gjennom å tilby en 
smak av tradisjonell, kortreist og lokal mat. Tradisjo nelle 
konserverings- og produksjonsteknikker, sammen med 

kreativitet og råvareutnyttelse er noen av elementene som 
bidrar til å fremme og ivareta den arktiske matkulturen. 
Arktisk Meny jobber blant annet med: Nettverksbygging, 
smaksverksteder, råvareforståelse og kompetanseheving, 
samt rådgiving og kursing innenfor matkultur og -tradi-
sjoner. Arktisk Meny representerer også landsdelens mat 
og matkultur på nasjonale og internasjonale møte plasser 
og messer. Gjennom konkurransen Arktisk Kokk har 
 Arktisk Meny i 15 år kåret Nord-Norges beste kokk. 

Magasinet «Reiseliv i Nord»
Siden 2002 har NHO Reiseliv Nord-Norge publisert maga-
sinet «Reiseliv i Nord». Magasinet utgis to ganger per år, 
og er aktuell for alle som har interesse for nordnorsk reise-
liv. Her finner du blant annet aktuelle artikler og inter-
vjuer, næringspolitiske utfordringer, samt  Nordnorsk 
Reiselivsstatistikk. 

NHO Reiseliv Nord-Norge
NHO Reiseliv NordNorge er regionforening for over  
430 medlemmer i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. 
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Nordnorsk Storhusholdningsmesse 
NHO Reiseliv Nord-Norge arrangerer årlig Nordnorsk 
Storhusholdningsmesse, Nord-Norges største bransjetreff. 
Messen gir en unik mulighet til å oppdatere seg, gjøre 
gode avtaler og treffe mange bransjefolk. På messen deltar 
et bredt utvalg av leverandører/utstillere fra hele  landet. 
Det er også et eget område hvor småskalaprodusenter fra 
landsdelen får anledning til å  stille ut og demon strere 
egne småskalaprodukter. Hvert år kåres Nord-Norges 
mest nyskapende matprodukt gjennom konkurransen 
Arktisk Verdiskaping. Messen arrangeres annet hvert år 
i Bodø og Tromsø. 

Reiselivskonferansen 
Konferansen er en faglig møteplass for reiselivsnæringen 
i Nord-Norge og arrangeres i forkant av Nordnorsk Stor-
husholdningsmesse, vekselvis i Bodø og Tromsø. Konfe-
ransen setter fokus på næringspolitiske utfordringer for 
reiselivsnæringen i nord. Konferansen i Tromsø i 2015 
samlet 110 deltakere. 

Cruise Nord-Norge & Svalbard (CNNS) 
CNNS representerer 12 cruisehavner i nord. Målsettingen 
er å bidra til økt produktutvikling for å gjøre Nord-Norge 

og Svalbard mer attraktiv som cruiseregion. Aktivitets-
turismen er i en positiv utvikling, og stadig flere aktører 
etablerer seg innenfor dette segmentet. CNNS har god 
kunnskap om rederiene, agentene og de ulike aktørene 
som opererer langs kysten av Nord-Norge og på Svalbard. 
Cruisenettverket deltar på messer, organiserer visnings-
turer, reiser på rederibesøk, utgir nyhetsbrev, håndterer 
internasjonale medier og sender ut pressemeldinger for 
å øke interessen for cruiseturisme i et bredere perspektiv. 
CNNS (cnns.no) har samarbeidsavtale med Cruise Norway. 

Nordnorsk Reiselivsstatistikk 
Bearbeiding og analyse av statistikk er et av Reiseliv 
i Nord sine hovedarbeidsområder. På oppdrag fra NHO 
Reiseliv Nord-Norge har publikasjonen «Nordnorsk Reise-
livsstatistikk» siden 2001 målt reiselivets betydning. Der 
oppsummeres siste års trafikkutvikling innenfor over-
natting, aktiviteter, opplevelser og transport, samt at de 
siden 2006 har publisert månedlige statusoppdateringer. 
Det er en målsetting for arbeidet at statistikken skal bidra 
til å klargjøre hvilken betydning reiselivet har for lands-
delen, både økonomisk og sysselsettingsmessig. Videre 
håper de at publikasjonene kan være grunnlag for både 
offentlig og privat planlegging og beslutninger.

I konkurranse med 16 andre matprodukter fra Nord-Norge var 
det Tor Olav Lundal og Lundal Nord AS fra Breivik i Salten som 
vant  Arktisk Verdiskaping 2015 med sitt spekebacon. Arktisk 
 Verdiskaping arran geres av NHO Reiseliv Nord-Norge og NIBIO.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen/ Reiseliv i Nord AS.

Arktisk Meny hadde ansvaret for servering på Xplore North, den nordnorske standen på ol-
jemessen i Stavanger i 2014. Personalet bestod av: Kristin L. Pettersen (Reiseliv i Nord AS), 
Gunnar Jensen (VertsHuset Skarven), Jørn-Eirik Johnsen (Arktisk Meny), Espen Ramnestedt 

(Restaurant Smak i Bodø) og Rune Harper (Clarion Collection Hotel Aurora).

Foto: Tom Steffensen
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Reiselivsstatistikker  
for fylkene i Nord-Norge
Reiselivets utvikling presenteres i dette kapittelet i form av statistikker for antall 
overnattinger og kapasitet ved overnattingsbedriftene. Vi ser også på utviklingen 
i antall reisende med fly, hurtigrute og cruisebåter.

Figur 1 – Årlige gjestedøgn ved hotellene

Figur 1 viser utviklingen i antall gjestedøgn ved  hotell ene 
i Nord-Norge gjennom de ti siste årene, sammenlignet 
med landsgjennomsnittet. Totalt antall gjestedøgn i 2014 
i Nordland var 922 667, en vekst på 20,5 prosent siden 2005, 
som er litt høyere enn landsgjennomsnittet (19,4 prosent). 
Troms og Finnmark hadde for denne  perioden en vekst 
på henholdsvis 54,8 prosent og 17,9 prosent. Vekst kan 
sees i sammenheng med flere faktorer, blant annet til-
gjengelig kapasitet. I perioden 2005–2014 har kapasiteten 
ved  hotellene (målt i gjennomsnittlig  antall til gjengelige 
hotell rom) økt med 18 prosent i Nordland, 47 prosent 
i Troms og 26 prosent i Finnmark.
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Figur 2 – Gjestedøgn ved hotellene i sommersesong

Figur 2 viser utviklingen i antall gjestedøgn ved  hotellene 
i sommermånedene fra 2005 til 2014.  Sterkest vekst 
har Troms med 41,6 prosent fra 2005 til 2014.  Veksten 
i  Nordland og Finnmark var henholdsvis 18,3 og 
10,1  prosent. Den nasjonale veksten var 19,1 prosent.

Etter en svak sommer i 2013 hvor det var lavere etter-
spørsel fra fra Frankrike, Italia, Nederland og Tyskland, 
opplevde vi i 2014 at disse landene kom sterkt tilbake. 

Nordland og Finnmark sin utvikling i antall hotell-
gjestedøgn ved hotellene i sommersesongen har den siste 
tiårsperioden fulgt, eller lagt litt under den gjennom-
snittlige utviklingen for Norge. Troms skiller seg ut med 
en betydelig sterkere vekst fra 2010.
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Figur 3 – Gjestedøgn ved hotellene i vintersesong

Vinterturisme er i vinden. Figur 3 viser utviklingen 
i antall gjestedøgn ved hotellene for vintersesongene 
2005/2006–2014/2015 (oktober–april). Veksten i Nord-
land, Troms og  Finnmark var henholdsvis 32,8 prosent, 
73,4 prosent og 23,6 prosent. Til sammenligning var 
det nasjonale snittet 20,9 prosent. Alle de tre  fylkene 
i Nord-Norge har hatt sterk ere vekst i vintersesongen enn 
gjenn omsnittet for Norge. Siden vintersesongen 2010/2011 
fram til 2014/2015 har det vært en vekst på 20,6 prosent, 
42 prosent og 22,1 prosent i henholdsvis Nordland, Troms 
og Finnmark. Gjennomsnittlig vekst i Norge var til sam-
menligning 11,1 prosent fra vintersesongen 2010/2011 til 
2014/2015.

Figur 4 – Formål med hotellovernattingen

Veksten i antall overnattinger kan tilskrives en økning 
i antall tilreisende turister, men også en økning i etterspør-
selen fra nær ings livet. Figur 4 viser at Nordland og Troms 
i perioden 2005–2014 hadde en prosentvis sterkere økning 
i antall hotellgjestedøgn knyttet til turisme enn overnatt-
inger i forbindelse med yrke, kurs og konferanse. Finnmark 
er mer lik gjennomsnittet for Norge hvor veksten i større 
grad har kommet for overnattinger i forbindelse med yrke, 
kurs og konferanse. Siden 2005 har Troms mer enn dob-
let sine hotell gjestedøgn i forbindelse med ferie og fritid, 
mens veksten var 21 prosent for yrke, kurs og konferanse 
i samme periode. Nordland hadde en vekst på 22,5 prosent 
i gjestedøgn forbundet med ferie og fritid og 18,7 prosent 
vekst i hotellovernattinger tilknyttet yrke, kurs og konfe-
ranse. Det er imidlertid store forskjeller innad i fylkene.
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Figur 5 – Totale overnattinger ved hotell,  
camping og hyttegrender

Figur 5 viser antall overnattinger i 2014 ved hoteller, 
camp ingplasser og hyttegrender i Nordland, Troms og 
Finnmark. Nordland skiller seg ut fra de to andre  fylkene 
ved at det var et betydelig antall gjester ved camping-
plassene og hyttegrendene. Nordland hadde i 2014 om 
lag 1,53 millioner overnattinger, mens Troms og  Finnmark 
hadde henholdsvis 1,15 millioner og 0,547 millioner 
overnattinger.
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Figur 8 – Utlendinger som besøkte oss i Nord-Norge

I 2014 hadde Nordland om lag 466 000 overnattinger med 
utenlandske gjester, noe som utgjorde 30,5 prosent av to-
talt antall overnattinger. Sammenlignet med 2005 er dette 
en nedgang, hvor andelen var 34,8 prosent. I Troms var 
det i 2014 nærmere 334 000 utenlandske overnattinger, 
en andel på 28,9 prosent. Dette var en betydelig vekst fra 
2005 hvor antall utenlandske overnattinger lå på 22,4 pro-
sent. Finnmark hadde i 2014 i overkant av 214 000 uten-
landske overnattinger, dette utgjorde 36,6 prosent av tota-
le overnattinger. Selv om totalt antall overnattingsgjester 
i Finnmark har økt i perioden, ser vi tydelig at antall uten-
landske gjester er redusert fra 2005, hvor andelen var hele 
41,7 prosent. I figur 8 ser vi at de utenlandske overnat-
tingsgjestene i Nord-Norge i hovedsak kommer fra Norden 
og fra andre Europeiske land.

Figur 6 – Vekst i antall totale overnattinger

Figur 6 viser prosentvis utvikling ved overnattings-
bedriftene (hotell, camping og hyttegrender) i de tre nord-
norske fylkene sammenlignet med hele landet.

For perioden 2005 til 2014 hadde Nordland en vekst 
på 14,8 prosent i antall overnattinger (hotell, camp ing og 
hyttegrender), mens Troms og Finnmark hadde en vekst 
på henholdsvis 41,2 prosent og 10,2 prosent.

Antall gjester ved campingplassene synker år for år 
i hele Nord-Norge. I hele tiårsperioden hadde Nordland 
og Troms en reduksjon i antall overnattingsdøgn ved 
campingplassene på om lag 27 prosent, mens Finnmark 
hadde en reduksjon på 22 prosent. Samtidig økte Nord-
land og Troms sin campingkapasitet med om lag 9 prosent 
hver, mens Finnmark hadde en liten reduksjon med et par 
prosent. Den sterkeste nedgangen i denne perioden har vi 
sett de tre siste årene. Den store nedgangen ved camping-
plassene vedvarte også for sommeren 2015. 

Figur 7 – Kapasitetsutnyttelse ved hotell og  
andre overnattingsbedrifter

Som vist i figur 7 hadde hotellene i Troms en gjenn om-
snittlig kapasitetsutnyttelse på 59,5 prosent i 2014. Nord-
land hadde en kapasitetsutnyttelse på 50,1 prosent, mens 
Finnmark lå på 46,5 prosent. Dersom vi sammenligner 
alle fylkene i Norge i forhold til kapasitetsutnyttelse på 
hotell og andre overnattingsbedrifter i 2014, finner vi at 
Troms ligger på fjerde plass, Nordland på ått ende plass og 
Finnmark på trettende plass.

Det er store forskjeller på kapasitetsutnyttelse gjenn-
om året. Hotellene i Troms har i større grad lyktes å holde 
kapasi tetsutnyttelsen oppe i vintermånedene enn hva 
Nordland og Finnmark har klart.
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Figur 10 – Prisutvikling

Figur 10 viser prisutviklingen for overnatting ved hotel-
ler og andre overnattingsbedrifter i perioden 2005–2014. 
Gjennomsnittsprisene for Nordland, Troms og Finnmark 
var henholdsvis 854, 853 og 894 kroner i 2014. Gjenn-
omsnittlig pris i Norge var 885 kroner. Prisene ble tydelig 
redusert i tiden rundt finanskrisen og har i årene etterpå 
ikke klart å komme seg opp til samme nivå. Fra 2005 til 
2014 var det en prisutvikling på bare 3,5 prosent i Norge. 
I Nordland har prisutviklingen ved overnattingsbedrift-
ene vært 4,1 prosent for samme periode, mens den er 
7 prosent i Troms og Finnmark. Det er ingen store prisfor-
skjeller mellom vinter- og sommersesong.

Figur 11 – Utvikling i lufttransporten (Rute, offshore og 
chartertrafikk inkludert tranfer og transit)

Figur 11 viser utviklingen i passasjertrafikk for luft-
transporten for årene 2010 til 2014. Gjennomsnittlig vekst 
i Norge i samme periode var 24,1 prosent, mens Nord-Nor-
ge hadde en vekst på 13,8 prosent. Nordland hadde en 
vekst på 10,1 prosent, mens Troms og Finnmark hadde en 
vekst på henholdsvis 20,8 prosent og 12,1 prosent.

Figur 9 – Utvikling i antall utenlandske overnattinger

Veksten i antall utenlandske gjester ved alle overnattings-
bedriftene (hotell, camping og hyttegrender) har økt med 
6,6 prosent i Norge i perioden 2005 – 2014. I samme peri-
ode hadde Nordland en vekst i utenlandske overnattinger 
på 0,5 prosent. Troms hadde en vekst på hele 82,7 prosent, 
mens Finnmark hadde en nedgang på 3,2 prosent. Vek-
sten i Troms må sees i sammenheng med den betydelige 
veksten i ferie- og fritidsgjester både i sommer- og vinter-
sesongen. Nordland har hatt en vekst i antall gjester fra 
Asia, Nord-Amerika og Russland, og en nedgang i gjester 
fra andre nordiske og europeiske land. Troms har hatt en 
betydelig vekst i antall gjester fra andre nordiske og eu-
ropeiske land. I 2005 hadde Troms om lag 125 000 gjester 
fra europeiske land utenom Norden, mens det i 2014 var 
om lag 215 000 gjester fra disse landene. Finnmark har 
i denne perioden hatt en vekst i antall gjester fra Russland 
og Asia. Den største reduksjonen er i gjester fra andre nor-
diske land og andre europeiske land.
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Figur 12 – Cruisetrafikken øker

Cruisetrafikken til Nord-Norge øker år for år. Figur 12 
viser antall passasjerer som besøkte Nordland, Troms 
og Finnmark i 2010 og 2014. I 2014 var det om lag 90 000 
cruisepassasjerer innom Nordland, mens tilsvarende 
tall for Tromsø og Finnmark var henholdsvis 114 000 og 
169 000 passasjerer. I Finnmark var det i 2014 183 anløp, 
mens Nordland og Troms hadde henholdsvis 118 og 112 
anløp. Siden 2010 har antall passasjerer som har besøkt 
Nord-Norge økt med om lag 40 prosent.

Cruise Northern Norway & Svalbard (CNNS)  sendte 
i september 2015 ut en pressemelding hvor de fortalte at 
2015 også ble en sesong med økning i cruisetrafikken til 
Nord-Norge. Antall anløp gikk noe ned i 2015, men antall 
passasjerer økte.

Årets cruisesesong inneholdt flere nyheter. Spanske 
Pullmantur gjorde tidenes største snuhavnoperasjoner 
i Lakselv og Narvik, med betydelige ringvirkninger for 
næringslivet i disse områdene. Cruiseskipet MV Empress 
seilte i Nord-Norge og til Murmansk stort sett hele som-
meren, og byttet ut passasjerer og mannskap i Lakselv og 
Narvik. Operasjonene inkluderte også charterflyvninger 
til Evenes og Narvik, samt landturprogram for passasjerer. 
En annen begivenhet var italienske Costas seilinger med 

Figur 13 – Hurtigruten

Figur 13 viser antall på- og avstigende passasjerer på 
 Hurtigruten for årene 2012, 2013 og 2014. Alle de tre nord-
norske fylkene har en nedgang i passasjerer fra 2012 til 2014.
Etter flere vanskelige år med stadige færre passasjerer rapp-
orteres det nå at trenden snur. Hurtig ruten har gjort flere 
grep som skal sikre vekst i årene fremover. Selskapet har det 
siste året utviklet et mer variert reisetilbud som skal tiltrekke 
yngre turister og helt nye inntekter. Nordlysturisme har blitt 
et satsingsområde på vinterstid. Toppturer er et annet tilbud. 
Fra vinteren skal MS Nordnorge, MS Nordkapp og MS Nord-
lys, være dedikert til et helt nytt konsept der eventyrere kan 
få mer aktive opplevelser langs kysten. Unike utflukter, fore-
lesninger og aktiviteter skal få passasjerene til å føle seg som 
polarhelter i villmarken.  Hurtigruten ser også verdien av å 
tilby lokal mat, dette er gjenspeilet i endring av menyen.
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Costa neoRomantica, som hele syv ganger seilte innom 
Bodø, Leknes, Sortland og Narvik. Det er første gang et 
stort rederi har gjennomført et kompakt cruise til relativt 
små havner. I følge pressemeldingen vil dette gjøre store 
utslag i besøkstallene for både Bodø, Narvik og Sortland. 
Bodø doblet besøket i år, mens Narvik og Sortland tre-
doblet antall besøkende sammenlignet med året før.
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Statistikker for  
regionene i Nordland
De fem regionene i Nordland satser alle på reiselivsutvikling. I de neste sidene vil 
vi fokusere på hvordan utviklingen har vært på Helgeland, Salten, Ofoten, Lofoten 
og Vesterålen innenfor reiselivssektoren. Figurene er i hovedsak utarbeidet med 
bakgrunn i statistikker fra SSB og Statistikknett.

Figur 14 – Hotellgjestedøgn for regionene i Nordland

Figur 14 viser hotellgjestedøgn for årene 2008–2014 for-
delt på regionene i Nordland. I 2014 var det totalt 922 667 
hotellgjestedøgn i Nordland. Salten hadde den største an-
delen av disse overnattingene på 35,8 prosent. Helgelands 
andel var 23 prosent, mens Ofoten, Lofoten og Vesterålen 
sin andel var henholdsvis 14,6, 18,5 og 8,1 prosent.

Som vist tidligere i rapporten har det vært en jevn 
vekst ved hotellene i Nordland over mange år, med unn-
tak av 2013 hvor det var en nedgang i hele Nord-Norge. 
Usikre økonomiske tider i Europa var sannsynligvis den 
viktigste årsaken til tallet i 2013. Det er signaler som tyder 
på at 2015 blir et godt år for hotellene i Nordland.
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Figur 15 – Utvikling hotellovernattinger i Nordland

I perioden 2010–2014 var det en vekst i antall hotellgjeste-
døgn i Nordland på 12,3 prosent. Figur 15 viser utvik lingen 
for de fem regionene i Nordland. Som figuren viser har 
Ofoten størst prosentvis utvikling med 49,4 prosent. Dette 
henger blant annet sammen med økt kapasitet i  Narvik 
gjennom etablering av nytt hotell. Vesterålen hadde en 
vekst på 19,1 prosent, Helgeland 14,4 prosent og Salten 
11,4 prosent. Lofoten er den eneste regionen i Nordland 
med en negativ utvikling, med en tilbakegang på 7,8 pro-
sent i denne perioden. Landsgjennomsnittet var 11,1 pro-
sent vekst fra 2010–2014.
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Figur 16 – Totale overnattinger i Nordland

Nordland hadde i overkant av 1,5 millioner gjestedøgn ved 
hotellene, samt camping og hyttegrendene i 2014. Dette 
tilsvarer en vekst på om lag 6 prosent siden 2008, som er 
litt i underkant av den nasjonale veksten i perioden. Figur 
16 viser utvikling og fordeling av gjeste døgnene per  region 
i fylket for årene 2008–2014. Salten sin andel av gjeste-
døgnene i 2014 var 33,6 prosent. De andre fire regionene 
hadde følgende andel: Helgeland 22,8 prosent, Ofoten 11,4 
prosent, Lofoten 24,7 prosent og Vesterålen 7,2 prosent.

Veksten i perioden 2008–2014 for totalmarkedet 
( hotell, camping og hyttegrender) var som følger for 
 regionene: Helgeland 7,1 prosent, Lofoten 9,9 prosent, 
Ofoten 22 prosent, Salten 3,8 prosent, Vesterålen 21,8 pro-
sent. En betydelig nedgang i gjestedøgn ved camping og 
hyttegrendene er årsaken til den negative utviklingen 
i de to tale gjestedøgnene i Salten. I 2008 ble det regi-
strert 239 120 gjestedøgn ved campinger og hyttegrender 
i  Salten, mens det i 2014 ble registrert 182 045.

Figur 17 – Utenlandske hotellovernattinger

I 2014 ble det registrert om lag 199 000 utenlandske gjeste-
døgn ved hotellene i Nordland. 24,1 prosent av disse kom-
mer fra andre nordiske land. 65 prosent kommer fra andre 
europeiske land utenom Norden, mens resten kommer fra 
andre deler av verden. Lofoten er den regionen som har 
flest utenlandske gjestedøgn, deretter følger Salten og 
Helgeland. 

Figur 18 – Antall overnattinger ved hoteller,  
campingplasser og hyttegrender

Figur 18 viser antall overnattinger ved  hotellene, camp-
ingsplassene og hyttegrendene i regionene i  Nordland 
i 2014. 
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Figur 19 – Formål med hotellgjestedøgn

Kapasiteten ved hotellene i Nordland har økt betraktelig 
de siste årene som følge av utbygginger og nybygg. Figur 
19 viser antall hotellgjestedøgn i 2014 ved hotellene i ut-
valgte kommuner i Nordland. Figuren viser også formål 
med overnattingen. 

Av totalt 259 000 hotellgjestedøgn i Bodø i 2014, var 
109 000 i forbindelse med ferie og fritid, mens 150 000 
var tilknyttet yrke og kurs og konferanse. Fra 2010 til 
2014 har totalt antall gjestedøgn ved hotellene i Bodø økt 
med 21 prosent. Ferie og fritidsreisene har økt med 49,9 
 prosent, yrke med 9,4 prosent, mens kurs og konferanse 
er  redusert med 3,6 prosent.

I 2014 var det i Vågan 142 311 hotellgjestedøgn hvorav 
96 031 var ferie og fritidsreiser. Vågan hadde en betydelig 
vekst i perioden 2005–2010, men fra 2010 til 2014 har det 
vært en reduksjon i antall hotellgjestedøgn på 8,1 prosent. 
Det er nedgang innenfor både ferie og fritid, yrke, og kurs/
konferanse.

Narvik hadde 121 452 hotellgjestedøgn i 2014, som er 
en økning på 57, 1 prosent siden 2010. Sterkest vekst er det 
i Narvik innenfor yrke og kurs/konferanse med 89,1 og 
61,3 prosent fra 2010 til 2014.

Rana hadde 79 065 hotellgjestedøgn i 2014, dette er en 
vekst på 13,4 prosent siden 2010. Størst vekst er det innen-
for yrkesreiser med 20,6 prosent. Kurs og konferanse 
hadde en vekst på 1,9 prosent, mens ferie og fritid hadde 
en vekst på 7,7 prosent.

Overnattingsstatistikkene for januar – august 2015 
viser en betydelig vekst i antall gjestedøgn ved hotellene 
i flere av nordlandskommunene sammenlignet med 2014. 
Veksten på Helgeland er betydelig. Veksten i antall over-
nattinger i Rana, Vefsn og Alstahaug er henholdsvis 20,7 
prosent, 14,3 prosent og 13,2 prosent. Veksten i Narvik, 
Bodø og Vågan er henholdsvis 17,2 prosent, 8,4 prosent og 
5,4 prosent. Brønnøy hadde i samme periode en nedgang 
på 2,8 prosent.

Figur 20 – Sommersesongen ved hotellene (mai–september)

Figur 20 viser utviklingen i antall gjestedøgn i sommer-
månedene ved hotellene i et utvalg kommuner i Nordland.

Narvik har hatt sterkest vekst med 64 prosent i som-
mermånedene fra 2005 til 2014. I samme periode har Bodø, 
Brønnøy og Vågan hatt en vekst på henholdsvis 13,8 pro-
sent, 60,1 prosent og 26,1 prosent. Rana hadde en reduk-
sjon på 3,2 prosent i samme periode.

Figur 21 – Vintersesongen ved hotellene (oktober–april)

De senere år har vinterturismen økt. Figur 21 viser utvik-
lingen i antall gjestedøgn i vintermånedene ved hotellene 
i et utvalg kommuner i Nordland.

Siden vinteren 2006/2007 fram til 2014/2015 har 
 Narvik hatt en vekst på 97 prosent. Vågan, Brønnøy, Bodø 
og Rana hadde i samme periode en vekst på henholdsvis 
75 prosent, 43 prosent, 22 prosent og 19 prosent.
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Figur 22 – Ringvirkninger som følge av  
overnattingsturismen i Nordland

Overnattingsgjestene legger igjen betydelig beløp i regi-
onene hvor de overnatter. Statistikknett har beregnet om-
setning skapt av overnattingsturistene i regionene. Figur 
22 viser et estimat for regionene i  Nordland. Tallene er 
beregnet ut fra definerte forutsetninger om forbruk per 
overnattingsdøgn, og er basert på nøkkeltall fra forbruk-
sundersøkelser for turister, fra hytteundersøkelser og lig-
nende. Dette er kun estimater, og er derfor beheftet med 
noe usikkerhet. Som figur 22 viser er det beregnet at over-
nattingsturismen skapte en ekstra omsetning i samfunnet 
i Salten på om lag 993 millioner kroner i 2014. Tilsvarende 
tall for Helgeland, Lofoten, Ofoten og  Vesterålen var hen-
holdsvis 753, 451, 395 og 229 millioner kroner.  Totalt for 
Nordland betyr dette om lag 2,8 milliarder kroner i ring-
virkninger i 2014.

Figur 23 – Ringvirkninger per innbygger

Figur 23 tar utgangspunkt i omsetningstallene som ble 
presentert i figur 22 og fordeler disse i forhold til antall 
innbyggere i de ulike regionene. Som vist i figur 22 er 
det i Lofoten det legges igjen mest i forhold til antall inn-
byggere i regionene. I gjennomsnitt skapte overnattings-
turismen i 2014 ringvirkninger som tilsvarer kr. 11 750 per 
innbygger i Nordland.

Figur 24 – Hurtigruten

Hurtigruten stopper ved 10 havner i Nordland, hvorav de 
fleste havnene har opplevd en merkbar nedgang i antall 
påstigende/avstigende passasjerer de siste årene. Figur 
24 viser antall passasjerer på Hurtigruten ved havnene 
i  Nordland for årene 2012–2014. Flest passasjerer er det 
ved havnene i Svolvær og Bodø.

Som beskrevet i figur 13 har Hurtigruten det siste året 
gjort store endringer i sitt opplevelseskonsept for å sikre 
en vekst i passasjertrafikken. Lokal mat og et større tilbud 
av aktiviteter/opplevelser i tilknytning til naturen er de 
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Omsetning per  
innbygger (kroner) i 2014

Bodø 11 851

Fauske 14 224

Mo-Nesna- Sandnessjøen 9 006

Narvik 13 996

Brønnøysund 11 873

Mosjøen 10 410

Lofoten 18 759
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Figur 25 – Cruise

I 2014 hadde cruiseskipene 118 anløp i Nordland. Figur 
25 viser antall passasjerer på cruiseskipene som besøkte 
Nordland i årene 2010–2014. Totalt var det nærmere  nitti 
 tusen passasjerer på skipene som anløp Nordland i 2014. 
I perioden fra 2010 til og med 2014 var det en vekst i antall 
passasjerer på 46 prosent. Lofoten er den regionen som 
hadde flest besøk med 79 anløp i 2014.

Cruise Northern Norway & Svalbard melder om en 
stor økning i antall passasjerer sommeren 2015 som har 
besøkt Bodø, Narvik og Sortland. Bodø doblet besøket 
i år, mens Narvik og Sortland tredoblet tallene i forhold 
til i fjor. 

Figur 26 – Lufttransport 

Avinor sin statistikk over passasjertrafikken for fly viser 
at det i Nordland var en vekst ved lufthavnene i  fylket fra 
2,960 millioner passasjerer i 2010 til 3,257 mill ioner passa-
sjerer i 2014. Figur 26 viser antall passasjerer ved de ulike 
lufthavnene i Nordland i 2014. 
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Veksten i antall passasjerer ved lufthavnene  
i Nordland i perioden 2010–2014:

Andøya 17,0 %

Bodø 5,7 %

Brønnøysund 9,3 %

Harstad/Narvik Evenes 28,0 %

Narvik, Framnes -17,7 %

Mo i Rana, Røssvold 10,4 %

Mosjøen, Kjærstad 6,2 %

Røst 47,1 %

Sandnessjøen, Stokka 4,0 %

Stokmarknes, Skagen 0,4 %

Svolvær, Helle 6,9 %

Leknes 7,2 %

Verøy -9,9 %

Figur 27 – Besøk ved museene i Nordland

Nordland har tre konsoliderte museumsenheter som til 
sammen har avtaler med 37 kommuner. Museum Nord 
dekker området Lofoten, Vesterålen og Ofoten. Nordlands-
museet dekker Salten, mens Helgeland Museum om fatter 
området sør for Saltfjellet. Figur 27 viser utviklingen 
i  antall enkeltbesøk, gruppebesøk og betalende besøk-
ende for alle museene i Nordland. Antall enkeltbesøk 
hadde en vekst på om lag 36 prosent fra 2005 til 2014, 
mens betalende besøkende hadde en vekst på om lag 20 
prosent i samme periode. Gruppebesøk hadde en vekst på 
om lag 85 prosent fra 2005 til 2013, men i 2014 falt antall 
besøk ende til omtrent samme nivå som for 2005.
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Bransjene som inngår i de økonomiske analysene av reise-
livssektoren som presenteres i dette kapitlet:

Overnatting 
Drift av hoteller, pensjonater og moteller, vandrerhjem, 
ferieleiligheter, campingplasser og annen kommersiell 
overnatting. 

Servering
Drift av restauranter og kafeer, gatekjøkken, puber og 
barer. Catering er ikke inkludert selv om deler av virksom-
heten har inntekter forbundet med reiselivsaktiviteter.

Transport
Transport er den aller største reiselivsbransjen. Inkludert 
i denne bransjen er passasjertransport med jernbane og 
fly. Rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde, turbil-

transport, innenlandske kystruter med passasjerer og 
kysttrafikk ellers med passasjerer.

Reiseformidling
Reisebyråvirksomhet, reisearrangørvirksomhet, turist-
kontorvirksomhet og destinasjons-selskaper, guider og 
reiseledere, opplevelses-, arrangements- og aktivitets-
arrangørvirksomhet og andre turistrelaterte tjenester.

Opplevelser
Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet, drift 
av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet og museer, 
 historiske steder og bygninger og lignende severdigheter, 
idrettsanlegg, fornøyelses- og temaparker, opplevelses-
aktiviteter, fritidsetablissement og fritidsvirksomhet ellers.

Reiselivet skaper verdier
Reiselivssektoren i NordNorge omfatter mange små og mellomstore  
bedrifter, men også noen store konsern. I dette kapitlet gis en oversikt over  
økonomiske nøkkeltall for reiselivsbransjene i Nordland, Troms og Finnmark. 

Figur 28 – Reiselivets inntekter i Nord-Norge

Reiselivsektoren omsatte for 18,6 milliarder kroner i 2014. 
Vi benytter driftsinntekter som mål på omsetning.

Figur 28 viser omsetning i 2014 for de fem bransjene 
som inngår i reiselivssektoren. De siste ti årene har om-
setningen i reiselivssektoren doblet seg i Nord- Norge. 
Transportsektoren utgjør en betydelig del av reise-
livssektoren, hvor store konsern som Hurtigruten ASA, 
 Widerøe's Flyselskap og Torghatten står for en stor andel 
av omsetningen.

Omsetning i reiselivssektoren i Nord-Norge, 2014. Alle tall i hele tusen.

Nordland Troms Finnmark
Totalt 
Nord-Norge

Opplevelse 608 658 515 179 144 478 1 268 315

Servering 933 997 1 004 696 225 394 2 164 087

Overnatting 1 398 364 1 060 838 669 496 3 128 699

Reiseformidling 122 559 339 894 282 822 745 275

Transport 3 803 486 5 816 447 1 712 642 11 332 575

Totalt 6 867 065 8 737 054 3 034 832 18 638 952
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Figur 29 – Inntektene vokser i alle reiselivsbransjene

Figur 29 viser reiselivssektorens inntektsutvikling 
per bransje for de tre nordnorske fylkene i perioden 
2005–2014.

Fra 2005 og til og med 2014 har reiseformidlingsbran-
sjen økt med 193,9 prosent i Nord-Norge. Dette skyldes 
i hovedsak Hurtigruten Pluss. Opplevelse er fremdeles en 
liten næring, men med sterkt vekst. I samme periode har 
opplevelsestilbydernes omsetning økt med 149,6 prosent. 
Transportnæringen har hatt en omsetningsvekst på 125 
prosent i perioden 2005–2014. Servering- og overnattings-
bransjene hadde en vekst på henholdsvis 43,6 prosent og 
64,9 prosent i denne perioden.

Figur 30 – Total verdiskaping i reiselivet  
i Nord-Norge i 2014

Verdiskaping er et nøkkeltall som gir oss et bilde av det 
som er igjen av virksomheten til å lønne de ansatte, til 
å betale skatter, renter på lån, overskudd og til eierne 
i form av utbytte.

Verdiskapingen i reiselivssektoren i Nord-Norge var 
i 2014 om lag 7,5 milliarder kroner. Fra 2005 til 2014 har 
verdiskapingen innenfor opplevelse, overnatting, reise-
formidling og transport hatt en vekst på 82,6  prosent. 
Transport er den aller største sektoren målt i antall 
ansatte, og dette er også den sektoren som har størst 
verdiskaping.

Verdiskapingen innenfor bransjen servering i Nord- Norge 
var i 2014 totalt 928,2 millioner kroner. Opplevelse hadde 
en verdiskaping på 499,8 millioner kroner, tilsvarende 
tall for overnatting, reiseformidling og transport var hen-
holdsvis 1,3 milliarder kroner, 316,6 millioner kroner og 
4,4 milliarder kroner.
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om statIstIkkutaRbeIdelsen

Regnskapsanalysene er basert på økonomiske nøkkeltall 
hentet fra Proff Forvalt sin regnskapsdatabase i oktober 
2014 og bearbeidet av Kunnskapsparken Bodø. 

Analysene omfatter i hovedsak selskapsformene: AS, 
ASA, ANS, DA og stiftelser. Enkeltpersonforetak omfattes 
ikke av analysene, da vi ikke har regnskapstall for disse sel
skapene. Servering og opplevelser er de bransjene hvor det 
er flest enkeltpersonforetak. Disse bedriftene er som regel 
små og vil derfor ikke gi så store utslag i totalbildet. Vi skal 
imidlertid være oppmerksom på at det komplette økonom
iske bildet av reiselivsektoren egentlig er litt større enn hva 
vi presenterer her.

For å gi et så korrekt bilde som mulig av omsetning og 
verdiskaping i regionene er regnskapsdataene fordelt etter 
antall ansatte i underavdelinger. Dette betyr at større kon
sern ikke rapporteres samlet, men at nøkkeltallene er fordelt 

på datterselskaper og underavdelinger. Uten en slik for
deling ville store selskaper med hovedkontor andre  steder 
i landet uteblitt. Dette gir et bedre bilde enn å rapportere 
kun på konsern, samtidig kan det gi et litt skjevt bilde for 
enkelte selskaper. 

De økonomiske nøkkeltallene er omregnet til reelle verdi
er ved bruk av konsumprisindeksen.

Reiselivstallene avviker noe i forhold til SSB og NHO 
 Reiseliv sine statistikker. Dette kan skyldes at vi her ikke 
benytter eksakt de samme bransjekodene i datautvelgelsen. 
En annen kilde til ulikhetene er at NHO Reiseliv beregner 
sine nøkkeltall med utgangspunkt i sysselsettingstall for 
fylkene i NordNorge og makrotall fra SSB. Begge meto
dene har sine styrker og svakheter. Det totale bildet for 
Nord Norge er relativt likt, men det kan være noen ulikheter 
mellom bransjer og regioner.
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Figur 31 – Opplevelsesbransjen vokser

I denne rapporten har vi et spesielt fokus på opp-
levelser, og nedenfor vises omsetningsutviklingen for 
denne  bransjen i perioden. Totalt hadde denne bransjen 
i Nord-Norge en omsetning på 1,268 milliarder kroner 
i 2014. Til sammen ligning var omsetningen 508 millioner 
kroner i 2005.

Bransjen kjennetegnes av små selskaper. Veksten har 
skjedd som en kombinasjon av at de etablerte selskapene 
har økt sin aktivitet, i tillegg til at det er blitt etablert en 
rekke nye selskaper. 

Figur 32 – Overnattingsbedriftenes inntektsutvikling

Som vi har vist tidligere benyttes ofte overnattings-
statistikker som mål på utviklingen i reiselivssektoren. 
I fig uren nedenfor viser vi inntektsutviklingen for alle 
over nattingsbedriftene i Nord-Norge i perioden 2005–2014.

Til tross for lav prisvekst per rom fra 2005 til i dag, 
har en forbedret kapasitet bidratt til at overnattings -
bedriftene øker sin omsetning år for år. Bransjen om satte 
for 3,1  milli arder kroner i Nord-Norge i 2014, som er en 
vekst på 64,9 prosent siden 2005, hvor omsetningen var 
1,9  milliarder kroner.
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Figur 33 – Varierende lønnsomhet

Bedriftenes lønnsomhet måles her ved driftsmarginen, 
det vil si resultat av driften. Figur 33 viser gjennomsnittlig 
driftsmargin for reiselivsbransjene per fylke i Nord-Norge 
i perioden 2012–2014. 

I Nordland er det bransjene reiseformidling og 
 servering som har høyest driftsmargin. Som figuren 
viser er det relativt store forskjeller mellom fylkene, også 
innenfor samme bransjer. Driftsmarginen i 2012–2014 
for  transport var 2,4 prosent i Nordland, mens den var 
4,6 prosent i Troms og 2,3 prosent i Finnmark. Resultat-
endringer i de store transportkonsernene skaper store 
endringer i drifts margin fra år til år. Opplevelses-
næringen har som figuren viser en svært lav lønn somhet, 
det er derfor viktig at det gjøres tiltak i bedriftene for 
å styrke lønnsomheten.
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Økonomiske nøkkeltall  
for regionene i Nordland
Tilbyderne av opplevelsesaktiviteter er den bransjen i reiselivssektoren som har 
hatt høyest prosentvis vekst i omsetning de siste ti årene i Nordland. Gjennom de 
neste sidene vil vi presentere noen økonomiske nøkkeltall for reiselivssektoren 
i regionene i Nordland. 

Figur 34 – Reiselivssektorens størrelse i regionene 

Figur 34 viser omsetningstallene for 2014 for reiselivs-
bransjen i Nordland fordelt på regionene. Reiselivs-
sektoren sysselsatte om lag 7 500 personer i  Nordland 
i 2014,  hvorav om lag 40 prosent jobber innenfor 
transport næringene, 45 prosent innenfor servering 
og over natting, og resten jobber med formidling og 
opplevelser.

Bedrifter i Salten står for 48,7 prosent av omset ningen 
i reiselivssektoren i Nordland, mens Helgeland har en 
andel på 26,2 prosent. Lofoten sin andel av omsetningen 
i reiselivssektoren i Nordland er 10,7 prosent. Tilsvarende 
tall for Vesterålen og Ofoten er henholdsvis 9,8 prosent og 
4,6 prosent.   Lokaliseringen av hovedkontorene til store 
transportselskaper i Salten og Helgeland er årsaken til 
at disse regionene har en betydelig høyere reiselivsom-
setning enn de andre regionene i fylket.

Figur 35 – Utvikling i reiselivsomsetningen

Reiselivssektoren har vokst med om lag 65,4 prosent fra 
2005 til 2014 i Nordland, målt i omsetning for alle bran-
sjene som inngår i næringen.

Figur 35 viser omsetningsutviklingen i reise livs-
sektoren for de fem regionene i Nordland fra 2005 til 2014. 
Størst prosentvis vekst har det vært i Lofoten med 118,8 
prosent. Deretter følger Helgeland med 104,7 prosent. 
 Salten har hatt en vekst på 60,3 prosent. Veksten i Ofoten 
og Vesterålen var henholdsvis 18 prosent og 15,5 prosent. 
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Helgeland Salten Ofoten Lofoten Vesterålen
Totalt 

Nordland

Opplevelse 167 052 234 036 36 881 79 118 91 571 608 658

Servering 238 571 430 997 97 210 108 754 58 466 933 997

Overnatting 319 182 512 768 131 293 341 974 93 147 1 398 364

Reiseformidling 30 406 50 441 14 325 17 971 9 416 122 559

Transport 1 044 178 2 114 304 33 224 187 533 424 248 3 803 486

Totalt 1 799 389 3 342 545 312 933 735 351 676 847 6 867 065
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Figur 36 – Verdiskaping på Helgeland 

Helgeland hadde i 2014 en total verdiskaping i reiselivs-
sektoren på om lag 852 millioner kroner. Figur 36 gir en 
oversikt over verdiskapingsutviklingen for de ulike bran-
sjene på Helgeland.

Fra 2005 til 2014 var verdiskapingsutviklingen i reise-
livssektoren på Helgeland innenfor transport 140,2 pro-
sent. Verdi skap ingsveksten for opplevelser, servering, 
reise formidling og overnatting var henholdsvis 95,5 pro-
sent, 34,9 prosent, 68,1 prosent og 124,7 prosent.

Figur 37 – Verdiskaping i Salten 

Salten hadde i 2014 en total verdiskaping i reiselivs-
sektoren på om lag 1,6 milliarder kroner. Figur 37 gir 
en oversikt over verdiskapingsutviklingen for de ulike 
bransjene. 

Fra 2005 til 2014 var verdiskapingsutviklingen 
i  Salten innen transport 64,2 prosent. Verdiskapings-
veksten for opplevelser, servering, reiseformidling og 
overnatting var henholdsvis 114,8 prosent, 50,3 prosent, 
6 prosent og 86,4 prosent. 
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Figur 38 – Verdiskaping i Ofoten

Ofoten hadde i 2014 en total verdiskaping i reiselivs-
sektoren på om lag 160 millioner kroner. Figur 38 gir 
en oversikt over verdiskapingsutviklingen for de ulike 
 bransjene i reiselivssektoren i Ofoten. 

Verdiskapingsveksten for opplevelser, servering, 
reise formidling og overnatting var henholdsvis 65,7 
 prosent, 37,1 prosent, 122,8 prosent og 80,9 prosent. 

Indeksen for transportbransjen viser effekten av 
 Hurtigruten-konsernets tilstedeværelse og flytting fra 
Narvik. 0
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Figur 41 – Reiselivsbransjenes utvikling sammenlignet 
med andre bransjer i Nordland

I figur 41 presenteres reiselivssektorens vekst i omsetning 
sammenlignet med andre bransjer i Nordland, og  veksten 
i den totale omsetningen til næringslivet i Nordland 
i  perioden 2005-2014.

Primærnæringene var den næringen som vok-
ste mest, med en økning i omsetning på 114,5 prosent. 
Gjennomsnittlig vekst i omsetning for alle næringene 
i Nordland i perioden 2005–2014 er 52,2 prosent. Reise-
livssektoren hadde en vekst på 65,4 prosent, det betyr 
at reiselivsnæringen har en vekst over gjennomsnittet 
for alle nær ingene i Nordland i denne perioden. Om-
setningstallene er omregnet til 2014-kroner ved bruk av 
konsumprisindeksen.
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Figur 39 – Verdiskaping i Lofoten 

Lofoten hadde i 2014 en total verdiskaping i reiselivssek-
toren på om lag 292 millioner kroner. Figur 39 gir en over-
sikt over verdiskapingsutviklingen for de ulike bransjene. 

Fra 2005 til 2014 var verdiskapingsutviklingen 
i  Lofoten innenfor transport 115,5 prosent. Verdiskapings-
veksten for opplevelser, servering, reiseformidling og 
overnatting var henholdsvis 124,5 prosent, 86,8 prosent, 
77,4 prosent og 113 prosent. 
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Figur 40 – Verdiskaping i Vesterålen

Vesterålen hadde i 2014 en total verdiskaping i reise-
livssektoren på om lag 213 millioner kroner. Figur 39 gir 
en oversikt over verdiskapingsutviklingen for de ulike 
bransjene. 

Fra 2005 til 2014 hadde Vesterålen et betydelig fall 
i verdiskapingsutviklingen innenfor transport og reise-
formidling. Nedgangen i transport må sees i sammenheng 
med daværende Veolia sitt oppkjøp av  Nordtrafikk sin 
buss-, ferge- og busstrafikk i 2006. For opp levelser, serve-
ring og overnatting var veksten henholdsvis 109,7 prosent, 
19,9 prosent, 111,6 prosent. 

40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240

20
10

20
05

20
14

20
13

20
12

20
11

20
06

20
07

20
08

20
09

Servering Opplevelse Overnatting

Reiseformidling Transport

Verdiskapingsutvikling for reiselivsbransjene i Vesterålen i perioden 
2005–2014. Indeks hvor 2005 = 100.



40

Destination Lofoten / Lofoten Vinter

I sentrum av Svolvær møter vi markedsansvarlig 
i  Destination Lofoten, Kristian Nashoug og prosjekt-
leder i  Lofoten Vinter og Masterplan for Lofoten, Trygve 
Steen. De kan fortelle om en rivende utvikling i reiselivs-
næringen i øyriket.

 – Da vi i 2006 startet prosjektet Lofoten Vinter var 
det registrert ca. 40 000 gjestedøgn i Lofoten i perio-
den  oktober–april. Målet med ‘Lofoten Vinter’ var å nå 
100 000 gjestedøgn i 2015, og det målet ser det ut til at vi 
når i år, sier Trygve Steen. 

Og det er internasjonale turister som står for hoved-
delen av veksten på vinteren. Særlig briter, tyskere og 
nederlendere. 

Keiser Wilhelm II og Slingsby
Historien til Norge og Nord-Norge som internasjonalt 
reisemål strekker seg tilbake til slutten av 1800-tallet da 
 Keiser Wilhelm II av Preussen, og fjellklatrer pioneren 
William Cecil Slingsby fra Storbritannia la sin elsk på na-
sjonen. I tillegg opplevde man i Lofoten en vekst  gjennom 
at det var mange kunstnere som besøkte øy riket, som 
skildret den spektakulære naturen. Oppsvinget i rorbu-

turisme i Lofoten stammer tilbake til 1960-tallet, og 
det var i første omgang nordmenn som ville se og opp-
leve  Lofotfisket som da tok sjøveien nordover. Bobilene 
og buss turismen gjorde særlig sitt inntog i Lofoten på 
90- tallet.

– Det interessante er at utfordringene det ble pekt på 
for å kunne møte en vekst i turismen den gang da, er de 
samme som det pekes på i dag. Samferdsel og service-
tilbudene, sier Steen.

Utvikler Lofoten
Destination Lofoten, som ble etablert i 1992 som en del av 
en nasjonal strategi, har som hovedoppgave å markeds-
føre og utvikle Lofoten som destinasjon. Dette gjøres blant 
annet gjennom å arrangere visningsturer for  presse og 
turoperatører, og opprettholde en tett dialog med dem. 
I tillegg kjøres kampanjer på sosiale medier, drift av web-
siden lofoten.info som er turistenes port inn til Lofoten, 
samt utviklingsprosjekter og kurs sammen med og for 
medlemmene. Destination Lofoten er i dag i all hovedsak 
finansiert av sine medlemsbedrifter, og samarbeider tett 
med blant annet bedriftsnettverket Lofoten Vinter. 

Helårsturisme i Lofoten
Man skal ikke gå langt tilbake i tid for å høre om turister som møtte  vinterstengte 
hoteller og rorbuanlegg i Lofoten. Den tid er nå forbi.
destiNatioN loFoteN/loFoteN viNter • etaBlert: 1992/2006 • aNtall årsverk: 3/1

Toppturer er populært i Lofoten, 
sommer som vinter. Her med 
Svolvær som bakgrunn.

Foto: Espen Mortensen/ 
www.nordnorge.com
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– Destinasjonsselskapet er nærmest som et rent 
bedrifts nettverk å regne. Det er spesielt som destina-
sjonsapparat, da disse ofte har tungt offentlig eierskap. 
Det er næringen som setter premissene for oss, og det er 
hele  tiden en nær og tett dialog med dem, sier Kristian 
 Nashoug. 

Foruten om samarbeidet med næringen er kommun-
ene og Innovasjon Norge viktige støttespillere i utvik-
lingen av Lofoten som reiselivsdestinasjon.

Økonomisk vekst
Reiselivet i Lofoten har opplevd en formidabel vekst i be-
søkende de senere årene. Dette har også ført til bedre 
resultat margin hos aktørene.

– Over årene har ikke resultatene vært noe å skryte av 
for næringen samlet sett. Vi ser imidlertid at utvik lingen 
helt klart går i riktig retning, noe som gjør at det kan 
 jobbes mer konkret med konsept- og produktut vikling 
i næringen. Det er mer aktivitet over hele året, og de litt 
mer rolige periodene brukes til å selge inn for å utvide 
sesongen ytterligere. I tillegg bidrar utvilsomt reiselivs-

næringen positivt i forhold til bosetting, aktivitet, og det 
å holde samfunnet i gang, sier Nashoug.

Nashoug og Steen poengterer også at bedriftene i stor 
grad kan kjøpe seg ut av tjenester de tidligere gjorde 
selv. De drifter mer profesjonelt og kan bruke mer tid på 
marked sarbeid.

Infrastruktur
Både Nashoug og Steen er tydelige på hva som må til for at 
Lofoten skal kunne vokse ytterligere.

– Vi må få på plass ny og bedre infrastruktur, og 
korte ned reiseavstanden. Ny hovedflyplass på Gimsøya 
vil være det beste alternativet. Dersom det ikke lar seg 
gjøre må det gjøres en solid innsats inn mot flyplassen på 
 Evenes, og korte ned reiseruten dit. I tillegg snakkes det 
om å få på plass en bedre digital infrastruktur.

– Vi må bli enda bedre på å vise fram de aktivi tetene 
og tilbudene som finnes. Vi må få bedre beskrivelser, 
bedre bildemateriale, få en smidigere bookingsprosess 
og kommunisere bedre med kundene. Vi må rett og slett 
fortsette å samarbeide enda mer og bedre i forhold til 
markedsarbeidet.
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ForteNarvik

Investerer i reiseliv
ForteNarvik skal bidra til overordnet vekst i Narvikregionen.  
Ett av de tre områdene de investerer i er reiseliv.
ForteNarvik • to aNsatte • 200 millioNer i ForhåNdskaPital
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Stiftelsen ForteNarvik, som ble etablert i 2011 av 
 Sparebanken Narvik, investerer i bransjer der regionen har 
komparative fortrinn. De tre fokusområdene er kunnskap, 
teknologi og reiseliv.

 – Det er kanskje litt utradisjonelt at kapitalbransjen 
satser på reiseliv, men hver investerte krone i reiselivet 
skaper flere arbeidsplasser enn investerte kroner i hvilk en 
som helst annen bransje, sier investeringsanalytiker i For-
teNarvik, Ragnar Norum.

Rollen til ForteNarvik er noe annerledes enn hva et in-
vesteringsselskap vanligvis har. 

– Vi skal også i utgangspunktet ha en avkastning på 
investeringene vi gjør, men tar i tillegg også på oss en 
samfunnsrolle for å skape utvikling og arbeidsplasser. 
Sånn sett er risikoen vi tar større, sier Norum.

Masterplan
I 2003 ble Masterplan for Narvik som reisemål ferdigstilt. 
Mulighetene for reiseliv i regionen ble sett på. Hoved-
spørsmålet var hvordan man skulle skape best mulig 
grunnlag for reiseliv i Narvik-regionen.

– Det er på mange måter masterplanen vi følger og 
 utøver nå, sier Norum. 

I tillegg ble det gjort en forstudie, blant annet sammen 
med Innovasjon Norge. Ord er blitt til handling. I dag har 
ForteNarvik, i tillegg til kunnskaps- og tekno logibedrifter, 
investert i Visit Narvik, Narvikfjellet  Eiendom og Polar 
Park.

– Det er bevisste valg av oss å gå inn i selve destina-
sjonsapparatet, og bidra til å re-etablere det. Narvikfjellet 
og Polar Park er de viktigste produktene i regionen. Det er 
en kjensgjerning at det er en gjensidig avhengighet i reise-
livsnæringen. Man er avhengig av at også naboen lykkes. 
Vi styrker fortrinnene til regionen, som gir kraft også hos 
de andre. Dette har vi fått en veldig god aksept for fra 
nær ingen, sier Norum.

Generer aktivitet
Norum er ikke i tvil om at de investeringene som gjøres 
i regionen vil generere aktivitet også for andre.

– Det kommer helt klart spin-off-effekter ut av dette. 
Hovedproduktene gir løft for de andre, de gir rom for et 
bedre opplevelsestilbud for de besøkende. Nylig kjøpte 

eksempelvis to mindre firma i Narvik hver sin større båt 
med sikte på å kjøre turister til og fra Rombaksbotn, i til-
legg til fisketurisme.

Norum påpeker at det fortsatt er mange små aktører 
i næringen, som ikke nødvendigvis har kapital til å betale 
for investeringer i typisk fellesgoder for regionen.

– Der har vi tatt en tydelig rolle på vegne av regionen. 
Det er den modellen vi jobber for. Det er jo det som er vårt 
mål; Å bidra til vekst i Narvikregionen. Det gjør vi gjen-
nom å tilføre både kapital og kunnskap.

Cruisevekst
Infrastruktur er et av Narvik-regionens store fortrinn. De 
har hovedflyplass, tog til Europa samt at E6 og E10 møtes. 
I tillegg har Narvik gode havnefasiliteter, og har jobbet 
aktivt for å få den veksten på cruiseanløp som de nå ser.

– Narvik Havn tok initiativ og etablerte Cruise Narvik, 
og har jobbet systematisk med å få flere anløp hit. I år er 
det 19 cruiseanløp i Narvik, med totalt ca. 30 000 gjester. 
Da begynner det å komme på et visst nivå, sier Norum.

Alle de 19 anløpene ligger i havna en hel dag. Tre av 
anløpene er såkalte snuhavoperasjoner, hvor eksi sterende 
passasjerer går av, og nye kommer på.

– For transport- og logistikksektoren medfører dette 
betydelige ringvirkninger. For reiselivsnæringen er ikke 
snuhavnoperasjonen like givende foreløpig, men her ser 
vi et potensial. Skipene som ligger i byen en hel dag der-
imot, der utnytter gjestene de aktiviteter som byen tilbyr. 
Cruise er i ferd med å bli en viktig del av reiselivsnær-
ingen i vår region, sier Norum.

Ser ikke grenser
Som mange andre aktører omtaler også Norum samar-
beidsklimaet mellom aktørene i reiselivsnæringen som 
godt. For ForteNarvik og Visit Narvik er det viktig ikke 
å tenke kommune-, fylkes- eller for så vidt landegrenser.

– Polar Park ligger i Troms fylke, men vi anser det som 
en del av Narvik-regionen. Vi ser at det er en spydspiss 
som utløser reiselyst til regionen vår. Derfor investerte vi 
i dem. De har driftet greit i 20 år, men ikke hatt kapital-
base for å komme videre og ruste seg for framtiden. 

VisitNarvik har i dag et felles bookingsystem for reise-
livsbedrifter fra Tysfjord i sør, til Salangen og Bardu i nord. 
Det er også inngått kommuneavtaler mellom Visit Narvik 
og 8 kommuner i Ofoten og Sør-Troms. I tillegg samar-
beider de godt med Riksgränsen, Björkliden og Abisko 
i  Sverige, og øvrige destinasjonsapparater i Nord-Norge.

– Turistene ser ikke grensene, det må vi også sørge for 
ikke å skape. Det er en region eller landsdel de besøker.

Nordlys med fjellheisen i Narvik.

Foto: Jan Arne Pettersen
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Fylkesmannen i Nordland

Hos Fylkesmannen i Nordland møtte vi senior-
rådgiverne Ingvill Bang og Hanne-Sofie Trager, 
med ansvarsområde for satsingen som gjøres 
på henholdsvis lokal mat og grønt reiseliv. 

 – Det er behov for en kontinuerlig mobili-
teringsjobb som den vi gjør. Nordlandsbonden 
er veldig tradisjonell, og vi prøver så godt vi 
kan å vise mulighetene de har for å øke verdi-
skapingen utenfor den tradisjonelle driften de 
har. Vi er godt i gang, men det gjenstår fortsatt 
mye arbeid, sier Bang og Trager.

Vise gode eksempler
Fylkesmannen, gjennom sin satsing på lokal 
mat og grønt reiseliv, er pådrivere for å få opp 
motivasjon og interesse for ytterligere aktivitet 
i landbruket. Bang og Trager ser det som svært 
positivt at det er lett å rekruttere del takere til til-
takene i mobiliseringsprosjektene på reiseliv og 
lokalmat. 

– I august arrangerte vi studietur til 
 Tyskland, Sveits, Liechtenstein og Østerrike 
for gårdsbruk og eiere av landbrukseiendom 
som vurderte om reiseliv eller lokal matproduk-
sjon var noe for dem. Her besøkte vi matprodu-
senter, opplevelses bedrifter, overnattings steder, 
gårds butikker og så videre.

Alt dette gjøres for å vise mulighetene som 
finnes. I tillegg har de et felles prosjekt som 
heter Gårdsdriv- ordninga hvor de viser hvor-
dan aktører i Vesterålen har utnyttet potensi-
alet ved sine gårder.

– I løpet av tre dager får deltakerne besøke 
seks forskjellige gårder som viser noe av det 
som er mulig å få til dersom man bestemmer 
seg for å satse. Det er viktig å vise fram de gode 
eksemplene, sier Bang og Trager.

Større utnyttelse av ressursene
I Nordland er det i dag ca. 18 000 landbruks-
eiendommer, som alle var i en eller annen form 
for drift litt tilbake i tid. I dag er det i overkant 
av 2 000 eiendommer med aktiv gårdsdrift.

– Det er selve «indrefiletene» som fortsatt 
har drift. I randsonen rundt er det ikke  lenger 
mye aktivitet. Det er særlig her vi  jobber for 
å få en vekst, gjennom dialog både med ei-
erne og kommunene. I dag er det i under-
kant av 150 gårdbrukere som holder på med 
reiseliv, og av disse har omtrent 2/3 også 
landbruksproduksjon.

I følge Bang og Trager er det viktig å ha 
gode støtte spillere hvis man skal i gang med ny 
gründervirksom het på en gård. 

– Virkemiddelapparatet bidrar til at de får 
flere bein å stå på rent økonomisk, og hjelper 
til gjennom støtte og rådgivning, i tillegg til 
kompe tansehevingstiltak. Vi  treffer dem som 
regel i en tidlig fase, og Innovasjon Norge tar 
etter hvert over med sine virkemidler, når de 
har besluttet å gå videre med sine ideer.

Generasjonsskifter og verdier
I dag finnes det ca. 50 gårdsbutikker i Nordland, 
og stadig flere ønsker å etablere egne utsalg for 
å ta en større del av verdiskapingen selv. Etter-
spørselen etter lokalmat er stadig økende, noe 
som vises både av direkte salgstall, samt at 
flere av de store dagligvarekjedene har fokus på 
lokal mat.

– Ambisjonsnivået hos produsentene er for-
skjellig. Det satses ulikt, og slik bør det også 
være. Nordland har plass til mange flere som 
tenker nytt. Andre verdier som eksempelvis 
det å skape flere arbeidsplasser, og det å legge 

Pådrivere for økt  
satsing hos gårdbrukere
Fylkesmannen i Nordland jobber for å øke verdiskapingen  
i landbruket, og motiverer aktørene til nyskaping og innovasjon. 
FylkessmaNNeN i NordlaNd • lokal mat og grøNt reiseliv • motiverer til å utNytte PoteNsial
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bedre til rette for generasjonsskifter kan være utslags-
givende for hvordan satsingen blir. Vi ser helt tydelig at 
gene rasjonsskifter på gårder går mye bedre når gården 
også har annen landbruksbasert næringsvirksomhet, sier 
Bang og Trager.

Stort potensial
Bang og Trager mener Nordland fortsatt har mye å gå på 
når det gjelder opplevelsestilbudene.

– Det er rom for mange flere tilbud og aktører, men vi 
er på rett kurs. Enkelte miljøer i fylket har lyktes, og det 
er særlig de fullverdige opplevelsestilbudene det er størst 
betalingsvillighet for. Da snakker vi om kombinasjonen 
overnatting, mat og opplevelser. Nordland er i stor grad 
eid av private aktører, og med mindre disse (som ofte 
er gårdbrukere) ønsker å utnytte potensialet som ligger 

i strandsoner, elg- og laksevall og utmark, så utnyttes 
ikke de naturgitte ressursene.

Det å ta i bruk lokal mat ble tidligere argumentert bort 
med at betalingsvilligheten ikke var god nok, sier Bang og 
Trager.

– Det er et argument som ikke kan brukes lenger. Det 
er helt klart stor betalingsvillighet for å oppleve og smake 
den lokale maten. Dette bidrar til helhetlige opplevelser 
og fornøyde gjester.

På gården utenfor Sortland invi terer familie-
bedriften Inga Sami Siida turister til å lære om den 

spennende samiske kulturen, om myter og magi, 
samt reindrifta og reinens liv.

Foto: News On Request AS/Rune  Nilsen/ 
 Fylkesmannen i Nordland
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Utværet Lånan

Lånan, en vakker sommerdag.

Foto: Helgeland Reiseliv/ 
www.visithelgeland.com
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Utværet Lånan ble etablert som selskap 
i 2007, to år etter at Dronning Sonja fore-
tok den offisielle åpningen av Vega som 
UNESCO-verdensarvområde. 

– Det har hele tiden hatt ederdunsdynene 
fra ærfugl- dunet som har vært vårt hoved-
produkt, forteller daglig leder ved Utværet 
Lånan, Hildegunn Nordum. 

Det jobbes kontinuerlig med produktutvik-
ling basert på den unike kvaliteten til dunet. 
Men turisme er også en viktig del.

– Vi har bygd nytt hus på Lånan som stod 
klart i mai, hvor vi kan la inntil seks turister 
bo sammen med oss, og oppleve øyen og hver-
dagen som fuglevokter. I tillegg er det mulighet 
til å sette opp telt på øyen, noe vi ser stadig flere 
padlere gjør, forteller Nordum. 

Arrangerte båtturer
I starten av juli, etter at ærfuglene har forlatt 
øya, arrangerer Visit Vega båtturer ut til Lånan 
to ganger i uken fram til ca. midten av august. 

– Båten tar 49 passasjerer, og det er stort 
sett fullt hver gang. Det har også blitt satt opp 
ekstra turer. Vi gir da en omvisning på øya, for-
teller om historien, og avslutter på låven med 
kaffe og mat. Foreløpig er det flest nordmenn 
som benytter seg av dette, men vi ser et stort 
potensial for vekst blant utenlandske turis-
ter. I sommer fikk vi blant annet besøk av en 
 gruppe russere som ønsket å besøke oss.

Og senest i mai hadde Utværet Lånan besøk 
av en tysk journalist og en fransk fotograf. 

Lyset
Nordum vokste opp på Lånan, men er i dag bo-
satt sør for Fredrikstad. Fra april til august er 
det Lånan som gjelder. I forbindelse med hus-
byggingen fikk hun igjen opp leve Lånan uten-
for vår- og sommersesongen.

– Det er noe helt unikt her ute. Vi har ikke 
strøm, og har et helt unikt lys på dagtid når vi 
kommer ut i november. I tillegg har vi nord-
lyset som er utrolig klart. Vi har ikke noe sterkt 
ønske om den store turiststrømmen her ute, 
men ser på muligheten for å forlenge sesongen 
til også å gjelde høsten. Det er et enormt poten-
sial, sier Nordum.

Villfugl som «husdyr»
I april samles fuglevokterne, som alle er født 
og oppvokst på Lånan. Da bygger de reir til 
 fuglene av blæretang, passer på fuglene og 
 sanker dun, før de tar imot turistene.

– Vi tar ikke imot turistbåter når fuglene 
 ligger på reir, bare mindre grupper. Vi trenger 
den tiden til å plukke dun og la fuglene være 
i fred. Fuglene ligger på reir inne i små hus, 
hvor det finnes inntil ti reir. Vi ser til dem hver 
dag, og de blir nærmest som husdyr å regne. De 
blir vant med oss, og det er tydelig at fuglene 
trives med folk rundt seg. For oss som er her ute 
og jobber, er hver dag som et eventyr selv om vi 
opplever det hvert år og hver vår.

Ærfugl-tradisjonen
Basert på virkningen av verdensarvstatusen, har  
Utværet Lånan laget næring av den gamle kulturarven. 
utværet låNaN • gJør Butikk av kulturarv • Bygger NæriNg På hJemstedet
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Narvikfjellet

Narvikfjellet AS har siden 2014 hatt Forte Narvik og 
 Narvik kommunes eiendoms selskap  Narvikgården som 
eiere, gjennom deres selskap Narvikfjellet Eiendom. Med 
den nye eier strukturen og organiseringen ser det pluts elig 
 veldig lyst ut for anlegget som i årevis har gått med rela-
tivt stort underskudd.

– Den eneste veien ut av det uføret vi har vært i, er å in-
vestere i nytt anlegg. Vi hadde ikke hatt sjans i havet til å 
gjøre de invest eringene vi nå gjør uten den innskutte ka-
pitalen fra  ForteNarvik eller andre potensielle investorer, 
sier daglig leder i  Narvikfjellet, Harald Kuraas.

Kuraas omtaler ForteNarvik og Narvik gården som 
investorer og eiere med en stor kjærlighet for byen med 
sterkt ønske om positiv utvikling i regionen, og tenker 
med skrekk på hva konsekvensen kunne blitt dersom de 
ikke hadde fått dem med på laget.

– Da ville vi fortsatt med dugnadsarbeid på gammelt 
og slitt utstyr, og i verste konsekvens kunne det betydd 
kroken på døra.

Tilrettelegging
Fremover skal det blant annet investeres i ny helårs 
camp ingplass med 15–20 hytter, nytt og moderne snø-
leggingsanlegg, ny stolheis, nytt sentrumsområde i fjellet 
og renovering av Øvre Fjellheisrestaurant. I tillegg venter 
man bare på å få godkjent reguleringsplanen hos Narvik 
kommune for opptil 80 boligtomter og ca. 600 hyttetomter 
i fjellet.

– Før reguleringsplanen er godkjent av kommunen 
er det solgt 20 boligtomter, under forutsetting at planen 
godkjennes. I tillegg har det vært vist stor interesse rundt 
hyttetomtene.

Utbyggingene og opprustingen av an legget vil gi store 
lokale ringvirkninger, og bidra til å løfte regionen. Områ-
det som nå reguleres er den største reguleringsplanen i 
Narvik kom mune sin historie.

– Da får vi heller tåle å vente litt på å få den godkjent. 
Det er et enormt prosjekt, som vil bety mye for alle som 
bor her, sier Kuraas.

Fritidsmarkedet 
Kuraas forteller at hovedmarkedet til Narvikfjellet er fritids- 
og familiemarkedet. De har noe kapasitet for kurs- og konfe-
ransegrupper, men ønsker ikke å konkurrere med hotellene 
i byen om det.

– Vi ønsker heller å samarbeide med hotell ene, sånn 
at de kan sende sine gjester til oss for opplevelser på kvel-
dene. Det er klart at camp ingen vi starter å bygge neste 
sommer dels vil konkurrere med hotellene på overnatting, 
men den ser vi at vi må ha for å nå våre mål, og få realisert 
våre overordnede planer for fjellet.

Kuraas forteller at hovedmarkedet til  Narvikfjellet per 
i dag utvilsomt er Narvik regionen, noe som kommer tyde-
lig fram  gjennom 3 000 solgte årskort til heisanlegget. 

– Fremover vil vi også satse betydelig på områder som 
ligger innen 5–6 timers reise avstand fra oss, som  Lofoten, 
Bodø, Tromsø, og  Norrbotten i Sverige. Vi ser også en 
vekst i internasjonal turisme til regionen, særlig som følge 
av nordlyset, men der står vår gode samarbeids partner 
Visit Narvik for innsalget.

Familievennlig
Kuraas forteller at det legges opp til en familievennlig 
profil, og at det skal  satses hardt for også å lykkes på 
sommeren.

– Det er viktig for oss å videreutvikle sommersesongen, 
selvsagt ved siden av den etablerte vintersesongen, for å 
få en sunn økonomi. Blant annet jobbes det med sykkel- 
og turstier, klatrepark og zip-line. Det å lykkes ut over vin-
tersesongen er nøkkelen for å lykkes økonomisk for oss. 
Og skal vi lykkes er vi avhengig av å gjøre fjellet mer fami-
lievennlig og legge til rette for helårsdrift.

Satser tungt i Narvik
De har alltid hatt store ambisjoner for Narvikfjellet.  
Tilgangen på kapital utløser nå rettmessig ny optimisme i Narvik.
NarvikFJellet • ca 30 aNsatte i høysesoNg, hvorav 6 helårlige • ca 30 000 uNike BesøkeNde i sesoNgeN
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Fornøyde skientusiaster på  
toppen av Narvikfjellet

Foto: Kjell G. Karlsen
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Lofoten Links

Verdenskjent  
og spektakulær
Lofoten Links er nominert i kategorien «Verdens beste nye  
golfbane» i 2015, før 18hullsbanen i det hele tatt er åpnet. 
loFoteN liNks • åPNet 14. Juli 1998 • 18 hullsBaNe Fra 4. Juli 2015 • 300 medlemmer

Det er «World Golf Awards» som står bak nominasjonen som sees på som golfsportens «Oscar». 
 Lofoten Links er også nominert i kategorien Norges beste golfbane. 

– Det er veldig hyggelig, og det er tydelig at vi blir lagt merke til, sier daglig leder Frode Hov. 
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18-hullsbanen ble offisielt åpnet 1. juli, men allerede 
i mai ble det arrangert en stor pressetur. Lofoten Links sin 
ambassadør Suzann «Tutta» Pettersen var hoved personen, 
og internasjonale og nasjonale medier som CNN, TV2 og 
golfmagasiner deltok. 

– Skulle vi få en effekt av en slik pressetur kunne vi 
ikke kjøre den i forbindelse med åpningen. Vi håper å få 
en effekt allerede i år av dette, sier Hov. 

Tutta og Troon
At Lofoten Links har hatt suksess i å skaffe seg nasjonal 
og internasjonal oppmerksomhet er det ingen tvil om. Am-
bassadøravtalen med «Tutta» er av ti års varighet og golf-
banen har også en samarbeidsavtale med det amerikanske 
selskapet Troon som driver topp golfanlegg i hele verden.

– Med «Tutta» var det en gjensidig sak. Hun har vært 
her og har stor sans for prosjektet vårt. Jeg tror hun valgte 
oss fordi det er både tøft og unikt, og at hun er svært glad 
i Lofoten. Troon på sin side kom faktisk til oss før vi kom 
til dem. De hjelper oss med utvikling av banen, markeds-
føring og salg og er viktig for oss på alle måter. Det er et 
kvalitetstegn at de valgte oss, og vi er deres eneste sam-
arbeidspartner i Skandinavia.

Avhengig av trafikk
Før Hov ønsker å kalle golfbanen på Gimsøy i Lofoten for 
en suksess er det fortsatt ting som må falle på plass.

– Vi har ikke lyktes enda. Vi har ikke lyktes før vi har 
fått nok trafikk til å ha 20 til 30 000 spillende  runder 
i løpet av året, som er målet vårt for å skape en bære-
kraftig bedrift over tid. Får vi den trafikkveksten vi håper 
på, da har vi lyktes, sier Hov. 

Samtidig understreker Hov at man ikke på det tids-
punkt man er nå skal være hverken bærekraftige eller 
snakke om at man har lyktes. Man vil i løpet av neste år se 
konturene av hvorvidt man har lyktes.

– Vi vil få gode svar på vellykketheten av den store ut-
byggingen vår etter denne og 2016-sesongen. Da kan vi se 

om alt arbeidet har vært vellykket. Signalene vi har fått 
fra både Troon og andre aktører er imidlertid at vi helt 
klart har gjort ting rett så langt.

Hotellplaner og hyttefelt
Knyttet til 18-hullsbanen foreligger det planer om å bygge 
hotell. Hotellet skal ha et sted mellom 80 og 100 rom, og 
bygges inn i det naturlige landskapet, med utsikt til både 
midnattssol og nordlys. 

– Vi er i dialog med mulige investorer for å få på plass 
finansieringen. Vi har hatt arkitektkonkurranse og kåret 
en vinner. Planene foreligger, men hovedfokuset har vært 
å få ferdig 18-hullsbanen. Vi tar sikte på at et hotell kan 
være realisert i 2017. 

I tillegg eier morselskapet til Lofoten Links et hytte-
utviklingsprosjekt like ved golfbanen. Per nå er 16 av 24 
tomter solgt, og 11 hytter er satt opp, i tillegg til at to er 
under oppføring. 

Golf i Nordland
Hov tok opp ideen med å bygge golfbane i Lofoten 
i 1997, etter at hans far sammen med flere andre aktører 
hadde fått avslag på finansieringssøknad til Nordland 
 Fylkeskommune i 1994. Begrunnelsen den gang var at 
«Nordlend inger spiller ikke golf.»

– Det handler om innovasjon, og det handler om bære-
kraftighet over tid. Banen skal være attraktiv, og et fyrtårn 
innen golfturisme og reiseliv. Vi skal skape  trygge lokale 
arbeidsplasser. Skal vi skape det må vi være lønnsomme. 

Alle aktører i opplevelsesnæringen i Lofoten er sterkt 
engasjerte i å få realisert en felles storflyplass i Lofoten. 
Hov er ikke noe unntak, men understreker avslutningsvis:

– En flyplass på Gimsøya vil være positivt for hele 
Lofoten, og den viktigste vekstimpulsen for Lofoten som 
samfunn de neste 50 årene. Den vil selvsagt også være en 
enorm impuls for oss. Men ideen om golfbane og hotell 
kom før ideen om en flyplass.

Fra et av de mange spektakulære 
hullene ved Lofoten Links.

Foto: Mikael Tannus

Suzann «Tutta» Pettersen  
og Frode Hov.

Foto: Lofoten Links
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Scandic Havet

I sterk konkurranse med byer som London, København, 
Oslo og Trondheim er Scandic Havet avhengig av gode 
samarbeidspartnere, og god intern og ekstern kvalitet på 
leveransene.

– Vi må kunne tilby noe helt annet og trekke veksler 
på det unike vi har her i Bodø, det opplevelsesbaserte, sier 
hotelldirektør Henry Hansen.

– De store konferansene kommer hit fordi at de også 
kan dra til Saltstraumen, oppleve Kjerringøy – noe annet 
enn de typiske storbyene kan levere. For oss er det veldig 
viktig å benytte oss av dyktige lokale samarbeidspart nere 
i disse leveransene, som eksempelvis Stella Polaris, sier 
Hansen.

Og det er ikke få ganger kundene har signert avtaler 
direkte etter en visningstur i byen arrangert av Scandic 
Havet i samarbeid med lokale aktører.

Kort avstand
Et annet viktig innsalgpunkt for hotelldirektøren er de 
korte avstandene.

– Det er en myte at Bodø er så langt unna. Står du på 
Gardermoen så er det faktisk kortere avstand til Bodø 
sent rum enn Trondheim sentrum. Her lander du midt 
i byen! Faktisk tar det kortere tid å gå fra Bodø sentrum til 

flyplassen, enn det tar å gå gjennom sikkerhetskontrollen 
på Gardermoen og bort til gate 19.

Og hotellet har allerede trukket til seg store arrange-
menter. I juni 2015 ble DIPS-forum med 650 gjester avholdt 
hos Scandic Havet i samarbeid med lokale aktører. Neste 
år skal Norwegian Travel Workshop, med 1 000 deltake-
re som stort sett alle er internasjonale reisebestillere av-
holdes i Bodø etter initiativ fra Scandic Havet, med Visit 
Bodø som offisiell søker.

– Man kan bare ane hva dette kan ha slags betydning 
for Bodø, sier Hansen.

Storslagent
Scandic Havet åpnet det 17. etasjes høye hotellet i Bodø 
sentrum 21. juli 2014. Ting har begynt å satt seg for hotel-
let nå, og det jobbes stadig med å utvikle konsepter både 
i egen regi og i samarbeid med andre aktører.

– Det er ett ord som går igjen fra våre gjester. Det er 
storslagent! De føler seg gjerne litt små når de får oppleve 
og ta del i den mektige naturen. Det er også svært  viktig 
med historiefortellere som kan ta med gjestene på en 
reise, noe eksempelvis Stella Polaris er svært gode på, sier 
Hansen. 

Opplevelseshotellet
Når Scandic Havet i Bodø konkurrerer på det nasjonale og  
internasjonale kurs og konferanse markedet, bruker de opp
levelsene rundt konferansen som sitt beste salgsargument.
ca 90 årsverk • 234 hotellrom  • koNFeraNsekaPasitet: 800 PersoNer

Scandic Havet ruver i bybildet 
med sine 17 etasjer.

Foto: Ernst Furuhatt
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– I samarbeid med Stella tilbyr vi også «Frokosten du 
aldri glemmer», hvor gjestene kjøres ut i rib-båt til Para-
disbukta, spiser frokost der, før de kjører tilbake til å rekke 
dagens møter og aktivitet. Et vanvittig produkt, sier Hansen.

I sitt første driftsår satset hotellet også hardt i jule-
bordsesongen, hvor de inviterte bedrifter fra nært og fjernt, 
med Truls Svendsen og Alex Rosén som konferansierer. 
I år vil blant annet Kristian Valen underholde gjestene.

Fremsnakking
Det skjer mye positivt i Bodø for tiden. I tillegg til  Scandic 
Havet, vil Stormen konserthus og bibliotek i 2015 gjenn-
omføre sitt første fulle driftsår. 

– Det er mange som har bidratt positivt til å øke nys-
gjerrigheten for Bodø, og som fremsnakker byen. Pro-
sjektet «Ny by, ny flyplass» har vekket internasjonal opp-
sikt, og Bodø blir stadig nevnt i internasjonale medier som 
et sted man bør reise til og oppleve.

Samtidig er det rom for forbedringer for å kunne ta ut 
potensialet ytterligere.

– Vi ser at Tromsø har lyktes med Nordlysturismen, 
og Lofoten er og blir Lofoten. Og vi kan få til enda mer 
også her i Bodø. Men da må noen tørre å satse ytter-
ligere på opplevelsesturisme lokalt og vi må få styrket det 

 lokale destinasjonsapparatet. De som er der gjør en god 
jobb, men de er for få. Der må Bodø kommune kjenne sin 
besøks tid og komme på banen, sier Hansen.

For byen
Først og fremst skal Scandic Havet være et kurs- og 
konferansehotell.

– Det er det hotellet lever på, det er det som er grunn-
laget for vår eksistens, sier Hansen. 

Men for hotellet er det også viktig å være en aktør som 
trekker til seg folk ene som bor i byen og være en positiv 
bidragsyter i sitt nærmiljø. 

– Vi sponser både Bodø/Glimt og Bodø Håndball-
klubb. Når BHK har spilt viktige bortekamper har vi 
invitert byens befolkning til å se kamp i storsalen vår 
på storskjerm, og vi farget hotellrommet til Tromsø IL- 
direktøren gult og fylte det med Glimt-effekter i forkant av 
16. mai-kampen på Aspmyra. Vi har også kjørt noen artige 
stunt som trappeløp fra 1. til 17. etasje.

Scandic Havet har fra dag én sagt at de skal være 
byens hotell. 

– Vi ser at Bodø-væringene bryr seg om hotellet, de gir 
oss tilbake meldinger både på godt og vondt. Det bidrar til 
stadig å gjøre oss bedre, sier Hansen.
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Novadis

Opplevelsesforskning  
med høy anerkjennelse
Forskningen som gjøres for å øke verdiskapingen i opplevelsesbasert reiseliv an
sees for å være ledende både i landet og i Norden. 
Novadis • ForskNiNg i tett samarBeid med NæriNgeN • NettverksByggere • gode hJelPere 
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Som et samarbeid mellom Nordlands forskning 
og  Universitetet i Nordland ble Novadis 
 etablert i 2011. Forskningssentret ble etablert 
etter initiativ fra  Arena-prosjektet «Innovative 
Opplevelser».

– Vi jobber med å utvikle opplevelsesrelatert 
forskning, i tett samarbeid med opplevelses-
næringen, sier Jarle Løvland og Merete  Kvamme 
Fabritius ved Nordlandsforskning. 

Stor nytteverdi
Evalueringen av FoU-satsingen i Nordland 
i  perioden 2003–2011 viser at det var lite kon-
takt mellom reise livsnæringen og forsknings-
miljøene, og man dro liten nytte av hverandre.

– Da startet vi et felles løft, med involvering 
av 30–35 bedrifter, gjennom Arena- satsningen 
«Innovative  opplevelser». Reiseliv var også et 
av områdene det ble satset på gjennom VRI- 
programmet. Disse satsningene var med på 
å endre forholdet mellom forskning og nær-
ing, hvor forskningsarbeidet ble dratt inn i ut-
viklingen til bedrift ene. Dette dannet også 
grunnlaget for den største satsingen på opp-
levelsesbasert reiseliv i Nord-Norge gjennom 
FoU-programmet «Opplevelser i Nord», som går 
fram til 2017.

Tett samarbeid
For forskerne var det svært viktig å få en tett 
dia log med næringen, og man så raskt en tyde-
lig forbedring.

– Vi har jobbet med praktisk utvikling, og 
vært med på å bygge nettverk. Arbeidet er svært 
godt i gang, og det er veldig viktig at vi får fort-
sette dette arbeidet. Det er svært viktig å forstå 
opplevelser og opplevelsesbegrepet, og lever-
ansen av det.

For aktørene i opplevelsesnæringen er 
døren åpen hos forskerne.

– De kan ta direkte kontakt med oss og vi 
vil hjelpe enten internt eller eksternt. Vi hjelper 
blant annet til med søknadsutforming, hjelp til 
å finne ut hvor man kan søke, skattefunnsøk-
nader, sitte i styrings- og referansegrupper, og 
i små prosjekter for å strukturere og utvikle be-
drifter og ideer.

Et av tiltakene Novadis gjør er å arrangere 
månedlige lunsjmøter sammen med næringen 
og virkemiddelappa ratene, et tiltak som gene-
rerer godt samarbeid.

Spre kunnskapen
Framover er det viktig for forskerne at kunn-
skapen som er tilegnet gjennom samarbeidet 
mellom forskerne og nærings livet blir spredt 
videre, og at det blir brukt til å utvikle flere 
desti nasjoner og aktører. Kompetansen på opp-
levelser er klart løftet.

– Erfaringene må deles også med de aktører 
som ikke har deltatt direkte i samarbeidet, for 
å gjøre hele næringen enda mer konkurranse-
dyktig. Vi konkurrerer med hele verden innen 
reiseliv og Norge har et høyt kostnadsnivå.

Forskerne ser eksempelvis stort potensial 
for å bedre tilbudene rettet mot cruiseturister. 

– Det må også jobbes videre med organi-
sering av opplevelsesnæringen og destinasjons-
utvikling. Man må sikre en god infrastruktur og 
ressursgrunnlaget opplev elsene er basert på.

I følge forskerne er reiselivsnæringen en 
kompleks næring, med mange interessenter og 
aktører. 

– Det gjenstår masse arbeid med å utvikle 
forsk ningen og bruken av den i lønnsom næ-
ringsutvikling. Det er mange aktører man må 
samarbeide med, og som sammen må utvikle 
seg. Men det ligger veldig godt til rette for det 
her i Nordland, med et godt samspill mellom 
forskning, næringsliv og virkemiddelapparatet.

Bodø by, og solnedgang  
over Landegode.

Foto: Ernst Furuhatt
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Vega

Fra å ha rundt 5 000 besøkende i kommunen 
i 2004, viser tallet 35 000 nå. Denne aktiviteten 
gir betydelige ringvirkninger i kommunen med 
drøyt 1 200 innbyggere.

– En ringvirkningsanalyse fra 2010 viser 
at verdensarvstatusen årlig gir 50 millioner 
 kroner i ringvirkninger til lokalt næringsliv. 
Over nattings  kapasiteten har økt fra ca. 120 
senger til 500, og vi får stor oppmerk somhet 
fra jour nalister og media, forteller daglig leder 
i  Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, Rita Johansen. 

Satser stort
Fra Nordland Fylkeskommune har det vært 
en klar satsing på økt reiselivsaktivitet på 
 Helgelandskysten. Vega kommune har hatt en 
egen samarbeidsavtale med Nordland fylkes-
kommune der reiseliv og verdensarv har vært 
to av satsningsområdene. Gjennom denne sats-
ingen har det vært utviklet en reiselivs strategi 
der viktige mål har vært kapasitets- og kompe-
tansebygging. Vega kommune og Stiftelsen 
Vegaøyan Verdensarv har gjennom disse årene 
hatt et nært samarbeid om å utvikle tilbud og 
øke aktiviteten i sitt nedslagsfelt.

– Vi jobber hele tiden med å utvikle 
opp levelser og aktivitet. Et bedriftsnett-
verk er  etablert for opplevelsesbedrifter på 
 Sør- Helgeland, og stiftelsen er med i Innovative 
Opplevelser. Det jobbes også med et bedrifts-
nettverk for reise livsbedriftene på Vega som er 
med i Din Tur. 

Møtte skepsis
Bakgrunnen for at Vega kom på banen i for-
hold til Verdensarvlisten, var en rapport fra 
Nordisk Ministerråd på midten av 90-tallet, 
hvor man pekte på fire potensielle natur- eller 
kulturlandskapsområder som kunne være 
aktuelle å nominere fra Norge. Et av disse 
var  Nordnorsk  Skjærgård, med yttersiden av 
 Lofoten og Vega som kjerneområde. Rapporten 
møtte stor  skepsis lokalt fordi oppfatningen var 
at verdens arvstatus ville være en form for nytt 
vern og ingen fulgte opp hverken lokalpolitisk 
eller nasjonalt.

– Befolkningstallet på Vega gikk ned, og vi 
ble med i mobiliseringsprogram og etter hvert 
et stedsutviklingsprosjekt i regi av Nordland 
 Fylkeskommune. Vi måtte se på nye mulig heter, 
og konkluderte med at det å søke verdens arv-
status kunne være en slik ny mulighet. Vega 
kommune etablerte en prosjektgruppe som 
både skulle undersøke hvilke konsekvenser 
som verdensarvstatus hadde gitt andre steder, 
og hvordan vi måtte gå fram for å få en slik 
status. 

Prosjektgruppa hadde som et viktig mål 
å få lokal forankring av ideen. Det ble holdt 
folkemøter, studiesirkler, og møter med lag og 
foreninger. Prosjektarbeidet viste at verdensarv 
kunne gi mange nye muligheter både for å ta 
vare på kultur- og naturarv i området, og sam-
tidig gi ny aktivitet. Et samlet kommune styre 
gikk derfor inn for å søke verdensarv status. 
Storting og regjering fulgte opp det  lokale 
 ønsket og søkte om nominasjon til UNESCOs 

Verdensarveffekten
I Vega kommune har de opplevd enorm vekst i antall besøkende 
etter at Vegaøyan i 2004 ble skrevet inn på UNESCO sin liste over 
verdens natur og kulturarv.
vega • 1 200 iNNByggere • 35 000 BesøkeNde
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verdensarvliste på vegne av Vega som første sted i Norge 
siden 80-tallet.

Sikrer områder
Hva vil så verdensarv si? 

– Det handler i stor grad om at nasjonal staten tar 
 ansvar for å sikre områdets natur- og kulturarv. For vår 
del handler det blant annet om å ta vare på tradisjonen 
rundt ærfugl, kultur landskap og bygningsarv – et arbeid 
som i utgangs punktet var umulig for en liten  kommune. 
Gjennom  statusen forplikter staten seg til å sikre om-
rådets verdier. 

Vega ble sammen med Lofoten deltakere i verdi-
skapingsprogrammet Den verdifulle kystkulturen, som 

ble finans iert av Riksantikvaren og Nordland fylkes-
kommune. 21 prosjekt på Vega fikk delfinansiering 
 gjennom verdiskap ingsprogrammet, som blant annet 
bidro til å utvikle  Utværet Lånan og Vega Kystgård til 
å kunne ta imot turister.

– Det er viktig å påpeke at det handler ikke om vern, 
men om status, sier Johansen. Samtidig er det likevel en 
forutsetning at det må foretas et verdivalg lokalt; en må 
sikre verdiene som har gitt verdensarvstatus.

Tur til Vegtinden på Vega  
i nydelig sommervær.

Foto: Arnt Flatmo
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Stella Polaris

Samarbeid  
bygger destinasjonen
For Stella Polaris er samarbeid helt sentralt. Og «veteranbedriften»  
i  næringen ser at det stadig samarbeides tettere og bedre mellom aktørene.
erFareN oPPlevelsesleveraNdør • samarBeid gir suksess • komPlett aktivitetsleveraNdør 
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Bedriften som ble etablert i 1990 har som visjon 
å levere opplevelser i verdensklasse. De streber 
alltid etter å levere til terningkast seks. De opp-
lever det som svært nyttig å ha en åpen dialog 
med øvrige aktører for å kunne videre utvikle 
Bodø-regionen som reisemål.

– Vi samarbeider om produktutvikling, 
innhold i lev eransene, og bestreber å ha høy 
 kval itet i det som skal leveres. Det startet med 
at vi ble med i Arena Innovative Opplevelser, for 
så å danne et eget bedriftsnettverk lokalt gjenn-
om midler fra Innovasjon Norge.  Prosjektet 
ble ledet av oss i to år, og er nå avsluttet, men 
vi videre fører samarbeidet, sier Knut Westvig, 
daglig leder i Stella Polaris. 

Tillit
Blant aktørene i bedriftsnettverket finner man 
Hamsun-senteret, Kjerringøy  Handelssted, 
Kjerringøy Brygge hotell, Tuvsjyen og Luftfarts-
museet. I tillegg er Stella Polaris den prefe rerte 
opplevelsespartneren til  Scandic-hotellene 
i Bodø, og blir nå en helårsleverandør til 
Hurtigruten.

– Vi har et usedvanlig godt samarbeid, og 
er trygge på hverandre i alle situasjoner. Det 
handler om å skape og gi tillit, sier Westvig.

Når Scandic-hotellene skal selge inn kurs 
og konferanser brukes Stella Polaris sine opp-
levelsestilbud som et viktig innsalgspunkt, og 
for Hurtigrutens gjester på nordgående reise 
vil Stella Polaris ha et helårig tilbud å levere de 
reis ende fra høsten av.

– Fra mars til oktober er det rib-turer som 
gjelder.  Hurtigruten hadde også et ønske om 
å kunne tilby sine reisende opplevelser i Bodø 
utenfor rib-sesongen, og fra høsten av tilbyr vi 
en egenutviklet historisk vandring i elve park-
området fra Vågøynes og ned til  Bodø sjøen. 
Her får gjestene våre mosjon i frisk luft og 
historiefortellinger om aktiviteten i området fra 

vikinge tiden, fra kystkul turen og krigshistorie, 
sier Westvig.

Rib-suksess
Da Stella Polaris ble stiftet for drøye 25 år siden 
var det med bakgrunn i et behov fra det som 
i dag er Radisson- hotellet i Bodø. De trengte en 
aktør som kunne tilby aktivi teter til sine gjester.

– Vi startet med å tilby båtturer i to gamle 
bruks båter, samt brevandring, grotteturer 
og padling. Vi så raskt at på den tiden var det 
ingen stor etterspørsel etter de tre sistnevnte, 
og etter hvert ble det både dyrt og utford rende 
å opprettholde sertifikater for båtene. Vi tok da 
en «sving» og satset blant annet på pakketurer 
til Kjerringøy  Handelssted med transport og  
bespisning som ble svært populært.

Rundt årtusenskiftet ble bruksbåter byttet 
ut med RIB båter, det Westvig beskriver som 
starten på et eventyr.

– I 2003 inngikk vi en prøveavtale med 
 Hurtigruten for å kjøre rib-tur til Saltstraumen, 
en avtale vi har hatt som fast oppdrag siden. 
Det har gitt oss en basis som aktør som er veldig 
trygg og god å ha.

Aktivitetsleverandør
I dag fremstår Stella Polaris som en komplett 
aktivitetsleverandør.

– Vi er en turoperatør som syr sammen 
 pakker sammen med andre leverandører. Vi 
kan i grunn levere alt mulig. En telefon til oss 
er nok, vi organiserer opp alt etter hva kunden 
 ønsker seg. De utallige arrangementene vi har 
hatt gjennom mange år gjør at vi bruker liten 
tid på å markedsføre oss. Det går veldig mye fra 
munn til øre, og vi har hele tiden hatt en vekst 
i basisaktiviteten vår, sier Westvig.

Selv om de største leveransene i dag går til 
 Hurtigruten og kurs- og konferanse markedet, 
tilbyr Stella Polaris også daglige avganger fra 
Bodø til Saltstraumen i sommermånedene, 
i samarbeid med Bodø Turistinformasjon. 

– Det har vært mangel på aktivitetstilbud 
for turistene som kommer til Bodø. Vi tok den 
utfordringen sammen med turistinformasjonen, 
og det har vært en kjempesuksess. Første året 
hadde vi 430 gjester på disse turene, i fjor var 
det 650. Slik blir det butikk av, sier Westvig.

RIB-safari til Saltstraumen.

Foto: Tom Melby
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Widerøe

Selv om det er de forretningsreisende som er primær-
kundene til Widerøe, er også turistene en svært viktig 
kunde for selskapet. Faktisk er turistene så viktige for 
Widerøe, at selskapet aktivt engasjerer seg i reiselivs-
næringens utviklingsprosjekter, og har et sterkt fokus på 
å synlig gjøre reisemålene sine. Vi tok en prat med infor-
masjonssjef i Widerøe, Silje Brandvoll, om Widerøe sin 
posisjon og rolle i reiselivsnæringen i Nordland, og om 
hennes tanker rundt næringens framtid. 

Tilgjengelighet
Widerøe sitt samfunnsoppdrag er til enhver tid å fly 
passa sjerene fra A til B, hele året, i alt slags vær. 
Tilgjenge lighet og gode kommunikasjonsårer er sentralt 
for å kunne utvikle en levedyktig reiselivsnæring.

– Det er en kjensgjerning at dersom du bor særlig mye 
mer enn 30 minutter fra en flyplass så vil det gå ut over 
befolkningsvekst og samfunnet for øvrig. Gjennom våre 
små og store destinasjoner rundt om i landet gjør vi det 
mulig å utvikle reiselivet som næring, og vi bruker mye 

ressurser gjennom vårt magasin Perspektiv på å løfte 
fram destinasjoner og opplevelser, sier Brandvoll.

Og som et eget produkt, for å vise fram sine desti-
nasjoner, har Widerøe lansert «Norge rundt-billetten».

– Med denne kan du få sett hele Norge, i løpet av to 
uker på sommeren, for mindre enn 4 000 kroner. Denne 
er blitt svært populær, og vi samarbeider i år også med 
Scandic-kjeden som tilbyr en komplementær «billett» for 
overnatting på sine hoteller.

Destinasjonsutvikling
Som nevnt innledningsvis er Widerøe aktive i desti-
nasjonsutvikling. Blant annet er selskapet medlem 
i  Lofoten Vinter, som også er omtalt i denne rapporten. 

– Widerøe er i dag det eneste fly-
selskapet som fortsatt deltar i utvik-
ling av destinasjoner. Det er klart 
at vi har en egeninteresse i dette, 

Mer enn et flyselskap
Med mer enn 450 daglige avganger og over 3 millioner passasjerer årlig,  
er Widerøe Nordens største regionale flyselskap. Men de er mer enn det.
widerøe • over 450 daglige avgaNger • traFikkerer 47 FlyPlasser i iNN- og utlaNd • 1 500 aNsatte
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gjennom at det gir oss flere fly passasjerer. Vi er stadig på 
leting etter muligheter til å utvikle nye konsepter både 
alene og i samarbeid med andre aktører. Tenk deg et eget 
midnattssolfly for eksempel, sier Brandvoll.

Brandvoll, som tidligere var administrerende direk tør 
i Nordnorsk Reiseliv, mener destinasjonene fortsatt har 
uutnyttet potensial.

– Ingen av destinasjonene vi flyr til har klart å utnytte 
potensialet maksimalt. Det er gjerne høy aktivitet i uke-
dagene med kurs, konferanse og møtevirksomhet, men 
i helgene skulle vi gjerne sett at det ble lagt til rette for 
mer aktivitet.

«Klumping» 
For at reiselivsnæringen skal fortsette å vokse i Nordland, 
mener Brandvoll at en «klumping» av aktører er viktig.

– Man må bli flinkere til å samle aktører og aktiviteter. 
Litt som man ser butikker gjør på kjøpesenter. Aktivitet 
genererer ny aktivitet. Man må også kanskje rette et  særlig 
fokus på enkelte destinasjoner, altså en større spissing.

Brandvoll hevder at det finnes et betalingsdyktig 
marked, og at de enestående opplevelsene må  utvik les 
for å kunne ta ut betalingsvilligheten fullt ut og få  

god lønnsomhet.
– En fortsatt profesjonalisering av 

 nær ingen er i så måte viktig. Historisk 
sett har det vært for mange små  aktører 
i  næringen, med dårlig inntjening og 
 begrenset mulig het for å investere og profe-
sjonalisere. Kompetanse utvikling er viktig, 
og man må selge det eksklusive og ikke 

tenke masse turisme og strømlinje. Man må ikke kopiere 
andre steder, men selge det unike.

Kommet for å bli
I motsetning til mange andre typer bedrifter og aktører, er 
reiselivsnæringen kommet hit for å bli.

– Reiselivsnæringen kan aldri bli outsourcet til andre 
land, slik vi har sett eksempler på i mange andre  nær inger. 
Skal du oppleve Nordland, må du reise til  Nordland. 
Men vi vil nok aldri kunne se de marginer i reiselivs-
næringen som man eksempelvis har sett i  petroleums- og 
IT-næringen.

Brandvoll påpeker at reiselivsnæringen også drar 
med seg andre svært nyttige funksjoner for sam funnet og 
lokalmiljøet.

– Reiselivsnæringen og ringvirkningene av den 
 bidrar til å skape pulserende samfunn hvor folk vil bo-
sette seg. Det å ha gode restauranter og  caféer 
er ikke viktig bare for turister, men 
også for lokalbefolkningen,  
avslutter Brandvoll. 

Widerøes Flyveselskap AS 
er  Nordens største regionale 
flyselskap, og en svært viktig 
transportaktør i landsdelen.

Foto: Widerøe

Opplevelsesbasert reiseliv i Nordland
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Svinøya Rorbuer

– Det har vært nøkkelen til vår suksess. Det at vi tidlig tok 
tak i opplevelsene og la til rette for det. Vi har aldri solgt 
bare ei seng, sier daglig leder og eier av Svinøya Rorbuer, 
Ola Skjeseth.

Til å begynne med kom Svinøya Rorbuer bare med 
anbefalinger om opplevelser for turistene. Så begynte de 
å skreddersy opplevelser, både alene og i samarbeid med 
øvrige aktører. 

– Det har alltid vært svært viktig for oss at front-
personalet, de som møter kunden, vet om tilbudene som 

finnes her. Og vi er ikke redde for å sende kunden til våre 
konkurrenter. Nå snakker alle om det med opplevelses-
basert reiseliv og næringen samarbeider stadig bedre.

Skulder- og vintersesong
For å få en ønsket vekst, både i aktivitet og omsetningen, 
begynte Svinøya Rorbuer tidlig å se på mulighetene for 
å få utvidet sommersesongen. I tillegg ble det jobbet hardt 
og målrettet for å øke turismen på vinteren. 

Opplevelsespionerene
Ved Svinøya Rorbuer i Svolvær skjønte man tidlig at dersom  
man skulle selge senger, måtte man også selge opplevelser.
sviNøya rorBuer as • aNtall gJestedøgN 2014: 31 000  
aNtall årsverk 2014: 13 • årsomsetNiNg 2014: 25,4 millioNer kroNer



63

Opplevelsesbasert reiseliv | Nordland 2015

– Vi markedsførte lofotfisket fra dag én og Nordlyset 
for første gang i 1997 eller 1998. I tillegg så vi at Tysfjord 
hadde lyktes godt med spekkhuggersafari. Vi ønsket også 
å tilby det, og fikk til et samarbeid med dem tidlig på 
2000-tallet.

Et besøk til Rovaniemi i 1999 gav en ytterligere boost 
for Skjeseth i jobben med å tilby opplevelser. 

– I en granskog i Finland hadde de mer gjester 
i  perioden november til mars, enn hele Lofoten hadde 
i løpet av året. Mange av turoperatørene som sendte folk 
til oss på sommeren sendte turister til Finland på  vinteren. 
Hvorfor? Fordi at de hadde tilrettelagt for en rekke aktivi-
teter knyttet til nordlyset, samt hundesledekjøring, 
scooter safari og tatt posisjon som julenissens hjemsted.

Etter dette inviterte Skjeseth 13 andre reiselivs aktører 
i Lofoten til et møte i baren på Børsen Spiseri, restau-
ranten som også eies og drives av Svinøya Rorbuer. Dette 
var starten på prosjektet som vi i dag kjenner som  Lofoten 
Vinter (se side 40). Prosjektet har vært en stor  suksess, 
og vinteren 2015 viser en vekst på 25 prosent i belegg 
sammen lignet med året før for Svinøya Rorbuer. I dag er 
det helårsdrift både av rorbuene og restauranten.

Individuelt reisende
Mens mange av de store hotellkjedene i Lofoten har 
satt fokus og hovedtrykket sitt på kurs- og konferanse-
markedet, har Svinøya Rorbuer hatt et sterkt fokus også 
på den individuelt reisende.

– Det viktige er at vi garanterer for gjennomføringen. 
Vi kan ikke sette et minimum antall kunder for at aktivi-
teten skal gjennomføres. Den risikoen vil ikke kunden ta, 
og det har vi full forståelse for. I dag tilbys nordlysturer 
hver dag fra slutten av september. Ribbåten tar med tur-
istene på faste avganger fire dager i uken. Storbåten tar 
med turistene ut på havet to dager i uken. Guidete buss-
turer, fisketurer, trugeturer, kajakk og hvalsafari. Det er 

mye å velge av i dag og man trenger ikke være del av en 
stor gruppe for å få oppleve Lofoten på sitt beste.

Fra fiskere til turister
Historien til Svinøya Rorbuer slik man i dag kjenner 
det start er tilbake i 1992. Rorbuene hadde siden tidlig 
på 1800-tallet blitt leid ut til fiskere av fiskemottaket 
L. Berg Sønner. 

– Jeg begynte å jobbe her ved en tilfeldighet,  faktisk 
via prat på en fest. De skulle modernisere an legget 
og satse på turisme. De trengte en ryddegutt under 
 opp ussinga. Jeg snekret, malte, vasket, reide opp  senger 
og tok i mot kunder. I 1994 ble jeg daglig leder, og siden 
2008 eier gjennom eget driftsselskap, med leie av eiendom. 

Anlegget ble kjøpt fra L. Berg Sønner og John Berg 
i 2013 og sammen har de utviklet og bygd opp Svinøya 
Rorbuer, og restauranten Børsen Spiseri til det det er i dag. 
Berg er fortsatt involvert i selskapet som styremedlem.

Visjoner
På spørsmål om hva framtiden bringer, og hvilke ambi-
sjoner Svinøya Rorbuer har, lyser det i øynene på Skjeseth.

– Tror du jeg er en person som setter meg ned og sier 
meg fornøyd? En bedrift som ikke er i utvikling dør. Vi 
må alltid se framover og ha nye planer. Da blir det også 
morsommere å holde på. Vi har ambisjoner om å utvide 
kapasi teten vår betraktelig, forskjønne området og doble 
antall arbeidsplasser. Vi skal fortsatt være en solid og 
lønnsom bedrift.

Før styremedlem og tidligere eier John Berg skyter inn:
– De som ikke har lønnsomhet i næringen gjør ingenting 
for å få det. De selger ikke og sitter bak skranken og  venter 
på turistene. Man må bruker  penger for å tjene penger. 
Det har vi gjort og det har vi lyktes med.

Nordlys over vakre Svinøya.

Foto: Geir Hallvard Nilsen
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XXLofoten

De valgte noe helt annet. De etablerte 
 XXLofoten og  satset fullt og helt på reiseliv med 
store opplevelser i fokus.

– Vi fant kompetanse og ressurser rundt oss, 
og bestemte oss for å trykke på. Et veldig til-
feldig kjøp av en eien dom utenfor Henningsvær 
og så var vi i gang, sier daglig leder i XXLofoten 
Frank Hagen.

Per i dag kjenner ikke Hagen til noen 
 selskaper i  landet, som satser rendyrket på opp-
levelser, som er  større enn dem.

Årets reiselivsbedrift
Men veien til suksess har ikke bare vært en 
dans på røde roser. Bedriften ble i 2012 kåret 
til Årets reiselivsbedrift i Norge av  Innovasjon 
Norge og i 2013 fikk de nær ingsprisen i Vågan 
kommune som Årets bedrift.

– De første årene bar mye preg av prøving og 
feiling, uten en definert målgruppe. Vi så at vi 
måtte ha mer forut sigbarhet og gjøre klare og 
tydelige valg. Vi landet da på å satse på  grupper 
foran individuelt reisende. Det gav bedre 
forutsigbarhet. 

Med en definert målgruppe gikk ting bedre.
– Vi utviklet oss med tiden, med nye behov, 

nye konsepter og en tydelig kommunikasjon. 

Godt fundament
Bedriften framstår i dag som en solid bedrift, 
som leverer gode økonomiske resultater.

– Alle planer og konsepter gjør at vi nå 
har bygget et godt fundament. Dette gjør oss 
 mindre personav heng ige enn hva vi var i den 
tidlige fasen. De ulike leddene er erstattbare. 

Mange lignende bedrifter som vår er en- og to-
mannsbedrifter. I dag har vi egen person ansatt 
på økonomi, salg, IT og så videre, i tillegg til de 
som driver utøvende vertskapsrolle, sier Hagen. 

XXLofoten har også egen kokk ansatt, og 
våren 2015 åpnet de Taste Depot Lofoten på 
kaikanten i Svolvær, med fokus på salg av 
egen- og lokalprodusert mat, og «mat-events». 
Vi har også innovert og utviklet nye kon septer 
hvor ulike opplevelser settes sammen. Som 
«Food Quiz», kulinariske workshops, Lofoten 
 Sjømatteater og måltidsopplevelser til fjells og 
på havet. 

Ideer og ambisjoner
Problemet for XXLofoten ligger ikke i det å finne 
nye ideer. Problemet er å få realisert alle.

– Vi har vokst sakte men sikkert og bygger 
nå opp et komplett opplevelsesnav i sentrum 
av Svolvær. Alle aktiviteter er å finne rett rundt 
oss, det er kort avstand til overnattingssteder, 
caféer, restauranter og handels senter. I dag 
eier vi 100 kajakker, 80 sykler, egen fiskebåt, 
fjell utstyr, masse ulikt utstyr og konsepter til 
teambuildingsaktiviteter. 

En nyskaping det nå jobbes med, og som 
XXLofoten allerede har ansatt en ny prosjekt-
leder på er «The Arctic Triple», en triathlon 
med såkalt ironman-distanse. Et testløp ble 
 arrangert inneværende år, mens man fra 2016 
skal kjøre for fullt. 

Potensialet for en ytterligere vekst for 
 XXLofoten er absolutt til stede mener Hagen.

– Vi har skissert mål om å være en arbeids-
plass med mer enn 20 årsverk og et uttalt mål 

Marinejegere  
i opplevelsesnæringen
I 2005 stod Frank Hagen og Geir Martin ved et veiskille. Skulle de fortsette  
å jobbe i forsvaret som marinejegere, eller skulle de gjøre noe helt annet.
XXloFoteN • etaBlert: 2005 • aNtall årsverk: 14 • årsomsetNiNg 2014: 11,7 millioNer kroNer



65

Opplevelsesbasert reiseliv | Nordland 2015

På XXLofoten sin båt MS Symra dras 
skreien om bord. Båten er opprinne-
lig bygget i 1917, men er betydelig 
restaurert og oppgradert til dagens 
krav for å kunne ha turister om bord.

Foto: Kristin Fosland Olsen

om å triple omset ningen. Vi er nok ikke så godt kjente der 
ute som vi  kanskje ønsker og tror. 

Privatmarkedet står for tur
For å kunne vokse ser Hagen et fortsatt stort utviklings-
potensial i kurs- og konferansemarkedet. Per i dag består 
90 prosent av gruppene de tar imot av norske gjester. Og 
fra tidligere å holde stengt i fellesferien skal XXLofoten nå 
for fullt også satse på individuelle reisende.

– Vi skal bevege oss inn i privatmarkedet nå og ta 
vår del der. Der er et stort potensial for oss og det er rom 
for det. Det individuelle markedet har endret seg og folk 
 ønsker å se og oppleve Lofoten i praksis. 

Hagen hevder at det er de store charterselskapene 
som har lagt premissene og sagt hva folk vil se og oppleve 
i Lofoten.

– Vi har villet utvikle og lagt til rette selv. Det har vi 
gjort og det vil vi fortsette med.





Kultur og opplevelser i sentrum. 
Nordlys over Stormen, høsten 2015.

Foto: Carl Erik Nyvold
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