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1. Bakgrunn 

1.1. Om klyngen Innovative Opplevelser  
Innovative Opplevelser (InnOpp) (org.nr. 894 034 262) er en mva. registrert næringsdrivende forening. 
Denne foreningen er etablert med vedtekter, et valgt styre og innarbeidede kontingenter/ 
markedsbidrag på 3 nivåer for medlemmene. 

Innovative Opplevelser er forankret i et veletablert næringsmiljø består pt. av 56 medlemmer der 
majoriteten er opplevelsesorienterte reiselivsbedrifter i Nordland. Bedriftene er konsentrert rundt 
Vesterålen, Lofoten, Ofoten, Bodø/Salten, Helgeland samt Svalbard og består av private 
næringsaktører, museer, reisemålsselskap og FoU virksomheter. I tillegg er de nasjonale aktørene De 
Historiske Hotell & Spisesteder og Hanen med på vegne av sine medlemmer. Nordland FK, 
Forskningsrådet og Innovasjon Norge Nordland er observatører i styret. 

I ARENA-perioden ble det skapt sterke og dokumenterbare relasjoner i hele trippel helixen, dvs. 
mellom aktørene i klyngen og et velutviklet samarbeid med FoU-miljøene ikke minst gjennom det store 
forskningsløftet Opplevelser i Nord som gikk fram til 2018. Nordlandsforskning og NORD Universitet 
har vært medlemmer og nære samarbeidspartnere helt siden starten. 

Nordlands opplevelsesbransje, der klyngebedriftene er forankret og klyngesamarbeidet en av 
drivkreftene, har vært i sterk vekst frem til Covid-19 kom til Norge i mars 2020.  I Nordland er både 
klyngen, mange bedriftsnettverk, FoU-miljøene, destinasjonsselskapene, NordNorsk Reiseliv og 
Nordland Fylkeskommune aktive på mange plan. Men først og fremst handler denne positive 
utviklingen om aktive og framoverlente bedrifter som står på dag ut og inn, året rundt. 

Omsetningen var i 2021 på NOK 3,739 mill. med et årsresultat før skatt på NOK 25.500, -. 

1.1.1 Covid-19 
Covid-19 skapte et betydelig «set back» for denne næringen. Selv om mange bedrifter fikk en brukbar 
sommersesong med norske gjester i 2020 og 2021 og har fått kompensasjonsmidler, har pandemien 
skapt en svært vanskelig situasjon for klyngevirksomhetene. I et post-korona-perspektiv foreligger det 
imidlertid et betydelig vekstpotensial for klyngen.  
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Regionen har et ressursgrunnlag som gjør det mulig å utvikle attraktive opplevelsesbaserte «reason to 
go»-produkter hele året gjennom å samspille natur, naturfenomener, kultur, mat og autentiske 
stedsmiljøer. Hva som blir «den nye normalen» etter Covid-19, er fortsatt usikkert, ikke minst hvordan 
dette vil påvirke både markedsutvikling og forbrukerpreferanser. 

40% av verdiskapingen i reiselivet i hele Nord-Norge skjer i klyngens geografiske nedslagsfelt og den 
internasjonale andelen gjester var i 2019 langt over landsgjennomsnittet (28%). Lofoten hadde nær 
50% internasjonal trafikk, Vesterålen over 40%. 

 

InnOpp-klyngen har sammen med FoU-miljøene siden 2008 utviklet innsikt og verktøy for å øke 
foredlingsgraden og verdiskapingen i det opplevelsesbaserte reiselivet i regionen. Herunder styrket 
virksomhetenes evne til å skape «reason to go»-opplevelser hele året, en forutsetning for å styrke 
lønnsomhet og helårig drift.  

1.1.2 InnOpp 2.0 - løftet 
Klyngen fikk i 2016 finansiert løftet InnOpp 2.0 som har forsterket aktivitetsnivået fram til november 
2021. Covid-19 har reduserte forutsetningene for klyngesamarbeid i den form man var vant til.  Når 
det ble klart at Covid-19 kom til å vare, ble aktivitetsnivået tilpasset situasjonen. Aktivitetene ble mer 
kortsiktig, herunder «kraftsamling i Nord» og felles markedsaktiviteter mot det norske markedet (bla, 
den prisvinnende Truls-kampanjen, se kap. 4.2.2). Heldigvis ble det høsten 2021 mulig å arrangere 
Norsk Opplevelseskonferanse som en fysisk samling. 
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1.2. InnOpp i det regionale innovasjonssystemet 
Nordland FK har mappet alle relasjoner og samspillet mellom aktørene i reiselivet i Nordland, og i 
denne «relasjonsveven» framstår InnOpp-klyngen i 2018/19 som en av de aller mest sentrale nodene. 

 

Denne etablerte posisjonen har stor verdi også for å kunne gjennomføre aktiviteter og tiltak som 
baserer seg på samarbeid med andre aktører i hele regionen. 

1.3. Visjon og strategisk idé og mål 
Som nevnt ble løftet «InnOpp 2.0» avsluttet ved utgangen av 2021, og dermed også de finansielle 
forutsetningene for klyngens aktivitetsnivå. I 2022 vil mål og strategier bli revidert og spisset. Styret la 
føringer for dette ved utgangen av 2021, ved å vedta et forsterket fokus på bærekraft og grønn 
omstilling, og en utfasing av noen av de andre innsatsområdene. 
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1.3.1 Visjon 
 «Sammen skal vi skape morgendagens turisme og opplevelsesbasert verdiskaping». 

1.3.2 Strategisk idé 
Dette næringsmiljøet har et ressursfundament for opplevelser i verdensklasse. Koblet med innovasjon, 
kunnskap/FoU om opplevelsesbasert verdiskaping og opplevelsesøkonomiens logikk, kan klyngen 
skape «reason to go»-opplevelser som bygger en voksende og lønnsom helårig gjestestrøm. Når dette 
gjøres mot de riktige målgruppene, vil dette skape en bærekraftig og framtidsrettet utvikling for 
virksomhetene og totalt sett en betydelig regional verdiskaper. 

1.3.3 Overordnet mål 
Vekst gjennom helårsåpne, lønnsomme, nasjonalt ledende virksomheter som gir helårig sysselsetting, 
attraktive arbeidsplasser og styrker en bærekraftig lokal og regional utvikling. 

Det har vært arbeidet langsiktig med dette målet sammen med de andre regionale utviklingsaktørene. 
Nordland har i perioden 2004-2017 en sterkere utvikling enn landet som gjennomsnitt (Kilde 
NHO/Menon). 

1.3.4 Delmål 
Ø Økt lønnsomhet og verdiskaping gjennom økt opplevelsesverdi for kunder og besøkende på alle 

tilbud hele året, og gjennom høyere verdiskaping pr. gjest ved å levere unike, meningsfulle og 
transformative opplevelser til kjøpesterke målgrupper.  

Ø Vekst gjennom en innovativ og bærekraftig bruk av stedlige (og verdifulle) ressurser (natur, 
kultur, kulturarv, fenomener, og mat/mattradisjoner) i regionen gjennom den 
opplevelsesøkonomiske logikk. Under bærekraft ligger også en målsetting om å optimalisere 
lokaløkonomiske effekter. 

Ø Styrket markedsadgang gjennom innovative fellesløsninger for distribusjon og markedsføring 
gjennom digitale plattformer og nye markedskanaler både nasjonalt og internasjonalt.  

Ø Økt kompetanse og kapasitet for eksport (eksportmodenhet), på opplevelsesskaping og på 
ledelse og innovativ utvikling av opplevelsesdrevne virksomheter (Experience Management) i 
hele klyngen.  
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Ø Stimulere spin-off – etableringer, nyetableringer/gründerskap som styrker næringsmiljøet 
totalt sett.  

Ø Utvikle klyngebedriftene som attraktive arbeidsplasser på alle nivåer. 

1.3.5 Kvantitativ målsetning 
Ø Øke verdiskapingen i næringsmiljøet med 50% på 5 år. Klyngen vil fortsette å jobbe mot 

målgrupper med høy omsetning pr. gjest og med høy betalingsvillighet for meningsfylte 
opplevelser.  

Ø Rekruttere ca. 20 nye relevante og strategisk riktige bedrifter i Nordland – målsetningen er en 
klynge med 70-80 virksomheter. 
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1.3.6 Målbildet for innsatsområder InnOpp 2.0 
De opplevelsene kundene/gjestene verdsetter er nøkkel for høy betalingsvillighet, de er «reason to 
go», de gir digital distribusjon/fortjent omtale og kan skreddersys for ulike sesonger og differensieres 
for ulike kundebehov. Skissemessig er disse sammenhengen vist i figuren under. De konkrete 
aktivitetene i handlingsplanen er avledet av dette strategifundamentet. 
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2. Prosessledelse 
Innovative Opplevelser har hatt InnOpp 2.0- løftet som en 3-årig satsning siden 2016.  Prosjektår 3, ble 
strukket fra juni 2019 – november 2021 etter avtale med Innovasjon Norge på grunn av pandemien. 

2.1 Prosjektledelse 
Mimir AS har ivaretatt prosjektledelse på oppdragsbasis med Bård Jervan som prosjektleder og Marie 
Bergsli som prosjektmedarbeider. I tillegg har designer Janne Auby bistått i oppgaver knyttet til 
kommunikasjon, inkl. web og Facebook, mm. 
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2.2 Styret 2021 
Trygve Steen   Styreleder   XXLofoten 

Berit Martinussen  Nestleder  Vega Verdensarv  

Terje Theodorsen  Styremedlem  Scandic Narvik 

Sverre B. Birkeland  Styremedlem   Akvakultur Vesterålen 

Nina Rødal Friis   Styremedlem   Havblikk Helgeland 

Roger Johansen   Styremedlem   NordNorsk Reiseliv 

Hege Anita Eilertsen   Styremedlem  Stiftelsen Museum Nord 

Dorthe Eide    Styremedlem   Handelshøgskolen ved Nord Universitet 

Karin Marie Antonsen  Styremedlem  Nordlandsforskning 

 

Torbjørn Aag   Vararepresentant  Kunnskapsparken Helgeland 

Erika Søfting   Vararepresentant  Nordlandsmuseet / Jektefartsmuseet 

 

Liv Rask Sørensen / Ann Heidi Hansen er Nordland fylkeskommunes representanter 

Terje Haugen, Innovasjon Norge Nordland er observatør 

Bjørn Gjelland Nilsen, Norges Forskningsråd i Nordland er observatør 

Valgkomiteen består av: 

Eystein Markusson, Stiftelsen Narviksenteret \ Narvik Krigsmuseum Ragnhild Ørnes, Salt AS. 
Hilde Wika, Vega turistinformasjon. 

 

Styret har hatt 4 styremøter i 2021. 
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3. Utfordringer 

3.1 Utfordringer 
For InnOpp 2.0- løftet ble det (i 2017) identifisert følgende utfordringer: 

1. Jobbe med kunnskapsbasert utvikling, med kompetente bedrifter og medarbeidere 
Næringen har fortsatt behov for et løpende samspill med FoU sektoren om kunnskapsutvikling som 
styrker arbeidet med å ta ut potensialet for videre vekst, og gjøre det på en bærekraftig måte. 

2. Omstilling til nye tider 
Behovet for å styrke selve leveransen (opplevelsene i seg selv) forsterker seg pga. endingene i 
markedskanalene og overgangen til digitale og sosiale interaktive medier. Endringer i de digitale 
markeds og distribusjonskanalene skjer så fort at det er vanskelig for bedriftene hver for seg å tilpasse 
seg. Omstilling til reiselivets «digitale fremtid» er en stor felles utfordring. Endrede kundebehov i 
nasjonale og internasjonale markeder betinger innovasjon på flere nivå, både markedsmessig og ift 
grønn omstilling. Reiseliv kan ikke lenger defineres gjennom tradisjonelle verdikjeder, men må sees på 
som et bærekraftig verdiskapende økosystem. 

3. En opplevelsesøkonomisk tilnærming til verdiskapingen 
Klyngesamarbeidet og Forskningsløftet Opplevelser i Nord gå regionen et kunnskapsgrunnlag 
som må anvendes i videre bedrifts- og produktutvikling. Det vil si ta kunnskapen i bruk i 
kommersialiseringsprosesser i næringen og utvikle konsepter som kan kapitalisere på 
ressursgrunnlaget (natur, kultur, fenomener, lokal mat, arrangementer, mm.) på en markedstilpasset 
og bærekraftig måte. 

4. Stimulere en lønnsom og innovativ utvikling 
Moderne turisme krever et godt samspill mellom mange ulike typer aktører for å kunne levere 
helhetlige kundeopplevelser som blir «reason to go» i markedet. Den opplevelsesrelaterte delen av 
næringen er lite konsolidert og har få aktører som tar helhetlige grep rundt slike kommersielle 
totalleveranser (konsepter). Det er fortsatt (for) få aktører som er opplevelsesdrevet og har et helårig 
driftsgrunnlag. Det er behov for å stimulere utviklingen av eksisterende aktører, styrke samspillet 
mellom dem (konsolidering) og stimulere nyetableringer (via bl.a. inkubasjon). Herunder økt evne til å 
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levere konsepter som involverer flere bedrifter, inkludert tydelige og avtalte spilleregler (bl.a. om 
kvalitet) mellom aktørene som involveres.  

5. Bedriftseksterne rammebetingelser 
Opplevelsesbasert verdiskaping er basert på et samspill mellom ulike aktører med kompetanse og 
innsikt på mange fagfelt. Det er behov for nye modeller for finansiering, utvikling og forvaltning av de 
fellesgodene som inngår i denne verdiskapingen. Modeller som på en innovativ og bærekraftig måte, 
på tvers av tradisjonelt reiseliv, kulturnæringer, mat og naturopplevelser, samferdsel og offentlig 
sektor. Herunder også god besøksforvaltning på steder som krever det. FN´s bærekraftsmål blir nå en 
ramme for dette. 
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3.1.1 Covid-19 – et alvorlig «set back» for aktørene 
Næringen ble hardt rammet og påvirker evnen til å omstille seg og bygge seg opp igjen, både produkt- 
og markedsmessig. Den internasjonale trafikken nærmest ble radert ut i 2020/21. 

Det forventes en gradvis normalisering av reisemulighetene i 2022, mens 2023/2024 er en sannsynlig 
tidshorisont for å nå 2019-nivå totalt sett. I et 2030-perspektiv er prognosen at internasjonalt reiseliv 
vil ha vokst med 37,5 prosent sammenlignet med 2019. Klyngebedriftene kan ta sin andel av den 
ventede veksten og verdiskapingen om det legges til rette for det.  

Lokal, regional og nasjonal etterspørsel etter reiselivstjenester ligger i V-scenariet, og tar seg fort opp 
når restriksjoner oppheves. U-scenariet beskriver internasjonal trafikk som vil bygge seg opp over tid - 
først Norden, så Nord- og Mellom-Europa, deretter Sør-Europa og til slutt oversjøiske markeder. 
Tilbudet, konkurransen, økonomiske svingninger, forbrukerpreferanser, tilgjengelighet (transport) og 
turoperatørenes markedsbearbeiding, påvirker dette scenariet. L-scenariet omfatter varige endringer i 
både reisemønster, reiseatferd, tilbud, næringsstruktur og kompetanse. Jo lenger pandemien varer, jo 
mer sannsynlig blir varige endringer. Det er fortsatt vanskelig å se nyansene og omfanget av 
endringene (L-scenariet) for reiselivet i nord.  

 

Modell for hvordan ulike markeder og tilbud bygger seg opp etter en krise 
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4. Gjennomføring 

4.1 Møteplassene 
Når pandemien er over har bedriftene i medlemsundersøkelsen sagt at de ønsker seg klyngeaktiviteter 
på denne måten. Det vil være retningsgivende for 2022:  
 
Flere digitale møteplasser (f.eks. klyngens time, hver måned)  45%  
Fysiske samlinger (som før Covid-19)      55%  
Oppdelte samlinger (gruppert på geografi, tema, type bedrift, mm)  63%  
Samarbeid med andre næringer og klynger/aktører        8 %    
   
Under pandemien har det vært utfordrende å møtes fysisk, men i tiden framover vil fysiske møter og 
samlinger være viktige for å bygge opp igjen relasjonene i klyngen.  
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4.1.1 Digital klyngesamling 27. mai 
Det ble gjennomført et digitalt årsmøte 27.mai med påfølgende klyngesamling med ca. 40 deltakere. 
Terje Haugen i Innovasjon Norge går av med pensjon og han ble takket for sin uvurderlige innsats for 
klyngen gjennom 15 år.  Direktør i Visit Norway, Bente Bratland Holm presenterte den nye nasjonale 
reiselivsstrategien, med vekt på hva som blir viktig for klyngen og aktørene i nord. Innovasjon Norge v/ 
Marius Fagerli orienterte om aktuelle virkemidler og nye tiltakspakker. Dorthe Eide og Bård Jervan 
orienterte om kapasitetsløft for FoU og utdanning, en utlysning fra forskningsrådet. I tillegg ble det 
holdt en klyngens time med diverse informasjon.  

4.1.2 Norsk Opplevelseskonferanse 2021 
Norsk Opplevelseskonferanse 2020 ble avlyst og flyttet til 2021. Denne ble arrangert i Mo i Rana 2. - 3. 
november, og samlet 260 deltakere med hovedvekt på Nord-Norge (ca. 74%). Blant deltakerne var det 
ca. 30 elever fra Polarsirkelen vgs. Disse deltok kostnadsfritt.  I løpet av konferanseuken var det mange 
som la styremøter, nettverksarrangement etc. i tilknytting til konferansen. Her kommer man til et 
faglig "dekket bord" og kan i tillegg bygge interne relasjoner gjennom en felles konferanse-opplevelse. 

Hoved-konferansen ble gjennomført i Meyergården Spektrum med ca 20 foredragsholdere, filmer og 
debatt. 150 "kursdeltakere» deltok på en av pre- og post-arrangementene (Det norske markedet; ny 
innsikt og nye grep! "Til Elise fra Marius - en matdestinasjon på Helgeland og "Powered by Mo i Rana").  

Det Rana-baserte bedriftsnettverket Arctic Adventure Hub bidro i stor grad til utviklingen av nye 
opplevelseskonsepter. Måltidsopplevelsen «Smaken av Helgeland» tirsdagskveld var et konsept 
utarbeidet av Scandic Meyergården med fokus på kortreist, lokal mat fra Helgeland. Arrangementet 
"Powered by Mo i Rana" ga oss et innblikk og kunnskap om, en for oss i reiselivsnæringen, ukjent og 
spennende verden i industriparken med påfølgende streetfood og bar crawl. Lunsjvandringen til 
Vitensenter Nordland Vitensenter, Helgeland Museum og Tanjas the View, var også et nytt konsept 
hvor "Voice of Norway" hadde utarbeidet guiding langs ruten i appen som deltakerne kunne lytte til 
underveis. Get together ble arrangert på Nordland teater med mat og underholdning.  
  
Konferansen er Miljøfyrtårnsertifisert og arrangeres etter kriteriene til "Grønne konferanser". Dette 
arbeidet ble igangsatt ved oppstart av planleggingen av konferansen. Sertifiserte samarbeidspartnere 
ble valgt, samt bruk av lokale leverandører ble prioritert. Konferansen valgte i år også å ha "kortreiste" 
opplevelser for å få et minst mulig miljøbelastende avtrykk og benytte lokalsamfunnet i Mo i Rana. 
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Deltakerne ble oppfordret til å bidra ved å benytte kollektivtransport, kildesortere og følge 
overnattingsstedenes miljøtiltak. Trykksaker og materiell ble holdt på et minimum og digitale flater ble 
som tidligere benytte til kommunikasjon. 

Markedsaktiviteter ble gjennomført både på web, i sosiale medier, ved nyhetsbrev til egen database, 
bannerannonser i relevante medier, pressemeldinger og i svært liten grad på print (kun programhefte). 
NHO Reiseliv bidro til markedsføring og medieomtale både før, under og etter konferansen.  

Det blir hvert år gjennomført en elektronisk evaluering i etterkant av konferansen og svarprosenten i 
2021 var på 56%. 

På en skala fra 1 - 5 hvor 5 er svært godt ble resultatet som følger (tallene i parentes er fra 2019); 
Program og faglig innhold 4,0 (4,2) Læringsutbytte 3,6 (3,8) Nettverksbygging 4,1 (4,3), Inspirasjon 4,2 
(4,2). Den ambisiøse målsetningen om å nå 4,2 på samtlige parametere ble nesten nådd. Konferansen i 
sin helhet fikk en score på 4,2 (4,3).  90% av deltagerne mener at konferansen i sin helhet var bra eller 
svært bra.  

Konferansen er i seg selv et innovasjonsprosjekt i Innovative Opplevelser og brukes som en 
«konferanseLAB» for å teste ut nye produkter, opplevelser og måter å avvikle konferansen på. Det er 
derfor en målsetning om å involvere flest mulig av aktørene i klyngen, både på og bak scenen. I Mo i 
Rana var det ca. 10 aktører som bidro på eller bak scenen ifm. med årets konferanse.  

Konferansen fikk økonomiske støtte fra samarbeidspartnerne Nordland fylkeskommune, Innovasjon 
Norge, NordNorsk Reiseliv og REIS NORD.  
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Konferansen har satt seg følgende bærekraftsmål: 

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene: 
Årets konferanse hadde en svært stor andel av kvinnelige foredragsholdere samt kvinner involvert i 
planlegging og gjennomføring av konferansen. 

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn: 
Konferansen har hatt fokus på å støtte lokalsamfunnet ved å bruke lokale krefter til å levere all mat, 
transport, opplevelser, overnatting, foredragsholdere ol. Konferansen har også hatt fokus på bærekraft og 
lokalsamfunn i sine innlegg, samt å utvikle opplevelser i samarbeid med lokaleaktører som kan foredles 
videre og skape nye produkter som kan skape inntekter for aktørene. 

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon: 
Konferansen har i år hatt minimalt med dekor og materiell, alt har vært gjenvinnbart. All mat har vært 
lokalmat og økologisk. WWFs gjeldende sjømatguide har blitt fulgt, bruk av rødlistede arter og overfiskede 
bestander av fisk og skalldyr har vært unngått. Gaver og give-aways har også i år utgått for å minimere 
belastingen på miljøet. Alle opplevelser har vært "kortreiste". 

Mål 13: Stoppe klimaendringene: 
Konferansen har blitt Miljøfyrtårn-sertifisert. Fokuset har vært å oppfylle kravene til "Grønne konferanser" 
og ha en så miljøvennlig profil som mulig på alle deler av konferansen. Dette omfatter b.la minimalt med 
dekor og materiell, lokal- og økologisk-mat, miljøvennlig transport, kildesortering, "kortreiste" opplevelser 
mm. Bruk av digitale møteplasser under planlegging av konferansen, samt bruk av film under konferansen 
for å redusere reiser. Noen foredragsholdere deltok også digitalt for å minimere reising. 

Mål 17: Samarbeid for å nå målene: 
Konferansen har i år hatt et nært samarbeid med   lokale aktører for å gjennomføre konferansen så 
miljøvennlig som mulig. 
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4.2 Strategi og analyse 

4.2.1 Langsiktig strategiutvikling  
Medlemsundersøkelse 
Våren 2021 ble InnOpp-bedriftene bedt om å velge de tre innsatsområdene bedriftene mener er 
viktigst for InnOpp fremover. Svarene fordelte seg slik:  

Nye salgs- og distribusjonsformer: for å nå nye målgrupper og salg rett til egen bedrift            55 % 
"Den nye normalen": tilpasse produktene til endringer i markedet etter Covid-19             45 %  
Samferdsel og tilgjengelighet: mer trykk på samspill, partnerskap og nye løsninger             43 %  
Nye mat- og kulturopplevelser: nye konsepter og tilbud som kan leveres hele året             38 %  
Det grønne skiftet: felles prosjekter for grønn omstilling, evt. i samarbeid med andre næringer     35%                                                              
Nye målgrupper: bygge videre på Kraftsamling - norske gjester og tiltak mot disse             33 %  
Digitalisering: effektiv drift/økt lønnsomhet, smarte digitale løsninger i alle ledd             28 % 
 
Denne tilbakemeldingen er en del av grunnlaget for å peke ut retning på framtidige innsatsområder fra 
og med 2022. Ved utgangen av 2021 vedtok styret at grønn omstilling skal løftes opp som et betydelig 
innsatsområde fra og med 2022. 

Arena Pro-initiativet SEinN.  
Styret i InnOpp vedtok sommeren 2021 å gå inn i søknadsprosessen som ARENA Oslo inviterte til for en 
nasjonal reiselivsklynge med navnet Sustainable Experiences in Norway. Det ble igangsatt medvirkning 
i søknadsutvikling, definert samarbeidsområder og FoU-satsninger som gjorde at både NORD Univ. og 
Nordlandsforskning (som også er klyngemedlemmer i InnOpp) tegnet egne intensjonsavtaler med 
dette initiativet, slik InnOpp også gjorde. I forlengelsen av dette søkte InnOpp på den såkalte 
HUB/Node utlysningen i klyngeprogrammet. Målet var å utvikle en nasjonal samarbeidsmodell for en 
velfungerende nasjonal klynge, der man har brohoder inn i hver landsdel gjennom etablerte klynger i 
disse. Dessverre nådde ikke SEinN opp i konkurranse om å bli ARENA Pro, og da falt også Hub/Node-
søknaden fra InnOpp ut. 
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Kapasitetsløft, søknad til Forskningsrådet. 
Sammen med NORD Univ. og Nordland FK ble det gjennomført en prosess for å få fram et grunnlag for 
å søke om et kapasitetsløft. Det ble gjennomført dialogmøter med Forskingsrådet og workshops for 
søknadsutvikling. Det ble også opprettet dialog med Trøndelag om dette initiativet. Søknadsprosessen 
ble stoppet på et tidspunkt der vi innså at det ikke ville være mulig å få fram en søknad som var god 
nok ift. kriteriene innen fristen. 

N2 – klyngeutvikling i Nord.  
Det ble våren 2021 gjennomført en prosess som skulle munne ut i en anbefaling for videre 
klyngeutvikling for sjømat og reiseliv i nord. Prosessen ble gjennomført i regi av Menon (Eirik 
Schjøtt-Pedersen/Erik Jacobsen) og flere av InnOpp-medlemmene var invitert inn både som innledere 
og diskusjonspartnere. Det er også overlevert en sluttrapport med anbefalinger fra Menon til N2, men 
denne er ikke fulgt opp overfor InnOpp.  
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4.2.2 Kortsiktige tiltak for 2021 
Totalt sett var trenden i det andre pandemiåret en viss oppgang på flere markeder for bedriftene i 
Nordland, og totalt antall kommersielle overnattinger økte med ca. 250.000 netter fra bunnåret 2020.  

InnOpp var helt fra starten i 2019 en av pådriverne for å få til en "Kraftsamling i Nord" under 
pandemien. InnOpp var med på å skaffe ny markedsinnsikt om det norske markedet, tilrettelegge 
kompetansetiltak, definere målene og stille krav til kampanjekonsept. 

For å forsterke sommersesongen ble kampanjen «13 000 grunner til å besøke Nord-Norge, med Truls 
Svendsen» rullet ut som en del av arbeidet i «Kraftsamling i Nord».  Den fikk stor oppmerksomhet, og 
har nå 2022 vunnet Adrian Awards, som er verdens største og mest prestisjefylte reisemarkedsførings-
konkurranse. 
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4.3 Prosjekter i arbeid 

4.3.1 Kvalitets- og sertifiseringssystemet VARDE 
InnOpp har jobbet i flere år sammen med andre klynger og FoU-aktører for å få dette nasjonale 
kvalitetssikringssystemet etablert, og et 20-talls aktører har nå gått inn som aksjonærer. InnOpp er en av 
disse, og klyngen har 3 representanter i det første styret; Trygve Steen fra XXLofoten, Solveig Hirsch fra 
Hamsunsenteret/Nordlandsmuseet og Dorthe Eide fra NORD Universitet. 

Helt enkelt kan man si at en VARDE er en veiviser, og at hvis man vil være sikker på å få gode, 
kvalitetssikrede opplevelser på en Norgesferie, så reiser man fra VARDE til VARDE. Og da blir det viktig at 
mange av disse finnes i Nordland. 

InnOpp har sammen med Arctic 365 fått midler til å rulle ut systemet i Nord-Norge og er nå i gang 
etter utsettelse pga pandemien. InnOpp bedriftene (og andre) får tilbud om hjelp til å komme i gang 
med sertifiseringen. Frem til nå har 39 bedrifter meldt seg inn i VARDE, de fleste er fra nord. Det 
jobbes mer systematisk i 2022 for å få flere InnOpp-bedrifter til å ta systemet i bruk. 
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4.3.2 Kompetanseløft gjennom N2 – REIS NORD 
N2 er et treårig leverandørutviklings-
program hvor eierne og samarbeids-
partnerne har samlet ressurser for å skape 
en helhetlig, overordnet satsing i Nord-
Norge. Bak N2 står Nordland-, Troms-, 
og Finnmark fylkeskommune, Sametinget, 
Innovasjon Norge og Forskningsrådet.  

Kunnskapsparken Helgeland, Kunn-
skapsparken Bodø, Innovative Opplevelser, 
Arctic-365 og Egga Utvikling har fått midler 
fra N2 over 3 år til en helhetlig satsing, kalt 
REIS NORD, på kompetanse, nettverk og 
innovasjon for reiselivs- og opplevelses-
næringen. Våren 2021 ble det kjørt kurs i 
digital historiefortelling (46 deltakere) og 
forretningsutvikling (296 deltakere). Det var 
mange gode tilbakemeldinger på kursene, og 
god oppslutning også fra InnOpp-bedriftene.  
REIS NORD var også samarbeidspartner på 
Norsk opplevelses-konferanse. I 2022 
avholdes kurs i «Testing som metode» basert 
på veiledningsheftet som InnOpp tidligere har 

fått laget sammen med Dorthe Eide og Elisabet Ljunggren ved NORD Universitet.  
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4.3.3 Filmturisme som satsningsområde i Nord.  
InnOpp har sammen med Nordnorsk Filmkommisjon (prosjekteier) i 2021 satt i gang en utredning om 
potensialet i Filmturisme i Nord-Norge. Narvikmiljøet (pga. Narvik-1940 filmen) og Arctic 365 er også 
med i utredningsarbeidet som gjennomføres av Nordlandsforskning med finansiering av de nordnorske 
fylkeskommunene. Målet er å skape en plattform av «filmvennlige» bedrifter og destinasjoner som 
filmkommisjonen kan styre produksjoner mot og som bidrar til økt verdiskaping for disse. Filmturisme 
var derfor også et tema under Norsk Opplevelseskonferanse, der bla. Narvik sin systematiske satsning 
på å få effekt av den nye storfilmen ble trukket fram.  

4.3.4 Norge for matelskere.  
Dette prosjektet har til dels vært satt på vent, fordi det ikke lot seg gjennomføre å ha 
samlinger/matLABer under pandemien. Prosjektet medvirket til at InnOpp har vært partner i det 
nordiske matutviklingsprosjektet «Nordic Food in Tourism» der potensialet i nordisk mat internasjonalt 
er utredet og oppfølgende aktiviteter gjennomført. https://nordicfoodintourism.is/   

Resultatene herfra har også vært presentert for arbeidet med ny nasjonal reiselivsstrategi. Mat løftes 
nå fram som en strategisk satsning på nasjonalt nivå, og erfaringene fra dette nordiske prosjektet skal 
også inngå i oppfølgingen av den nasjonale strategien (tiltak 3, nasjonalt konsept for mat- og 
måltidsopplevelser. … bør bygge på funnene i det nordiske prosjektet …). I tillegg har InnOpp løftet 
fram potensialet i/behovet for mer lokal mat på turistenes fat som et tema (innlegg og debatt med 
tung faglig nasjonal deltakelse) på Norsk Opplevelseskonferanse. Under konferansen ble det arrangert 
en 20-retters festaften med tittel «Smaken av Helgeland» (et mat-innovasjonsprosjekt i seg selv), og 
før konferansen ble det også arrangert et (fulltegnet) bedriftsbesøk til matbedriften «Til Elise fra 
Marius» på Utskarpen.  

4.3.5 Seafood Travel Norway 
Dette forprosjektet er et samarbeid med NCE Akvakultur og Kunnskapsparken Bodø og finansiert av 
N2. Når pandemien inntraff, var ca. 40% gjennomført og prosjektet ble satt på vent. I 2021 er NCE 
Akvakultur blitt et eget AS, og det formelle prosjekteierskapet flyttet dit. InnOpp og NCEA har får 
forlenget gjennomføringsperioden til oktober 2022, og har blitt enige om en fornyelse av selve 
forprosjektinnholdet. Det vil bli mer orientert mot en digital reiseruteplanlegger for 
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sjømatinteresserte. InnOpp vil fortsette å jobbe med dette prosjektet i 2022, og har bla. 
representanter for visningsanleggene som er med i InnOpp i ressursgruppa for prosjektet. 

4.3.6 Coaching av enkeltbedrifter. 
Dette har vært et kjærkomment tilbud, både til InnOpp-bedrifter og andre virksomheter i Nordland. 
Prosjektledelsen har koordinert og tilrettelagt for gjennomføring og fulgt opp deltakerne gjennom 
2021. Dette ble også knyttet opp mot Krafttak-prosjektet, fordi dette også handlet om å tilpasse seg 
norske målgrupper og deres behov og ønsker. InnOpp fikk tilsagn fra Innovasjon Norge om å bidra med 
coaching for bedrifter også utenfor klyngen og totalt var det 42 bedrifter som ønsket å delta og 30 som 
benyttet seg av tilbudet, herav 9 InnOpp-bedrifter. 
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4.3.7 Samarbeid om stimulering av gründere 
InnOpp er samarbeidspartner for inkubatorvirksomheten som drives i regi av Kunnskapsparken 
Helgeland (reiselivsinkubator) og Kunnskapsparken Bodø (Inkubator Salten). Målet er å stimulere til 
flere etableringer og bistå etablerte virksomheter i voksefaser og nye løft. Denne virksomheten er 
støttet av SIVA og en viktig del av innovasjonssystemet for utviklingen av reiselivet i Nordland. 

 

 

VISIT PLURA   – inkubatorbedrift. 
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5. Profilering og markedsføring av klyngen 
 

5.1 Digitale kanaler 
Nettverket kommuniserer og orienterer medlemmene (og andre interesserte) om nyheter, fagstoff 
etc. både via nettsidene innopp.no, via norskopplevelseskonferanse.no , FB-grupper, Instagram og 
gjennom elektroniske nyhetsbrev.  

På FB formidles aktuelle nyheter, linker til artikler, presseoppslag, filmer etc. InnOpps side har nå 1300 
«likere»/følgere fra hele landet.  FB siden til Norsk Opplevelseskonferanse viser også en jevn økning og 
har nå 1100 følgere.  

5.1.1 Formidling av ledige stillinger 
InnOpp drifter også Facebook-gruppen «Ledige stillinger i reiselivet i Nordland», der alle bedriftene kan 
legge ut sine ledige stillinger kostnadsfritt. FB-siden er offentlig og har 890 medlemmer/følgere. 
Mange InnOpp-bedrifter legger løpende ut ledige stillinger her, og det kommer ukentlig inn nye 
medlemsforespørsler fra inn- og utland. Klyngeledelsen modererer løpende aktiviteten i gruppen. 

5.1.2 Database 
Klyngen har opprettet og vedlikeholder en egen database med reiselivsaktører fra hele Norge. Basen til 
Norsk Opplevelseskonferanse er på 732 og InnOpp på 116 e-postadresser etter innføring av GDPR. 
Databasen blir brukt ifm. med kommunikasjon med potensielle deltakere på Norsk 
Opplevelseskonferanse, samt informasjon til InnOpps medlemmer. 
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5.2 Organisering av opplæring, nettverk, med mer 

5.2.1 Senter for arktisk logistikk ved UiT 
Andre bransjer har lenge brukt digital visualisering for å simulere optimale løsninger for bl.a. logistikk 
og vareflyt. Ved UiT i Narvik har de lenge jobbet med slike metoder for flere næringer. De har nå 
etablert et logistikksenter (ArcLog) der også reiselivets logistikkutfordringer inngår. 

Arbeidet med de første prosjektene startet i 2019 og InnOpp har gått inn som partner i selve senteret, 
som ble etablert i 2019. Trygve Steen fra styret er kontaktperson for Bjørn Bremer. Bård fra 
klyngeledelsen fikk anledning til å beskrive våre behov og forventinger ved åpningen av ArcLog i Narvik 
i mai 2019.  

En av stipendiatene I ArcLog, Rami Noureddine, arbeider med prosjektet «digitalization for sustainable 
tourism management with a focus on the arctic region». 

5.3 Klynge til klynge samarbeid 

5.3.1 Klyngeforum Nord 
InnOpp´s klyngeledelse og til dels styreleder deltar alltid på Klyngeforum Nord, og utveksler der 
erfaringer, innsikt og identifiserer mulige samarbeid med de andre Nordlandsklyngene: NCE 
Akvakultur, Cod Cluster, Betongklyngen, ACT Cluster, energiklynge Nord, Algeklyngen og 
Havbruksnettverk Helgeland. Klyngeforum Nord drives av Innovasjon Norge Nordland og Nordland 
fylkeskommune i samarbeid med Nordlandsklyngene og med faglig støtte fra det nasjonale 
klyngeprogrammet. Klyngene møtes 2 ganger i året. 

5.3.2 Lokale nettverk 
Det er mange lokale nettverk i Nordland nå, og InnOpps klyngeledelse har som mål å være en faglig 
sparringpartner og støttespiller for disse der det er formålstjenlig. Det er derfor løpende dialog med 
flere lokale nettverk. I 2020/2021 var det et særlig tett samarbeid med nettverket Arctic Adventure 
Hub i Rana-regionen ifm med planlegging og gjennomføring av Norsk Opplevelseskonferanse.  
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5.3.4 Samarbeid med ATTA 
 InnOpp har brukt tid på å etablere gode relasjoner til ATTA som organisasjon, men også her har 
aktivitetene og samarbeidet vært satt på «hold» i 2020 og 2021 på grunn pandemien. 

5.3.5 Nordic Food in Tourism 
«Nordic Food in Tourism» er et 3-årig nordisk prosjekt (2019-2021) hvor målsetningen er å forstå 
hvilken betydning lokal/regional mat vi ha for morgendagens turister og tilreisende, med tanke på 
trender og forandringer. Prosjektet har til hensikt å samle kunnskap og innsikt bl.a. om 
matopplevelsens betydning for turistens totalopplevelse av/på et reisemål. Prosjektet utføres på 
oppdrag av Nordisk Ministerråd med Iceland´s Culinary Treasures som prosjektansvarlig på vegne av 
det islandske «Ministry of Industries and Innovation».  I tillegg er Iceland´s Tourism Cluster og Matís 
viktige samarbeidspartnere, samt islandske eksperter og nordiske partnere med kunnskap og interesse 
for problemstillingen. De nordiske partnerne kommer fra Norge (InnOpp), Danmark, Grønland, Finland, 
Åland, Færøyene og Sverige. Det er etablert en prosjektside  https://nordicfoodintourism.is/ med bla 
mat/måltidshistorier fra de nordiske land. Høsten 2021 var klyngeledelsen på Island og presenterte 
erfaringer fra Norge på den avsluttende konferansen i prosjektet. Resultatene vil også ble fulgt opp 
bl.a. i sammenheng med Seafood Travel – prosjektet. 
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6. Medlemsverving 
Innovative Opplevelser består nå av 56 klyngebedrifter. Samtidig er det enkelte aktører som av ulik 
grunn velger å forlate klyngen. Det har ikke vært drevet aktiv medlemsverving i korona -året 2021. 

Ved utgangen av år 3 hadde InnOpp disse medlemmene:  
• Akvakultur i Vesterålen AS 
• Andøya Space Education 
• Arctic Salmon Center 
• Brim Explorer 
• Baahdy & Birdy as 
• De Historiske Hotel & Spisesteder 
• Destinasjon Lofoten 
• Eliassen Rorbuer Drift AS 
• Fru Haugans Hotel 
• Hamsunsenteret/Nordlandsmuseet 2) 
• Havblikk Camping    
• Heges Matopplevelser 
• Helgeland Reiseliv 
• Hurtigrutemuseet (Museum Nord) 1) 
• Hurtigruten Svalbard 
• Hvalsafari AS 
• Inga Sami Siida 
• Jektefartsmuseet, Nordlandsmuseet 2) 
• Kunnskapsparken Bodø 
• Kunnskapsparken Helgeland 
• Kystriksveien Reiseliv 
• Lofoten Mat  
• Lofotr Vikingmuseum (Museum Nord) 1) 
• Lovund Tourist AS 
• Narvik Krigsmuseum 
• Narvik Mountain Lodge 
• NIBIO 
• Nord Universitet  
 

• Nordland fylkeskommune Samferdselsavdelingen 
• Nordlandsforskning 
• NordNorsk Reiseliv 
• Norsk Luftfartsmuseum 
• Northern Alpine Guides 
• Northern Partner 
• Norwegian Adventure Company 
• Opplevelsesnettverket Brønnøysund og Vega 
• Quality Hotel Grand Royal 
• Salt Lofoten AS 
• Scandic Meyergården Hotel 
• Scandic Narvik 
• Scandic Svolvær 
• Skrei (Museum Nord) 
• Sortlandshotellene 
• Svinøya Rorbuer 
• Thon Hotel Lofoten 
• Til Elise fra Marius (Grøven as) 
• Træna kommune 
• Vega verdensarvsenter AS 
• Vinterfestuka Narvik 
• Vitensenter Nordland 
• Visit Bodø 
• Visit Harstad 
• Visit Narvik 
• Visit Vesterålen 
• Vitensenter Nordland 
• Widerøe Flyveselskap AS 
• XXLofoten 
• Aalan Gård 



 

7. Strategi for bærekraft og felles sertifisering 
InnOpp 2.0 har bidratt med få i gang miljøsertifisering både på destinasjons og bedriftsnivå i Lofoten, 
Vesterålen og Narvik. Det er oppnådd gode betingelser for prisen på sertifisering av bedriftene når 
flere på samme destinasjon gjør dette sammen. Klyngeledelsen bistår også der det er etterspurt med å 
gå i gang med arbeid å bli sertifisert som Bærekraftig Reisemål. Fra 2019 har det vært et samarbeid 
med Stiftelsen Miljøfyrtårn og Norsk Opplevelseskonferanse, som klyngen eier, er også 
Miljøfyrtårnsertifisert. 

 

 
Foto: Kristian Nashoug-lofoten.info, Kjetil Jansson-Visitnorway.com, Marten Bril-Visit Vesterålen, Rune Dahl-Visit Narvik, Halvor Hilmersen, Kathrine 
Sørgård, Terje Rakke-Nordic Life-nordnorge.com, Bård Løken-nordnorge.com, Emil Sollie Brixton Frames-Helgeland Reiseliv, Liv Ask & Mathis Staale 
Mathisen-visithelgeland.com.  
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