
Bærekraftig reisemål
Fra prosjekt til drift 

Foto: Gunnar M. Berg



Bærekraftig 
vekst er essensielt 

En destinasjon uten 
bærekraftig vekst kommer 
ikke til å være en bra 
destinasjon til slutt. 
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Hva betyr bærekraftig reiseliv?

Samfunnet, 
sosiale 
verdier

Natur, 
kultur, miljø

Bærekraftig
Reiseliv

Økonomisk

Med bærekraftig reiseliv arbeider man for at turisme skal ha lav innvirkning på miljø og lokal kultur, 

med mål om å sikre en positiv innvirkning og utvikling for lokal befolkning, reiselivsbedrifter og 

turister

Økonomisk levedyktighet:

Lokal ringvirkning, lokal verdiskapning

Samfunnet, Sosiale verdier: 

Reiselivsutviklingen skal påvirke lokalsamfunnet positivt

Natur, kultur og Miljø:

Reiselivsutviklingen skal øke på mest mulig miljøvennlig måte



Prosessen

Forankre Statusrapport CDE Dokumentere CDE Tildeling merket
Organisere Dokumentere A-B Iverksette tiltak             Årlige indikatorer
Statusrapport AB Handlingsplan Remerking hvert 3. år 

Vår 2017 Høst 2017 April 2018 Høst 2019

1-2 mnd 3 mnd 12-18 mnd



Erfaringer fra merkearbeidet

• Bevisstgjøring

• Internt i Visit Tromsø – vi ble miljøsertifisert og tar mer beviste miljøvennlige valg i hverdagen (f.eks bruker lokalt miljøsertifisert 

trykkeri for brosjyrene)

• Eksternt – arbeid med å bevisstgjøre flere aktører om hva det betyr å være et bærekraftig reisemål (f.eks Tromsø kommune, 

Tromsø Havn, samarbeidspartnere) 

• Kunnskapshenting – undersøkelser, analyser og rapporter

• Kartlegging av informasjon fra:

• Leverandører

• Kunder & gjester

• Lokalbefolkning

f.eks miljøsertifisering, søppelhåndtering, problemstillinger rundt turisme



Hva har vi gjort?

• Vi har satt bærekraft på agendaen. Høyt oppe på agendaen!

• Tett samarbeid med Tromsø kommune for å utvikle kommunes
første reiselivsstrategi.

• Tromsø kommune er i samarbeid med Visit Tromsø bla. i gang 
med en handlingsplan for reiselivsutvikling i kommunen. 

• Felles forprosjekt med Tromsø kommune, Storfjord kommune 
og Karlsøy kommune om bærekraftig besøksforvaltning. 

• Vi vet mer om lokalbefolkningens holdninger til reiseliv og er i 
stand til å utgjøre en forskjell. 



Viktige analyser å forstå nå-situasjonen

• Verdiskapingsanalyse
• Verdiskapingen i reiselivet var i 2016 på nærmere 2,6 milliarder kroner og 

utgjør med dette rundt 12 prosent av næringslivets totale verdiskaping. 

• Ringvirkningsanalyse
• Vi beregner at reiselivet bidro med rundt 1,2 milliarder kroner i lokal 

verdiskaping i 2017. 
• Rundt 820 millioner kroner er verdiskaping i bedriftene der tilreisende legger igjen 

penger direkte

• Rundt 350 millioner kronene i verdiskaping hos underleverandører i regionen



1) Handel med rundt 3,3 
milliarder kroner

2) Bygg og anlegg med rundt 2,6 
milliarder kroner

3) Reiseliv med rundt 2,6 
milliarder kroner. Dette er 
rundt 12 prosent av 
næringslivets totale 
verdiskaping. 

Tredje største næring målt i verdiskaping

Verdiskaping i rapporteringspliktige foretak i Tromsø i 2016, fordelt på næringer. 
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Gjennomførte undersøkelser 

Gjesteundersøkelse
• Kartlegger gjestenes reisemåte, tilfredshet, og oppfatning av Tromsø som bærekraftig 

reisemål.
• Undersøkelsen skal utføres i 2 omganger for å dekke inn opplevelser i både vinter og 

sommer sesongen.

Bedriftsundersøkelse
• Kartlegger næringens status og holdning til bærekraftig utvikling.
• Undersøkelsen skal gjennomføres av samtlige medlemsbedrifter i Visit Tromsø. 

Innbyggerundersøkelse
• Kartlegger innbyggernes holdning til reiselivet og om holdninger til bærekraftig utvikling
• Tromsø kommune har ca. 75.000 innbyggere. Undersøkelsen vil derfor kreve at en får et 

representativt utvalg. Her bør utviklingslagene i kommunen være en viktig svarkilde.



Viktige funn i innbyggerundersøkelsen

• Over 80% av innbyggerne er positive til reiselivet 

• 86% synes reiselivet er viktig (arbeidsplasser, næringsutvikling 
og stabilitet i lokalsamfunnet)

• 84% har snakket med turister uoppfordret 

• 80% har positive opplevelser knytte til turister i nærområdet 

• 38% har hatt en negativ opplevelse knyttet til turister

• 30% har hatt negative opplevelser knyttet til bedrifter



Hva nå?
Fra prosjekt til drift

Foto: Vegard Stien



Fremgang baseres på samarbeid

Lokal-
befolkning

Dest.ledelse:

Visit Tromsø-Region

Tromsø kommune

Troms FK

(Reiselivs)
-bedrifter 
og aktører

• Alle har et ansvar for å få til et samspill

• Uten samarbeid kan vi aldri få et bærekraftig reisemål

http://www.innovasjonnorge.no/Global/Reiseliv/Standard%20for%20b%C3%A6rekraftig%20reisem%C3%A5l%20versjon%201.10%20131218.pdf


Hvem er destinasjonsledelsen?

• Det er ikke definert ennå, men vi mener det bør være:
• Tromsø kommune (og andre nabokommuner)
• Visit Tromsø
• Troms Fylke
• NHO Reiseliv
• Innovasjon Norge
• Nordnorsk Reiseliv
• + + +

• Uten en effektiv destinasjonsledelse blir det vanskelig å opprettholde 
arbeidet for å være et bærekraftig reisemål 

• Destinasjonsledelsen må har en riktig blanding av kunnskap og 
gjennomføringsevne. 



Langsiktig tenkning

• Viktig at destinasjonsledelsen tør å tenke både 10 og 20 år frem 
i tid. Et langtidsperspektiv er viktig. 

• Bærekraftig utvikling er ikke «ordnet» gjennom et 2-årig 
prosjekt. Det er viktig at arbeidet fortsetter etter endt prosjekt. 

• Hvordan får vi det til ..?



Vi må fokusere på det vi kan endre

• I en ideell verden…
• Fly

• Elektriske fly

• Miljøvennlig drivstoff

• Cruise 
• Landstrøm

• Miljøvennlig drivstoff

• Flere miljøvennlige kollektivtilbud 
• Elektriske busser

• Tog … 



Så hva kan vi endre? 

• Gå foran som et godt eksempel! 

• Lokalsamfunnet
• Spille på lag med våre lokalsamfunn (Tromsø, Ersfjord, Grøtfjord, Sommarøy, osv) 
• Unngå «oss og dem» følelse mellom lokalbefolkning og reiselivsnæring 

• Lokal verdiskapning
• Fokus på å fremheve lokale produkter og ekstra fokus på bærekraftige 

produkter/bedrifter 
• Tilgjengeliggjøre lokale aktiviteter og produkter (mat, gaver, suvenirer osv.)
• Se på muligheter til utvikling av infrastruktur og tilbud som kommer både 

lokalbefolkning og gjester til gode. 

• Miljøutfordringer 
• Søppelhåndtering (hos reiselivsbedriftene, blant gjestene og destinasjonsledelse)
• Promotering av miljøvennlige produkter (elsykkel, kollektiv transport, osv.)
• Oppfordre til små endringer og arbeide for å øke bevisstheten til næring og gjester 





Hvem tar regningen? 

• Fortsett mangler det en overordnet struktur for reiselivet
• Både strategisk og økonomisk 

• Mange fine ord, men vi må også handle

• Reiselivet er en veldig bred næring. Hvem tar grep uten en 
definert destinasjonsledelse? 

• Fravær av struktur innen reiseliv skaper utfordringer



Bevisstgjøring rundt problemstillinger

• Manglende nasjonal strategi for et (bærekraftig) reiseliv i Norge

• Reiselivsminister? 

• Manglende regler & retningslinjer 

• Manglende kunnskap i flere områder

• Langsiktig strategibygging både lokalt, regional og nasjonalt

• Sette bærekraft på agendaen

• Vi savner ansvarliggjøring, men hvem skal ta ansvaret?   



Fiskerinæring kontra reiselivsnæring

Nærings- og 
fiskeridepartementet

Næringsminister

Ingen øvrige struktur 
innen reiseliv

NHO Reiseliv??

Fiskeriminister

Fiskeridirektør

(nasjonalt)

Regiondirektør Nord

Stab med 
operasjonelle arbeid

Regionenes oppgaver - fiskeridirektoratet

Regionene driver operasjonelt arbeid, slik som tilsyn og kontroll av fiskeri- og 

oppdrettsnæringen. Båtene i sjøtjeneste sør og nord har oppdrag langs hele 

norskekysten. Eksempler på arbeidsoppgaver er vårtorskefisket, fritidsfiske, 

hummerkontroll og havbrukskontroller. Båtene er spesielt egnet for å ferdes 

innaskjærs og mannskapet om bord har derfor mye kontakt med lokalbefolkningen 

langs hele kysten.

Regionene fører også opplysninger i registrene, deriblant fiskermanntallet, og 

behandler søknader om blant annet ervervstillatelser og deltakeradgang. De ansatte i 

regionene er mye ute i næringene og møter folk på merd- eller kaikanten. De veileder 

også folk i næringen med å tolke regelverket.

Regionenes ansatte deltar aktivt i arbeidet med kystsoneplaner, spørsmål knyttet til 

arealbruk og overvåkning av fiskeriene. Regionenes oppgaver varierer en god del fra 

nord til sør, i sør er mange problemstillinger knyttet til areal og fritidsfiske mens det i 

nord er flere oppgaver knyttet til tradisjonelt fiskeri. Blant annet ligger 

Overvåkningstjenesten for fiskefelt under region Nord og de deltar aktivt i overvåkning 

og kontroll av fiskeriene i norsk sone.



Reiselivsmelding 2017

• Dette er kun en melding, og ingen handlingsplan og strategi 
ligger bak det

• Vi trenger en nasjonal plan for forvaltning og drift

• Per i dag er alt for mye på en lokal nivå, men ingen struktur til å 
ta det opp med alvor



Behov for en helhetlig plan for 
bærekraftig utvikling

Nasjonalt: 
Visit Norway

Regionalt
Nordnorsk reiseliv

Lokalt
Visit Tromsø

• Per i dag har vi bedre planer lokalt enn 

nasjonalt

• Vi har en "bottom up" tilnærming uten 

nasjonal forankring

• For å sikre Norges bærekraftige fremtid, 

trenger vi en nasjonal reiselivsstrategi



Hva må vi gjøre for langsiktig utvikling?

• Finansiering av fellesgode

• Struktur og organisering

• Ut av prosjekt og inn i drift, ikke bare i destinasjonsselskap, 
men i helle næring og de offentlige organisasjoner

• Vi trenger en nasjonal pilot for besøksforvalting til å utvikle en 
nasjonal struktur for et bærekraftig reiseliv



Kontakt: 
Chris Hudson
Reiselivssjef
+47 908 03 630
chris@visittromso.no
@_chrishudson_

Følg gjerne Visit Tromsø på          

@visittromso

Facebook.com/visittromso

Foto: Therese N. Andersen

Takk for meg! 

mailto:chris@visittromso.no

