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100% riktig beslutning!



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



Egen erfaring internt VTR

• Viktig at VTR ble Miljøfyrtårnsertifisert (2018)
• Gå foran med et godt eksempel 

• Endringer av vår bevissthet og våre handlinger rundt klima, miljø

• «Verdens mest bærekraftige turistinformasjon» åpnet 2018
• Lokalt design – materiale fra gjenbruk og lokal natur

• Lokale suvenirer

• Krevende å få opplevelsesleverandører miljøsertifisert. 
Miljøfyrtårn er på ballen med tilrettelagte kriterier for bransjen

• Økt stolthet blant ansatte – vi gjør «de riktige» grepene



Generelle erfaringer fra merkearbeidet

• Økt kunnskap – fått opp fakta om reiselivsnæringen i Tromsø



Analyser = innsikt – omforente fakta 

Verdiskapingsanalyse

Hvilke økonomiske 
verdier som 
skapes av 

reiselivsaktørene i 
Tromsø i dag?

Ringvirkningsanalyse

Beregning av 
hvilke 

ringvirkninger 
reiselivet gir i 
Tromsø i dag.



3 viktige undersøkelser

Gjesteundersøkelse

Kartlagt gjestenes 
reisemåte, 

tilfredshet, og 
oppfatning av 
Tromsø som 
bærekraftig 
reisemål.

Bedriftsundersøkelse

Kartlagt 
næringens status 

og holdning til 
bærekraftig 

utvikling.

Innbyggerundersøkelsen

Kartlegger 
innbyggernes 

holdning til 
reiselivet og om 

holdninger til 
bærekraftig 

utvikling.



Generelle erfaringer fra merkearbeidet

• Økt innsikt i fakta - økt bevisstgjøring om reiselivsnæringens 
betydning for Tromsø kommune 

• Internt i kommuneadministrasjonen og hos politikerne: Planer=penger

• Hos innbyggerne – utviklingslagene deltar i planarbeidet

• Hos reiselivsbedriftene – næringslivet

• Tettere samarbeid mellom VTR, Tromsø kommune og 
lokalbefolkningen



Involver lokalbefolkningen!

• Vi har initiert og gjennomført fem folkemøter i pressområder fra 
reiselivet

• Tørre å ta opp utfordringene face to face – der ute – ikke bare på 
rådhuset

• Fakta opp: Hvor trykker skoen?







Økt innsikt og økt bevisstgjøring har gjort oss  

mer bevisst sentrale problemstillinger



Mangler nasjonal reiselivsstrategi

• Vi har kun en reiselivsmelding, og ingen handlingsplan og 
strategi med konkrete overordna tiltak:

• Vi trenger en nasjonal plan for forvaltning og drift av naturressursene
• Manglende rammer & retningslinjer 

• Alle kan etablere en reiselivsbedrift

• Stor forskjell på severdighetsbasert destinasjon og 
naturopplevelsesbasert destinasjon

• Preikestolen - konsentrert turisme

• Tromsø – hele naturen: grønn og blå – i hele regionen



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.



Erfaringer med samarbeidet med Tromsø 

kommune

• Avhengig av en egen prosjektressurs i 
kommuneadministrasjonen for å følge opp kommunens 
ansvar i arbeidet med merkeordningen

• Vi har satt bærekraft på agendaen – i høyt opp på agendaen:

• Utviklet Tromsø kommunes første og bærekraftige 
reiselivsstrategi 

• Samspill mellom kommune, bedrifter og lokalbefolkning. Vi er nå i gang 
med en handlingsplanen

• Økt innsikt i hverandres jobbsituasjon – hva og hvordan vi 
arbeider



Et bærekraftig reiseliv
St.mld. Nr 19. 2016-2017
• Bærekraft må ligge til grunn for videre utvikling av reiselivsnæringen. Næringen må ta 

ansvar for å forvalte sine ressurser i et langsiktig perspektiv. Det vil gi 
reiselivsaktørene en ramme for sine beslutninger og prioriteringer, lokalt, regionalt 
og nasjonalt.

• Natur utgjør en vesentlig del av det norske reiselivsproduktet. Store deler av 
reiselivsnæringen benytter naturen som utgangspunkt for sine produkter, og stadig flere 
vil oppleve Norge gjennom aktiviteter i naturen. Over tid kan økt trafikk og trengsel gi økt 
slitasje på omgivelsene og svekke kvaliteten på reiselivsproduktet. Det kan påvirke 
opplevelsen til de besøkende negativt, i tillegg til å utfordre sikkerheten til turistene.

• Regjeringen vil fremme styring av ferdsel i naturen gjennom informasjon, merking 
og enkel infrastruktur. Som en del av dette vil regjeringen samle og markedsføre 
noen tilrettelagte turstier som Nasjonale turstier, etter modell av de Nasjonale 
turistvegene. Målet er å gjøre stiene attraktive for besøk og næringsvirksomhet, 
ved at bruken av stiene gjøres bærekraftig og mer tilgjengelig.

•



Et bærekraftig reiseliv

St.mld. Nr 19. 2016-2017: Om finansiering av 

fellesgodene

• Samarbeid har vist seg avgjørende for å få på plass løsninger for å 
finansiere fellesgoder. Det er ingen fasit for hvordan de ulike 
fellesgodene skal fremskaffes på et reisemål. Utgangspunktet bør 
være at de som tjener på eller har interesse av fellesgodet, bidrar 
økonomisk. Dette kan gjelde både bedrifter, kommuner og andre 
lokale aktører.

• Den nye strukturen for reisemålsselskap gir næringen et godt 
utgangspunkt for å koordinere en felles innsats bedre. 
Landsdelsselskapene kan bistå lokale aktører med å løse 
utfordringer knyttet til fellesgodefinansiering, ved å hindre 
gratispassasjerer og bidra til å fordele gevinsten som oppstår ved 
samarbeid mellom reiselivsaktører.



Hvem er destinasjonsledelsen i Tromsø?

• Ikke definert ennå, men vi tror den må bestå av følgende aktører:
• Visit Tromsø-Region (Representerer bedriftene)
• Tromsø kommune 
• Troms Fylke
• NHO Reiseliv
• Innovasjon Norge
• Nordnorsk Reiseliv

• Destinasjonsledelsen må har en riktig blanding av kunnskap og makt. 
Makt er penger…

• Uten en destinasjonsledelse rigget for fremtidens reiseliv – med tydelig 
ansvars- og rollefordeling sikrer vi ikke en fremtidig bærekraftig 
reisemålsutvikling

Det er vår bekymring.


