
Vekst vs bærekraft i reiselivet på Svalbard 

 
Svalbard Reiselivsråd 
70 medlemsbedrifter 
Samarbeidsorgan for reiselivsnæringen 
 
Visit Svalbard AS 
Det operative selskapet for Reiselivsrådet 
3 heltidsansatte + deltids- og 
prosjektansatte 
 



Svalbard - Spitsbergen 



Strengt regulert reiseliv 

Verneområder 
•  7 nasjonalparker 
•  21 naturreservater  

 ;inkl 15 fuglereservat 
•  1 geotopvernområde 

Svalbardmiljøloven av 
2001; tilnærmet uberørt 
miljø mtp sammenhengende 
villmark, landskap, flora, 
fauna og kulturminner 



Bakteppe 2012 

•  Stagnasjon og til dels tilbakegang siden 2008; for liten flykapasitet inn 
 
•  Cruiseturismen med uutnyttet potensial – og tillegg truet av 

tungoljeforbudet 

•  Forhold til sentrale myndigheter; miljø- og verneinteressene utspilte 
næringsinteressene 

•  Samarbeid gjennom Svalbard Reiselivsråd – men mangelfullt og preger av 
mistro, splid og mistillit mellom selskaper og personer 

•  Erkjennelse: vi trenger prosesser som styrker samarbeidet, gir større 
slagkraft inn mot myndighetene, som bidrar til produkt- og 
destinasutvikling og økt lønnsomhet.  

 



Reiselivet på 78 grader nord 
Status og sentrale prosesser 

•  Masterplanprosessen «Destinasjon 
Svalbard mot 2025» - vekststrategi 

•  Merket for «Bærekraftig reisemål» 
 
•  Longyearbyen som attraktiv 

opplevelsesarena i kraft av egne kvaliteter; 
utvikle opplevelser 

•  Fokus på mørketid; helårsturisme 
 
•  Svalbard Cruise Network 

•  Lokale og sentrale prosesser; arealplan, 
forvaltningsplaner, stortingsmelding 



Behov for vekst 
- Hvordan vokse innenfor strenge retningslinjer? 

- Hvor mange gjester tåler Svalbard? 

•  Gjester som overnattet kommersielt 2015:
 - 60 000 ankomne gjester 
 - 131 000 gjestedøgn 

•  Cruiseturisme: 
 - 35 000 oversjøiske gjester 
 - 11 500 på ekspedisjonscruise 

•  Masseturisme…? 
 - 164 gjester i snitt per dag 
 - Max ut fra kapasitet 700 

 
•  Rom for vekst – uten masseturisme og i 

respekt for strenge regulering. 

•  Nøkkelord: unikhet – autentisk – 
bærekraftig. 



Bakteppe 2014 - 2016 



Masterplan	  Svalbard	  mot	  2025 



Masterplan	  -‐	  årshjulet 



Strategiske	  +ltaksområder	  
Tiltaksområder Tiltak 

A: LYB som opplevelsesarena 1.  Kommunikasjonsløsninger, inkludert 
differensiering mot andre reisemål 

2.  Tjenesteløsninger 
3.  Lokal mat og forskningsbaserte opplevelser 

B: Differensiering 1.  Produktdifferensiering 
2.  Differensiering av sesonger 

C: Utviklingskultur og –struktur 1.  Lokal samarbeidskultur 
2.  Kjennskap og lokalkunnskap 
3.  Lokalstyrets rolle og innsats 
4.  Rammebetingelser 

D: Bærekraft 1.  Bærekraftsertifisering 

E: Effektive systemer og 
støttefunksjoner 

1.  Kompetanseløft 
2.  Arrangementskontor 
3.  Informasjonstjeneste 

F: Tilgjengelighet 1.  Bedre infrastruktur og rutetilbud 



The goal is to strengthen Longyearbyen and Isfjorden as a cruise 
destination «post heavy oil ban» 
 
•  Organize tour operators, suppliers and other local interests with an ambition to keep and 

further develop Longyearbyen and Svalbard as an attractive cruise destination. 
  
•  Product and destination development; creating more and better shorex with sufficient 

capacity.  
 
•  Develop Isfjorden as an attractive area for slow cruising.  

•  Strengthen Longyearbyen as a turnaround port. 

•  Stimulate local cooperation; increase local value creation (use capacity) 

•  Strengthen the economic foundation for the suppliers in a whole year perspective 

•  All within strong regulations and the demand of sustainability 

 



«Bærekraftig Reisemål» 



Hvorfor bærekraft er viktig for Svalbard 

•  Turister, myndigheter og opinionen forventer at 
reiselivet på Svalbard drives på en bærekraftig 
måte 

•  Merket bekrefter Svalbards bærekraftighet   

•  Merket gir anledning til å synliggjøre at reiselivet på 
Svalbard jobber i en bærekraftig retning  

•  Merket gir anerkjennelse internasjonalt 

•  Merket sikrer fokus på bærekraft over tid  

•  Gitt oss tyngde i diskusjonene rundt fremtidig 
utvikling 



Litt om prosessene på Svalbard 

•  3 store prosjekter samkjørt 
 
•  Krevende – men også viktig og  

 riktig å samkjøre. 

•  Fått helhet, i bærekraftperspektiv 

•  Reiselivet fått ny tyngde,  
 lokalt og sentralt 

•  Når krisa kom så var vi forberedt… 

 
 



Lokale suksesskriterier 

•  Fokus reisemål – ikke snevert reiseliv 
•  Kunnskap og kompetanse 
•  Forankring i lokalsamfunnets øvrige prosesser 
•  Tung forankring hos bedriftene; krav om åpenhet, delingsvilje, 

engasjement og lojalitet 
•  Aksept for «TTT» – det bidrar til godt resultat og eierskap 
•  Synlig fremdrift; del-leveranser heile veien. Fortelle hva som har 

skjedd – og hva som skal skje. 

•  Solid finansiering 
•  Mentor som man stoler på vil reisemålets beste og som forstår  

 de lokale forholdene 
•  Prosjektlederressursen = totalt avgjørende 

•  Jubel!! 



The future is white, cold and easy going… 

•  At vi svikter på oppløpet; ord til… 

•  Lokal samhandling – vilje og evne til 
 samarbeid. 

•  Sterke krefter i sving om hegemoniet i 
Arktis; hvem vinner frem? Hvem eier 
definisjonsretten? 

•  Lover og regulerinsiver; djevelen i  
 detaljene. 

 
•  Infrastruktur; kommunikasjoner = fly 

•  Vekst vs bærekraft; greier vi å ivareta de 
unike og autentiske natur- og 
kulturminneverdiene ved vekst? 

•  Klimaendringer 



Velkommen til 
Longyearbyen og Svalbard 


