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Medieoppslag om overturisme

- Dette er bilder folk tar med seg når de reiser



Er det fælt og fullt i Lofoten? 

Turistene: Nei, men helst ikke fler

2016 2018



Inntrykket påvirkes av forventningene man har

• I 2016 var turistene til dels overrasket over at det var så mange turister i 

Lofoten. 

• I 2018 det motsatte: Mange har lest i media om overturisme og hørt at 

det er fullt i Lofoten. I lys av dette er de overrasket over at det ikke var 

så folksomt som de fryktet.  

• Ulik terskel for ulike grupper/segment

• Det handler nok også om at Lofoten har klart å ta større grep med 

tilrettelegging og besøksforvaltning



Fokus på utfordringer kan bidra til tilrettelegging

• Bildet av at Lofoten er «overfylt» om sommeren har også nådd turistene 
men de som kommer hit synes altså ikke at det er for fullt 

• Fokuset trenger ikke å være ensidig negativt framover:

– Åpner et mulighetsrom når turistene er mer bevisste og kanskje villig 
ta mer ansvar når det settes i verk ulike tiltak

– Vårt inntrykk er at spesielt nordmenn reflekterer rundt dette i 
spørsmål om turistskatt fordi de ser på det som en av flere 
muligheter for å ta vare på Lofoten

– Mange ønsker å bidra men savner også tydeligere informasjon og 
bevisstgjøring om hvor skoen trykker  (som allemannsretten, 
trafikkvett, og fiskeressurser)



Delte meninger om turistskatt, 

men flertallet er positiv



De fleste reisende er opptatt av å beholde Lofotens kvaliteter 

og har et ambivalent forhold til økt turisme 



...og i det perspektivet fremstår turistskatt fornuftig 



Norske/nordiske mest positive 

– utenlandske mer skeptiske 

Samlet sett er halvparten positiv, mens 1/3 er negativ



Noen forklaringer på ulike perspektiver

• Nordmenn: Synes det er 

unødvendig. Prinsippielt imot 

(økte) skatter og avgifter i 

Norge, uansett form. 

Utenlandske: Synes allerede 

det er dyrt å reise i Norge, og 

en turistskatt vil gjøre det enda 

dyrere

• Nordmenn: Bedre kjøpekraft

samt mer kjent med de 

negative virkningene av 

turismen lokalt. Lyst til å bidra.

• Utenlandske: De som har reist 

mye i andre deler av verden 

ser det det som naturlig å 

betale en avgift på 

naturperler/steder som trenger 

tilrettelegging/har mye turisme. 

Som Reykjavik og Barcelona



Hva kan forringe/ødelegge Lofoten som reisemål for deg?

2016 og 2018

• Petroleumsutbygging 54% 52%

• Økt motorisert ferdsel 43% 41%

• Dyrere reiser 42% 36%

• Økt turisme 34% 34%

• Flere hotell 30% 21%

• Vindmøller 23% 22%



Økt turisme som forringende 



«Lofoten er preget av stillhet og uberørt natur»



Lofotturistens paradoks –

Stillheten som må deles med andre

• Reiser selv til Lofoten som turist 
for å oppleve vill/uberørt natur 
ubesudlet av (andre) turister

– Mange turister 
mener at flere turister er 
negativt

– Men de ønsker selv å 
komme tilbake som turist

– De ønsker ikke å bidra til at 
det blir for mange folk

– Og de ønsker mer 
tilrettelegging



Stillhet og natur som kvalitet – også for de som bor der!

«Vi som bor på yttersiden føler ikke lenger at vi er alene. Vi 

har ikke den freden når vi går i naturen. Det er en grunn til 

at vi bor her: Vi har den uberørte flotte naturen, og vi kan 

koble fra med å benytte oss av naturen, men nå er det folk 

overalt. Og verre blir det.»

Ordfører i Senja, september 2018


