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KILDE: NØKKELTALL FOR NORSK TURISME/INNOVASJON NORGE 2018



Reiselivsnæringen sysselsetter totalt 175 000 ansatte
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• Flere enn : 

• oljeutvinning + 

• landbruk + 

• havbruk

= Tilsammen! 

• Sammen med bygg og 

anlegg, lå bransjen på 

topp når det gjaldt vekst i 

antall sysselsatte i fjor

Kilde: SSBs kvartalsvis nasjonalregnskap
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Andel sysselsatte

under 24 år

Kilde: SSB Arbeidskraftundersøkelse 2016 Kilde: SSBs sysselsettingstall registerbasert 2016

En ungdoms og integreringsnæring
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Høyere kommunale skatteinntekter fra 
reiselivet enn fra prosess- og sjømatindustrien

• Beregnede direkte skatteinntekter til norske kommuner fra ansattes inntektsskatt. 

• Kilde: Menon Economics/SSB/TBU (teknisk beregningsutvalg)
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Transport
(drivstoff, parkering, 

bompenger, fergebilletter og osv)

Overnatting
(hotell, camping, hytter, 

gårder, vandrehjem)

Øvrige innkjøp
(gaver, suvenirer, klær, osv)

Aktiviteter
(heiskort. museumsbesøk, 

båtleie, kultur, osv)

Innkjøp av dagligvarer

Servering
(Mat & Drikke)

Annet
(porto, telefon, osv.)

TURISTEN

Turisten som 

verdiskaper! Stor overrislingseffekt!
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Internasjonale gjestedøgn i Fjord Norge 2000-2018
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2019
Utvikling gjestedøgn



Utvikling internasjonale gjestedøgn 2000-2018
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HORDALAND FYLKE SOGN & FJORDANE FYLKE



Fordeling internasjonale gjestedøgn 2018
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Vestland fylke

66% i Fjord Norge

21% i Norge



REISELIVET VIL VOKSE I FREMTIDEN

VERDENS RASKESTE VOKSENDE NÆRING!



Vekst i reiselivet frem mot 2030
kilde UNTWO 2017
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2018 - Fordeling av trafikk utover året! 
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Globalt

fokus på

overturisme
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Vi kan ikke komme i 

konflikt med de vi bor

og lever sammen med!
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”Growth is not the enemy; 

it’s how we manage it that counts”!
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Taleb Rafai, Gen Sec. UNWTO
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Turistene

Lokalbefolkningen Miljøbelastningen









Største

klimaskeptikere!
Kilde: YouGov



SCENARIO 2030
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Fjord Norge og Vestlandsrådet har igangsatt et 

scenarioprosjekt for Vestlandet der 

målet er å definere et fremtidsbilde 

av Fjord Norge som reisemål i 2030, 

og samtidig tydeliggjøre hva som 

kreves av alle involverte parter skal 

vi nå scenariet vi ønsker for 2030.
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Nullpunktsanalyse reiselivet 

på Vestlandet 























SCENARIER FOR REISELIVET PÅ VESTLANDET 2030



Scenarie-krysseo er satt sammen av eksterne 
drivkrefter som vil påvirke utviklingen av 
reiselivet på Vestlandet mot 2030

Vi tar hensyn til aktørenes uttrykte vilje og vår 
vurdering av deres evne til å utvikle næringen

Markedsutviklingen er positiv og 
etterspørselen blant de som søker natur- eller 
kulturelle opplevelser treffer aktørene på 
Vestlandet

Vi har valgt beskrivelsene «Likegyldig -
Velkommen» samt «Individuell - Felles» som 
ytterpunkter i Scenario-krysset

SCENARIO-KRYSSET

Individuell

Felles

VelkommenLikegyldighet



Dimensjonen «Likegyldig-Velkommen» 
handler om næringens anseelse

– I den ene delen av dimensjonen er omgivelsene 
til reiselivsnæringen likegyldig til hvordan 
næringen utvikler seg. Dette gjelder 
lokalsamfunn, andre næringer, politikere, 
kunnskapsinstitusjoner og investorer- og 
finansieringsinstitusjoner

– Om lag midt på denne aksen er næringen mer 
velkommen fordi den kan fungere som 
virkemiddel for andre overordnede mål – for 
eksempel å opprettholde bosetting i distriktene. 
Det forventes at reiselivsutviklingen ikke 
kommer i konflikt med lokalbefolkningens og 
andre næringers interesser

– I motsatt ende er reiselivsnæringen en prioritert 
næring nasjonalt og i regionene. Lokalsamfunn 
og byene ønsker besøkende velkommen og det 
tilrettelegges for økt verdiskaping og 
sysselsetting i næringen. Næringen utvikles på 
næringens egne premisser og gis tilpassede 
virkemidler fra myndighetene

«LIKEGYLDIG-VELKOMMEN»
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Dimensjonen «Individuell – Felles» 
handler om hvordan næringen utvikles

– I den ene dimensjonen utvikler hver bedrift 
og destinasjon seg på egenhånd, det er ingen 
større felles satsninger og individuelle 
initiativ dominerer 

– Mot midten av dimensjonen er det en del 
ukoordinerte regionale og lokale strategier.
Det følger imidlertid ikke virkemidler med til 
gjennomføring, og implementering av 
strategiene blir mer tilfeldig og lite 
systematiske

– I den andre ytterkanten legger felles 
nasjonale og regionale strategier tunge 
føringer på reiselivet som opptrer koordinert 
og med flere fellesgodeløsninger. Nasjonale 
strategier følges av virkemidler som sikrer 
koordinering og implementering

«INDIVIDUELL-FELLES»
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SCENARIO 3 – «KOLLEKTIV SUKSESS»





Til:
Miljø

Sosialt

Økonomi

«Grow our business by

being sustainable.»

Fra:

«Grow our business 

and be sustainable.»



Vestlandstreffet – 18 til 19 november i Bergen



HELÅRSTURISME:
TIL STEDER MED PRESS OG TILGJENGLIGE OPPLEVELSER!

50



NEW SEASON

OCTOBER TO APRIL
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