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1. Hva er norsk reiseliv?

2. Hvem er turisten?

3. 6 råd for å utvikle gode opplevelser 

Agenda
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Hva er norsk reiseliv?

Foto: Nils-Erik Bjørholt - Visitnorway.com
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1 av 15 
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AS Reiselivsnorge

Kilde: SSB (2017): Satelittregnskap for turisme 2014-2015
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Kilde: SSB.no

2016: Vekst i de fleste markeder

9,7 mill.

+10,2%

23,4 mill

+2,5%

33,1 mill

+4,6%



Faksimiler: DN.no



Det er opplevelsesbransjen som vokser…

Kilde: Menon



• Grense mellom friluftsliv og reiseliv blir mer diffus

• Naturen blir sportifisert

• Folk oppsøker nye steder i naturen, mange uten 
nødvendig kompetanse

• Alle har samme mål: Naturopplevelser

Friluftsliv og reiseliv 

Foto: Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com



• Nytt utstyr åpner nytt terreng

• Mer actionbasert og fartsfylt friluftsliv

• Mer kommersialisering

• Flere tilrettelagte aktiviteter

• Mange bruker mye penger på sine aktiviteter, 
særlig utstyr

Nytt utstyr 

Foto: Roman Lachner/Pirme Sports



• Flere og flere vil oppleve naturen gjennom 
aktiviteter

• Klassiske aktiviteter:  Fiske, vandring, sykkel
• «Nye» aktiviteter: Stisykling, fuglekikking, 

kajakk, toppturer på ski
• Mat som en del av opplevelsen og 

matopplevelser som «reason to go»
• Gjerne mer enn en aktivitet på ferien

Vekst i aktiviteter og mattilbud

Foto:  Tomasz Furmanek/Visitnorway.com 



Flere mennesker + Bedre økonomi + Mer fritid = Mer reising



Aktive ferier i sterk vekst!

$ 263 
mrd.
+ 195%

(2011-2013)

Foto: Anders Gjengedal. – visitnorway.com  



Norge på toppen av Adventure Travel Index (ATDI)

2016

Kilde: ATTA



Oppfatninger om Norge som ferieland blant våre åtte viktigste markeder

“Hva er det første som faller deg inn når du tenker på reisemål og ferieopplevelser i Norge?” 

Kilde: Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge

Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS - Visitnorway.com
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Hvem er turisten?





Hvem er turistene?

Kilde: Innovasjon Norge (2017): TuristundersøkelsenFoto: Alex Conu/Visitnorway.com



Hva gjør turistene i Norge?



• Preikestolen – 270.000 
• Gaustadtoppen – 80.000
• Kjerag – 55.000
• Besseggen – 50.000
• Romsdalseggen – 15.000
• Galdhøpiggen – 25-30.000
• Trolltunga – 1000 i 2009 – 100.000 i 2016!!

Alle vil til topps…

Foto: Audun Rake

Stor mulighet, men også noen utfordringer!



En vanlig dag i Norge… 

Foto: Audun Braastad NTB scanpix Foto: Kristian Paulsen / Bleed

22. juni, Vigelandsparken 24. juni, Kjerag



En naturbasert opplevelse i Norge 
er ikke som i andre land…

Foto: Alex Conu - Visitnorway.com / NPS Photo (https://www.nps.gov/olym/planyourvisit/day-hiking.htm)



All vekst er ikke riktig vekst



6 steg for å utvikle gode opplevelser

Foto: Alex Conu/Visitnorway.com







Foto: Alex Conu/Visitnorway.com

Ønsker ikke å gjerde inn eller
sperre ute folk fra norsk natur, 
men styre ferdsel

1: Allemannsretten skal bevares! 



Friluftsliv (‘the outdoors life’) is part of the 
Norwegian DNA — friendships are nurtured 

at the cabin or campfire, and newborn 
children often receive membership of the 
Norwegian Trekking Association as a gift. 

The explorer and statesman Fridtjof Nansen 
put it best: ‘It is better to go skiing and think 

of God, than to go to church and think of 
skiing”



2: Utvikle unike opplevelser – ikke senger

• STAND FOR SOMETHING! - vis 
verdiene dere bygger virksomheten 
på, tydelig og langsiktig.

• BE REAL! - Vær ekte, autentisk og 
forankret i lokal kultur og identitet.

• DON´T FIGHT CHANGE, ENABLE IT! -
Vær innovative, se muligheter i 
endringer og lytt til kunder og 
gjesters ønsker

28

Foto: Terje Rakke/Nordic Life, Nils-Erik Bjørholt - Visitnorway.com



• Opplevelser må tilpasses og kommersialiseres 
for målgrupper som gjerne kommer hele året

Trysil – fra ski til sykkel 
• Nye, tilrettelagte flytstier
• Guider / kursing
• Utleie av terrengsykler
• Stisykkelkart 
• Økning i heiskortsalg 

3: Hele året – hele tiden

Foto: CH/visitnorway.com 



• Styre ferdsel 

• Tilby trygge, korte turer med unike turmål

• God parkeringsmulighet

• Avfallshåndtering

• Toaletter

• Skilting og merking

• Universell utforming

• Mulighet for formidling 

Foto: DNT, C.H. - Visitnorway.com

4: Infrastruktur må tilpasses veksten i besøk 



Steinsetting, klopping, drenering

Minimerer slitasje

Øker sikkerheten

Enkel infrastruktur og tilrettelegging

Få flere ut på tur

Finne flere «ikoner» - skilte og informere

Tilrettelegge stier

Før

Etter



Før 

Under 

Etter

5: Kommuniser –før – under - etter



ISO 14001

6: Bærekraftig eller «berre kraftig» reiseliv?



• Etterspør grønne leverandører
• Nærmere 1 av 4 turoperatører har valgt bort 

leverandører pga. dårlig miljøpraksis. 
• TO har høyere miljøforventninger til norske 

destinasjoner enn andre destinasjoner - pga. 
Norges image som rent og uberørt 

• 71 % av turoperatørene forventer økt 
etterspørsel etter bærekraftige destinasjoner 
i Norge de neste fem årene.

De internasjonale turoperatørene har 
tatt bærekraftbrillene på

Kilde: Innovasjon Norge, turoperatørundersøkelse juni 2016 Foto: groenebretsen/Foap/Visitnorway.com



”Tourism is like fire. You
can cook your dinner on 
it but if you are not 
careful it will burn your
house down.” 
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Takk for meg!
Audun Pettersen

@aupet

Foto: Johan Wildhagen - Visitnorway.com

+47 907 75 521

audun.pettersen@innovasjonnorge.no

www.innovasjonnorge.no/reiseliv
www.visitnorway.no/innsikt 


