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Kystturisme i Norge 

  
Hvor i leia ligger vi? 

 

 

Trude Borch 

Forsker 

Nofima Tromsø 

 



Utvikling av kystturisme, Dunbar Skottland 

«As fishing declined 

and machines 

displaced farm 

workers, Dunbar  

used its beaches for 

tourism. Trains 

brought holidaymakers 

with money to spend 

and fishermen ran 

boat trips from the 

harbour». 
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Tema for dagen 

 

• Hva er kystturisme i Norge? 

• Hvilke ressurser tas i bruk av reiselivsnæringen langs kysten? 

 

• Gode eksempler og uutnyttet potensial 

 

• Konflikter rundt areal, miljø og/eller marine ressurser? 

 

 - Reiseliv vs. oppdrett 

 - Reiseliv vs. energiproduksjon (petro, vindmøller) 

  - Reiseliv vs. fiskeri (Statlige fiskerihavner, sjøfisketurisme) 
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Turistfiske på kongekrabbe 
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Hvalsafari – en noe usikker merkevare! 



Hvilke kystressurser tas i bruk av 

reiselivsnæringen? 

• Areal 

• Marine ressurser (fisk, kongekrabbe, sel, hval, sjøfugl) 

• Transportinfrastruktur 

• Bygningsmasse (fyrtårn, rorbuer, brygger osv. osv.) 

• Båter 

• Museer 

• Kulturhistorie (inkl . mattradisjoner) 
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Kystkultur - torsketungeskjæring 
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Rekepilling 
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Kystkultur – knuteknyting 
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Kystkultur – foredrag om skreien 
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Sjømat som reiseminne/suvenir 
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Reisesuvenirer – engelsk sjokolade til 

salgs på innland Gardermoen 

08.03.2013 14 



Real Turmat – turistinformasjon i Tromsø 

08.03.2013 15 



Norsk? sjømatsuvenir produsert på Island 
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Mulig sjømatsuvenir - produsert i Svolvær 
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V.S.O.B. Very Superior Old Brisling 
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Konflikter eller samarbeid mellom 

kystturisme og andre kystnæringer 

• Oppdrett 

 

• Energi 

 

• Fiskeri 
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Reiseliv vs. oppdrett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• «Forsystemene på oppdrettsanlegg forstyrrer hyttefolket» 

• «Fisketuristene overholder ikke 100 meters grensen for fiske 

ved oppdrettsanlegg» 
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Studie fra Skottland – effekter av oppdrett 

på turisme 

 

Studien konkluderer med at oppdretts-

innstallasjoner og oppdrettsproduksjon har liten 

effekt på selve reiseopplevelsen eller på 

turistenes ønske om gjenbesøk 
 

 

(Nimmo, Cappell, Huntington, & Grant, 2011).  
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Visningsanlegg i havbruk 
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• Pr feb 2013 – 16 visningskonsesjoner tildelt 

 

• Formålet med visningsanleggene er «å styrke havbruksnæringas 

omdømme gjennom balansert kunnskapsformidling» 

 

• Ved tildeling av visningskonsesjon legges det vekt på at anlegget 

skal være «særlig egnet» for visning 

 

• Turister er en av flere målgruppe for visningsanlegg – et eksempel 

på samarbeid mellom reiseliv og oppdrett 

 





Reiseliv vs. energiproduksjon 

• ”Vindmøller forstyrrer turistenes landskapsopplevelse” 

 

• ”Kajakkpadlere klager på tidevannskraftverk i Gimsøystraumen i 

Lofoten” 

 

• ”Et landbasert petroleumsanlegg er uforenelig med Lofotens 

image som verdens vakreste øyrike” (Destination Lofoten) 
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Reiseliv vs. vindkraft 

En norsk studie viser at turisters oppfatning av om vindmøller 

varierer med:  

• Størrelsen på og antall innstallasjoner 

• Landskapstype 

• Turistenes erfaringer med vindmøller fra hjemlandet 

• Holdning til fornybar energi 

 

 

Heiberg, Aal & Tveit (2009):  

Vindkraft, reiseliv og miljø - en konfliktanalyse 
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Samarbeid - reiseliv og vindkraft 
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Reiseliv vs. fiskeri 

• ”Turister klager over 

fiskelukt i Svolvær” 

• ”Turistbusser i Nusfjord 

fortrenger fisketransport” 

• ”Turister/fritidsfolk synes 

støyen fra måsene ved 

fiskebruket på Ballstad er 

plagsom – de får ikke sove” 
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Arealkonflikt - statlige fiskerihavner 

• «Fiskerihavner er primært til fiskeriformål. Prioriteringssystem 

for liggeplasser: 

• 1. Helårs fiskere, blad B 

• 2. Deltidsfiskere, blad A 

• 3. Fiskeindustri, havbruk 

• 4. Andre brukere 

 

• «Ved utbygging av fiskerihavner prioriteres tiltak som har stor 

betydning for den nasjonale verdiskapingen. Statlige 

fiskerihavner med liten eller ingen betydning for fiskerinæringen 

skal søkes avhendet til kommunene eller andre 

brukerinteresser.» (§ 51 Havne-og farvannsloven) 

 

• Kystverket bruker 10 mill. kroner årlig på vedlikehold av 

fiskerihavner som ikke har fiskere. Kystverket har som 

målsetting å avhende 350 av dagens 800 fiskerihavner.  
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Eksempel fra Ballangen 

• «Turistfiske og spekkhoggersafari er ikke det en normalt 

definerer som fiskeriaktivitet « (Uttalelse fra Kystverket) 

• «Nordland Fiskarlag finner det vanskelig å sette ned foten for 

næringsutvikling men kan ikke godta at turisme er til hinder for 

utøvelse av fiskerinæringen» 

• «Lødingen Fiskarlag uttaler at selv om omsøkt plass ikke er 

direkte hinder for fiskeriinteressene så knytter det seg 

usikkerhet til hvilke konsekvenser dette kan få i fremtiden» 

• «Slik situasjonen er i dag vil ikke denne reiselivsaktiviteten 

komme i direkte konflikt med fiskeriaktiviteter men av hensyn til 

fremtidig bruk av havna finner Kystverket det riktig å sikre 

fiskerirelater virksomhet slik at en kan ta hensyn til endrede 

bruksbehov i fremtiden» 
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Sjøfisketurisme – i stadig vekst 



Novasol – formidler av feriehus 

Solgte uker i «Fiskehus» 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Økning 21 % 39 % 16 % 
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Registrerte «Fiskehus» 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Økning 13 % 56 % 11 % 
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Sjøfisketurisme – konflikt om marine ressurser 

• Kritikken mot sjøfisketurisme startet på midten av 90-

tallet (torskekrisa) 

  

 «Uetisk fremferd på havet» (mangel på sjøvett) 

 «Ukultur mhp behandling av fisken» 

 «Fisketuristene tømmer fjordene» 
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Regulering turistfiske 

15 kg ”eksportgrense” 

Minstemål 

Håndholdt fiskeutstyr 



Ny regulering turistfiske 

 

Reguleringsforslag fra Turistfiskeutvalget: 

 

• Obligatorisk registrering av båter (F dir kun innført registrering 

av fritidsbåter som leverer for omsetting) 

• Obligatoriske fangstrapportering (Hjemmel i Havressursloven) 

• Obligatorisk registrering av turistfiskeanlegg  

• Variabel utførselskvote. Kun de som har fisket fra registrerte 

anlegg kan ta med 15 kilo ut av landet 

 

 

• Forslag om sommerfredning av kveite. Ikke vedtatt 
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Turistfiske på yrkesfiskers kvote 

• Åpning for at turister kan fiske og få avregnet det som fiskes på 

yrkesfiskers kvote (mer enn 15 kilo ut av landet) 

• «Søknad om dispensasjon turistfiske på fiskers kvote» (til 

Norges Råfisklag) 

• Ikke noen suksess – kun en håndfull yrkesfiskere som benytter 

seg av denne muligheten 
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Konflikter i kystsonen - Nei til…. 

 

• -         Nei til vindkraftverk på Frøya 

• -         Nei til vindkraftverk i vakre, varierte Valdres 

• -         Nei til vindmøller på Kvitvola 

• -         Nei til vindmøller på Store-Skorøy 

• -         Motvind – Nei til vinkraft på Solværøyene 

• -         Bevar Vannøya og Fugløyfjord 

• -         Bevar Andøya uten vindmøller 

• -         Bevar Finnskogen og Finnskogleden 

• -         Nei til Siragrunnen vindpark 

• -         Nei til vindmøller i Halden og Aremark 

• -         Nei til Tonstad vindpark 

• -         Nei til vindmøller på Brungmarka og Flåmarka 

• -         Nei til vindmøllepark på Hemmerdalsheia 

• -         Nei til vindkraft i Selbu 
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Kan kystsamfunnene eksistere på turisme og 

fiskeri alene? Eksemplet Lofoten (6 kommuner) 

Reiseliv  Fiskeri 

• Flakstad, Moskenes, Værøy 

og Røst -  mellom 25 og 35 

% befolkningsreduksjon fra 

1975 - 2010 

• Vestvågøy og Vågan 

befolkningsreduksjon 4 % 

og 6 % i perioden 

•    
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Overnattinger i hotell, camping og hyttegrender

Region Endring fra 2011-12

Bodø-regionen økt 6,2

Lofoten ned 5,6

Fauske økt 7,1

Narvik regionen økt 2,5

Vesterålen økt 5,6

Vågan har 80 % av overnattings-

kapasiteten og 50 % av reiselivs-

sysselsettingen i Lofoten 

 

 

 

% fiskere av antall sysselsatte

Røst 21,5

Værøy 23,2

Flakstad 25,1

Vestvågøy 6,5

Vågan 5,9

Moskenes 24,8



Konklusjon – Catch 22? 

 

 

«Konfliktene mellom reiselivsnæringen og andre brukergrupper i 

den norske kystsonen er i størst grad knyttet til støy/visuelle forhold 

og tradisjonelle rettigheter» 

«Mange uutnyttede muligheter for samarbeid» 
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