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Pilotprosjekt på besøksforvaltning

• «Reiseliv- og opplevelsesstrategien for 

Nordland skal bidra til utvikling av et 

bærekraftig opplevelsesbasert reiseliv 

som gir lokal verdiskaping»

• Hovedprosjekt (3-5 år) startet 01.01.18

• Deltakere i prosjektet: 

– Lofoten som region

– Vega som verdensarvkommune

– Svartisen i Meløy som besøkspunkt



• Prosjektet skal utvikle en metodikk 

som kan brukes som verktøy i 

kommuner som ønsker å satse på 

besøksnæringer

• Hjelp til å sikre at opplevelsen blir 

god både for besøkende og 

fastboende, samtidig som den 

lokale verdiskapingen blir størst 

mulig

Pilotprosjektets mål

Foto: Bård Løken/www.nordnorge.com/Meløy



Hva om vi fikk et reiselivsdirektorat?

«Reiselivsdirektoratet skal fremme 
lønnsom og verdiskapende 
næringsaktivitet gjennom bærekraftig 
og brukerrettet forvaltning av 
opplevelsesressurser»



«Fiskeridirektoratet skal fremme 
lønnsom og verdiskapende 
næringsaktivitet gjennom 
bærekraftig og brukerrettet 
forvaltning av marine ressurser 
og marint miljø»

Fiskeridirektoratet har 

ca. 420 årsverk og er 

organisert i 5 regioner

OPS… det var målsettingen til Fiskeridirektoratet



Staten tar forvaltningsansvar for mange andre sektorer



«Overturisme» som begrep

• «Overtourism» ble kåret til årets ord av Oxford 

Dictionary 2018

• «Overturisme beskriver en situasjon hvor 

påvirkningen av turismen, på enkelte tidspunkt 

og på enkelte steder, overskrider fysiske, 

økologiske, sosiale, økonomiske, psykologiske 

og/eller politiske tålegrenser» (Overtourism: impact and 

possible policy responses, side 22)

• «Overtourism is still at the very beginning of the

policy cycle»



Hvorfor ønsker vi oss besøk?

5 grunnleggende spørsmål

1. Hvorfor trenger vi dem?

2. Hva har vi?

3. Hvor og når vil vi ha dem?

4. Hvem vil vi invitere hjem?

5. Hvordan får vi tak i dem?

Foto: Terje Rakke/www.visithelgeland.com/Vefsn

The Method of Persistent Enquiry

Cillian Murphy, The Loop Head Peninsula, Ireland



BALANSE
Optimal turisme

Underturisme
Overturisme

Overturisme versus underturisme



• Involvering av lokalsamfunn 

og frivillig sektor

• Hva er den lokale tåleevnen 

og balansepunktet for en 

positiv utvikling?

• Kræsjkurs i besøks-

forvaltning for grendelag

• Tjeneste- og opplevelses-

design som virkemiddel for å 

styre ferdsel

Utvikling på lokalsamfunnets premisser



Noen eksempler:

• Arealplan for Vestvågøy

• Kommunale grupper for besøks-
forvaltning i Vestvågøy og Flakstad

• Ny generasjon reiselivsplan på Vega

• Workshop med planutvalget i Meløy

• Fylkeskommunalt planarbeid

• FoU-søknad: plan- og bygningsloven 
som verktøy i besøksforvaltning

• Utvikle mal for kommunal besøks-
forvaltning (samarbeid Lofotrådet)

Besøksforvaltning må inn i planarbeid



• Engasjement og kunnskap hos 

beslutningstakere

• Hvilken rolle og ansvar har det 

offentlige?

• Hvordan kan besøksnæringene 

bli en drivkraft til å skape gode 

lokalsamfunn?

• Utvikler folkevalgtkurs i 

besøksforvaltning for politikere og 

kommuneadministrasjon

• Samarbeid med KS

Politisk engasjement 



• Bedre forberedte gjester

• Pilotprosjekt sammen med 

NordNorsk Reiseliv, Destination

Lofoten og IN Sverige

• Ansvarlig markedsføring –

markedsføring som del av 

management

• Pilotprosjekt sammen med 

NordNorsk Reiseliv, Vega 

kommune, Helgeland Reiseliv og 

Trøndelag Reiseliv

Ansvarlig markedsføring



• Mangler system for ledelse og forvaltning 
av reisemål med myndighet og midler

• Hvordan bør samspillet mellom det 
offentlige, reiselivsnæringen og andre 
næringer være?

• Overordnede prinsipper og lokale løsninger 
og tilpasninger

• FoU-prosjekt på lokal destinasjonsledelse 
med Vega kommune som pilot

• Tema tatt opp med KS/Regjeringen

• Fellesgodefinansiering: innspill til KS og 
FoU-prosjekt på økte finansieringsbehov 
hos kommunene 

Behov for robust destinasjonsledelse

Lofotposten 04. september 2019



Besøksforvaltning = å ta vare på

• Ta vare på 
konkurransekraft

• Ta vare på kvaliteten i 
kundeopplevelsen

• Ta vare på natur og kultur

• Bidra til lokal verdiskaping

• Bidra til bærekraftige 
lokalsamfunn der reiselivet 
spiller en rolle
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What Norway did with the oil industry is known world wide as the 

best model for taking an industry, regulating it and making sure 

the benefit helps the country. Which is what I’m going to suggest 

you can do with tourism as well.

Elizabeth Becker, journalist og forfatter av boka «Overbooked»
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Sitat for dagen


