
Torsdag 31.10 kl. 09.00 - 13.00

Seminar Norsk Opplevelseskonferanse

Turister, lokalsamfunn og næring –
håndterer vi veksten?

Foto: Alex Conu/Visitnorway.com



Program

Del 1: Problemstillinger

• Innspill og eksempler

• Refleksjonsgrupper

1045-1100 Kaffepause

• Plenumsdiskusjon 

Del 2: Mulige løsninger

• Innspill og eksempler

• Oppsummering, diskusjon og konklusjoner

Slutt kl 1300



Problem-
stillinger



• Partner i Mimir AS, bor i 
Fredrikstad, jobber mest i nord.

• 30 års erfaring fra reiselivet innen 
hotell, turoperasjon, 
salg/markedsføring, events og 
destinasjonsselskap.

• Jobber i dag som rådgiver innen 
reisemålsutvikling, formidling, 
opplevelsesdesign med mer.

Kort om meg:   

ANN-JORID PEDERSEN



Hvordan håndterer vi veksten? 
- Et innspill til debatt



Veksten kommer uansett!



Et nytt reiseliv klekkes!

Er de lokale reisemålene og nasjonen 
Norge godt nok rigga for å løse veksten, 
utfordringene og potensialet i det nye 
reiselivet? 



Markedet endrer seg

1. Stadig flere vil ha autentiske, 
meningsfulle opplevelser og lokale 
relasjoner.

2. Stadig flere blir etisk bevisst.
De vil føle at de bidrar til en bedre
klode og et godt lokalsamfunn 
gjennom sine reiser, og ikke at de 
ødelegger lokal natur og kultur.

Hvem vinner konkurransen om de ønskede gjestene?



Reiselivsnæringa omstiller seg

• Fra  reiseliv 1.0 til reiseliv 2.0 
(Opplevelsesøkonomien)

• Flere aktører kommer på banen,
økt verdiskaping, økt utbredelse.

• Bærekraftperspektivet blir sterkere
og tydeligere.

Reiselivet står for flere arbeidsplasser enn 
olje, fiskeri og landbruk til sammen. Og vi 
vokser stadig! 

Foto: Knutholmen, Bremanger

Hele Norge, hele året

Men det er noe som skurrer….



Frustrasjonen vokser mange steder!

Destinasjonsledelse

Allmenningens tragedie

Svein Ingvalds nakenprotest mot cruise i Olden

Destinasjonsledelse: 

De aktørene som leder utviklingen på destinasjonen, for 

eksempel destinasjonsselskap, reiselivslag, reiselivsrettet 

næringsselskap eller sentrale personer fra næring og 

kommune.



Hvor svikter det?

1. Balansen mellom overturisme og 
underturisme

2. Finansieringsmodellene 

3. Innovasjonssystemet 

4. Organiseringsmodellene 

5. Samspillet

6. Lovgivningen

7. Forvaltningsapparatet



DMMOs jobber med ryggen mot veggen

Overgangen fra DMO til 
DMMO knirker. 

Destinasjonsselskapene får ansvar og 
myndighet de ikke har forutsetning for
å ta. Samtidig har man strekk i laget fra 
begge kanter. Det gjør situasjonen svært 
sårbar. 



Har vi en systemsvikt?

Reiselivet er ikke noen lineær verdikjede, 
men i stor grad en NETTVERKSØKONOMI, 
et samskapende økosystem, der man er 
avhengig av andre ressurser enn sine egne 
for å levere. 

I et slikt system er det lett å unnslippe 
ansvar for helheten. Dermed er man også 
svært utsatt for systemsvikt. 



Bærekraftig reisemål

Reiselivet

Lokalsamfunnet

Kloden



• De fleste norske reisemål har ingen 
tradisjon for destinasjonsledelse.

• Destinasjonsledelsen må utøves på 
destinasjonssamfunnsnivå. Der må 
også felles strategier ligge.

• Beslutningsnivået må forstå
destinasjonsledelsen, se seg selv 
som en del av den, og ta 
beslutninger som blir strategisk 
riktige, juridisk bindende og har 
budsjetter. 

«Community level»
Innbyggere og lokale virksomheter, bærekraftgrupperinger, 
media, kommunikasjonsaktører, besøkende, regionråd, 
næringsforeninger, interkommunale selskap m.fl

«Tourism bubble»
Det kommersielle 
nivået. Aktørene og 
destinasjonsselskapet.

Politisk nivå

Reisemålsstrukturen i dag



Mat, veier, transportveier, flyplass,
tog/buss, strøm, vann, bredbånd, telefon,

personell, friluftsområder, natur etc.

Helsetjenester, skole/kompetanse,
«gode hjelpere» og tiltak som letter
investeringer og drift, Visit Norway, 
fellesgodefinansiering, låne- og finansierings-
løsninger, samarbeids-konstellasjoner og 
interessenettverk etc.

Offentlig forvaltning, direktorater
og forvaltningsorganer, offentlige
rammebetingelser, ryddighet i
bruk av ressurser, lover og regler,
arealplanlegging, utmarksbruk,
arbeidsmiljølover, nærings-
middelkontroll etc

Tilgang på kulturelle ressurser 
og immaterielle verdier etc.

Premisser og drivere

Påvirkere:
Innbyggere og lokale virksomheter,

bærekraftgrupperinger, media, 
kommunikasjonsaktører, besøkende, 

regionråd, fylkeskommune, næringsforeninger, 
interkommunale selskap m.fl.

Destinasjonsledelse:
Kommune, destinasjonsselskap 
og andre utviklingsaktører med

spesifisert ansvar for
reisemålsutviklingen.



Vi må jobbe sammen på to fronter; lokalt og nasjonalt

Problemet er ikke 
destinasjons-
selskapenes alene.



A. Bredere sammensatt 
destinasjonsledelse med 
forpliktende avtaler i alle ledd.

B. Besøksforvaltning.

C. Ansvarlig markedsføring.

Destinasjonsutviklingens nye ABC



• Det er ikke olja og torsken i seg sjøl som har bygd 
nasjonen Norge. Det er strukturene rundt 
ressursene, forpliktelsene og 
omfordelingsprinsippet som har gitt suksessen. 

• Også reiselivsnæringa kan settes i stand til å 
bygge samfunnet. Da må vi ha et tilpasset 
lovverk og en rød tråd gjennom 
departementsstrukturen og ut til næringa. 

Strukturell omstilling!



Vår neste store reiselivsutfordring

Hvordan bygger vi gode lokalsamfunn ved hjelp av reiseliv? 

• Hvordan forvalter og bruker vi stedsressursene våre på vegne
av fellesskapet, i et nasjonalt, regionalt og lokalt perspektiv?

• Hvordan driver vi ansvarlig markedsføring?

• Hvordan finansierer vi fellesgoder? 

• Hvordan samkjører vi strategier og planer mellom aktørene
og mellom reisemålene som står i et forhold til hverandre?

• Hvordan etablerer og driver vi en utvidet destinasjonsledelse?

• Hvordan bygger vi bedre strukturer rundt næringa vår og sikrer 
en god forvaltning av den?

Mentalt 
anleggsarbeid 



Vi må finne framtidas løsninger i fellesskap!

Norsk reiseliv

Vi trenger en ny organisering for nye tider, der et bredere kollegium med et 
tydelig mandat tar et helhetlig ansvar for reisemålet. 

Der kommuner, fylker og stat er villig til å ta i bruk en mye større del av den 
juridiske verktøykassa som de sitter på.

Og der vi får en en nasjonal forvaltning av næringa og bedre nasjonale 

samarbeidsstrukturer på viktige områder.



Flandern

https://www.youtube.com/watch?v=
vbXZGOMj9zY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=vbXZGOMj9zY&feature=youtu.be


Refleksjonsgrupper
- Til kl 10:40

1. Hva vil norske reisemål slite mest med i åra 
som kommer? Og hva blir viktigst å løse?

2. Hva skal til for å sikre en sterkere, mer 
samkjørt og effektiv lokal destinasjonsledelse 
på reisemålene i framtida?

3. Hvilke nasjonale strukturer trenger norsk 
reiselivsnæring rundt seg for å lykkes med 
videre utvikling, bærekraft og verdiskaping?

Velg sekretær, 
ordstyrer og 
presentatør!



1045-1100
Kaffepause med snacks



Gruppe-
presentasjoner og 
plenumsdiskusjon.

Kl 1100- ca 1130



Del 2
Mulige løsninger



Se eget vedlegg for: presentasjonen til Ann Heidi 
Hansen og Hanne Lykkja: «Hvilke løsninger ser vi 
etter»

Se eget vedlegg for: presentasjonen til Brit 
Berntsen Reinsli
«Bærekraftordningen gir mange svar, men ikke 
alle.»



Noen eksempler til inspirasjon



Adferdsøkonomi og nudging

• Adferdsøkonomi er er en retning innen økonomifaget som 
trekker på innsikter fra blant annet psykologifaget. Den 
bygger på at mennesker har en begrenset rasjonalitet og 
andre motiver enn snever egeninteresse.

• Nudging handler om å ta i bruk små, uformelle virkemidler 
for å påvirke menneskers adferd i en bestemt retning, uten 
at man fratar dem valgmuligheter. (valgarkitektur)

• https://www.youtube.com/watch?v=ouutTP1YObU&feature
=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=ouutTP1YObU&feature=youtu.be








Grand Canyon



Adferdsøkonomi

• Håndbok med smarte løsninger 
for økt lønnsomhet og bærekraft 
i besøksnæringer

• https://vastmanland.se/vastmanland-
turism/verktygslada-for-
besoksnaringen/smarta-satt/

https://vastmanland.se/vastmanland-turism/verktygslada-for-besoksnaringen/smarta-satt/


Noen eksempler

• Plassering av pris

• Fortelle hva andre gjester foretrekker

• Kategorier. Maks 3-5 valg









Fram til kl 1300:
Vi samler trådene



PÅ TAVLA, OPPSUMMERT ETTER DAGENS DISKUSJONER:

RETNING

Kontinuitet
Finansieringsmodeller

KommunikasjonInnsikt

Forankring

ANSVARLIGHETEngasjement

DESTINASJONSLEDELSE 
SATT I SYSTEM, 

LOKALT, REGIONALT OG NASJONALT

Bærekraftige lokalsamfunn 
og reisemål



Takk for oss!

Foto: Pete Oswald / Visitnorway.com

Ann Heidi Hansen (NFK):
Hanne Lykkja (NFK):
Ann-Jorid Pedersen (Mimir): ann-jorid@mimir.no
Brit B. Reinsli: (IN) 


