
Camping- og reiselivskonferansen
Alta 2021

«Turisme og livskraftige 
lokalsamfunn - to sider av samme 
sak post-corona.
Hvilken rolle kan fylkeskommunen 
spille i lag med næringsaktører?»



Post-corona! Endelig mot normalt, eller?



Finland er et «steinkast» unna
Vedfyrt badstu som nabo på campingplass
Discgolfbaner på høyt nivå fra Utsjok i nord til Helsinki i sør



New Zealand https://tv.nrk.no/se?v=FUHA09000201&t=1216s



Gudbrandsdallågen + kraftstasjon + camping + fingernem bonde + folkeeventyr = 
Hunderfossen Familiepark 



Avstander!
Krever mer av besøkende

Finnmark har tradisjonelt hatt en

stor nordkapptrafikk

Stort gruppevolum

Gruppereiser er utrendy

Individuell er in

Forsterket av korona

Finnmark er bakpå





NATUREN!
Landskapet
Midnattssola
Nordlyset
Dyrelivet

At vi er så langt nord

Hvilke drivere
dra folk hit?



Samekultur
Kvensk
Kystkultur
Lokalsamfunn
Krigshistorie
Gjenreisningsarkitektur
Kontekst-historie
Nasjonal turistveg Varanger, Havøysund, Senja

Kulturen er en klar toer

Mat og måltidsturisme!
Kulturarrangement
Festivaler
Shopping

Svake drivere



Sterke nisjer

Fuglekikking
Frikjøring på ski
Skiekspedisjon
Terrengsykkel
Havfiske
Telt og ferskvannsfiske
Jakt

Bobil og camping livet!

Svake nisjer

Vandring
Kajakk
Tursykling
Hundekjøring
Ridning



Samfunnsutviklerrollen til fylkeskommunen
Oppdraget Slik gjør vi det i næringsavdelinga

1) Gi strategisk retning til samfunnsutviklingen, 
tilpasset regionale og lokale forhold

Omsetter FN bærekraftsmål til regionale forhold. 
Strategier og planer. Oppdragsbrev til Innovasjon 
Norge og SIVA. Politisk påvirkning.

2) Mobilisere privat sektor, kulturliv og 
lokalsamfunn

Dialog med næringslivet og kommuner.
Kompetanseheving, kurs, konferanser ol
Etablere/initiere samarbeid mellom aktører. 
Fasilitator.

3) Samordne, koordinere offentlig innsats og 
virkemiddelbruk

Virkemiddelbruk. Oppdragsbrev. Strategi og 
planer.



NæringsutviklingNæringsutvikling

Nærings-
transport
Nærings-
transport

Kultur-
næring
Kultur-
næring

Bolyst og

stedsutvikling

Bolyst og

stedsutvikling

UtdanningUtdanning

Rekruttere 
og beholde 

(VKI)

Rekruttere 
og beholde 

(VKI)
Mobilitet 
(buss, fly, 

båt)

Mobilitet 
(buss, fly, 

båt)

Logistikk 
(havn, vei)
Logistikk 

(havn, vei)

Oppdrag 
(IN og Siva)

Oppdrag 
(IN og Siva)

Virkemidler 
(RFF, Arktis 

2030)

Virkemidler 
(RFF, Arktis 

2030)

Regional 
plan, 

politikk og 
strategi

Regional 
plan, 

politikk og 
strategi

Forvaltning 
(akvakultur)
Forvaltning 
(akvakultur)

Fylkeskommunens roller som næringspolitisk utviklingsaktør
«Et sterkt nord»



Reiseliv

Reiselivet er en fremtidsnæring som skal bidra til å sikre 
verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet

Det må jobbes målrettet for å gjøre næringen mer 
bærekraftig, for å sikre flere helårs arbeidsplasser i 
næringen og for at ikke konsekvensene av koronakrisen blir 
langvarige.

Destinasjonsselskaper og regionalt samarbeid skal sikre 
grunnlaget for de lokalt forankrede reiselivsbedriftene. 



Seksjon for Næringssatsninger

Ansvar for blant 
annet landbruk, 
leverandørutvikling 
forsvar, reiseliv, 
lokalmat, kreativ 
næring, 
internasjonal 
næringsutvikling, 
innflytterstrategi,
bolyst



Reiselivsnæringens verdiskaping



Prosjekt bærekraftig verdiskaping "Bobil i Finnmark"

• Formål å øke verdiskapningen 
fra bobil-turisme i fylket på en 
bærekraftig måte

• Redusere uheldige følger av 
den forventede veksten

• Bedre tilrettelegging og 
besøksforvalting



Kartlegging av bobilturisme: Metode 

• Et rimelig nøyaktig estimat av bobilturisme utenom 
campingplass vil forutsette å kombinere data fra automatiske 
trafikktellinger (S.vegvesen) med en panel/spørreundersøkelse 
av faktiske (el. sannsynlige) reisende på de aktuelle 
strekingene/områdene i fylket i hovedsesongen

• For et forenklet anslag kan man i stedet bruke trafikk-
data kombinert med andre tilgjengelige datakilder, (som 
ulike reisevane- og ferieundersøkelser TØI, Svv. og SSB m.fl. har utført) 

• Dette kan suppleres med noen intervjuer med 
nøkkelaktører for justeringer

• Gir omtrentlige anslag på andelen bo/ campingbiler på 
vegnettet av totaltrafikken i et gitt område



Videre framgangsmåte
• Man kan deretter sammenligne antall kjøretøy i omtrentlig bo/campingbillengde i en gitt 

ferieuke vs. en normaluke, og se på differensen for å få et estimat på (bobil)ferietrafikken  
• Når andelen bo/campingbiler er estimert for ulike punkter/strekninger, kan man bruke 

trafikkdataene til å estimere totalt antall bo/campingbiler i et gitt område  
• Dette justeres ved å intervjue noen nøkkelaktører (campingplasser, bensinstasjoner o.a.)

• Mulig videre arbeid/prosjekt i neste runde : 
• Fra andre undersøkelser TØI har tilgang til kan oppholdslengde og forbruk estimeres  
• Da kan man gi et anslag på bobilturismes virkninger:

• Antall gjestedøgn (utenom campingplass)
• Direkte omsetning – verdiskapning
• Økonomiske ringvirkninger, inkl. indirekte virkninger
• Sysselsetting  



Satsingsområder reiseliv

• Flere og mer lønnsomme bedrifter
• En bærekraftig utvikling av reiselivsnæring
• Logistikk- og samferdselsløsninger
• Arbeidskraft med riktig kompetanse



Bærekraft utfordrer begge veier!

Lav innvirkning på miljø og lokal kultur

Sikre en positiv innvirkning og utvikling lokalt

Nytteverdi for lokalbefolkning og handel

Erfarne «turister» som kommer til nord

• Dagens turist i nord har vært på 30-40 ferier

• Muligens med lave forkunnskaper

• Lærer raskt

• Stort ønske om å komme forbi “turisttråkket”

• Bevisst på turismens skadevirkninger

Ansvarlig turisme



Utfordringer campingnæring i nord

• Få bedriftsaktører i nord, lange avstander

• Lønnsomhet og inntjening

• Kort sesong

• Ujevn synlighet på digitale flater

• Investeringskapital opprustning

• Få nyetableringer

• Høy grad av fricamping

• Lite tilrettelagt kommersielt



• Øke kunnskapsgrunnlag

• Kartlegging infrastrukturbehov

• Trafikkmønster og bevegelse veinett

• Bånd mellom handel, service og reiseliv

• Samarbeid med Finland og Sverige

• Kommuner og vertskapsrolleansvar

• Offentlig kulturinstitusjoner museum o.l.

• Nasjonalparker, nasjonale turistveger

• Kommunikasjon Nordnorsk reiseliv

Samordning internt – næring, samferdsel, friluftsliv, kulturarv, utdanning
Bistå nettverk og klynger som bidrar til verdiskaping, sysselsetting, bærekraft og bolyst!

Fylkeskommunen som virkemiddelapparat



Takk for oppmerksomheten!

Egil Ørjan Thorsen, prosjektleder reiseliv
Seksjon for næringssatsinger

Epost: egil.orjan.thorsen@tffk.no Mob: 95 96 18 15

Instagram: @nordicslowfood 


