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Campingåret 2021 – så langt1
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Status reiselivsnæringen

-50% +24%

-83% +29%

3,7%
Flypassasjerer Gjestedøgn

Cruiseanløp Korttransaksjoner 
(uke 25, 26 og 27)

Arbeidsledighet

Konkurser

-51,5%

Kilder: Avinor, Statistikknett, Kulturrådet, SSB, Kystverket , DNB, NHO reiseliv



Norske overnattingerUtenlandske overnattinger
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En annerledes sommersesong
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Norske og utenlandske registrerte kommersielle gjestedøgn i sommersesongen

Kilde: SSBs overnattingsstatistikk

Registrerte overnattinger i 
alt 2019 2020 2021

28%

36%

35%

40%

72%

64%

65%

60%

Mai

Juni

Juli

Au gu st

Sommeren 2019

7%

5%

8%

17%

93%

95%

92%

83%

Sommeren 2020

7%

5%

8%

19%

93%

95%

92%

81%

Sommeren 2021
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Naturopplevelser topper listen over 
ferieopplevelser

Hvilke av følgende aktiviteter/opplevelser hadde du på din(e) feriereise(r) i Norge i sommer? 

Figuren viser hvor store andeler av feriereisene, som inneholdt følgende aktiviteter/opplevelser

Naturopplev elser (grat isakt iv iteter slik som fotturer, sykling ol.)

Spist  på restauranter og spisesteder

Besøke venner og familie

Strand, sol og  bading

Byopplevelser

Rundreise

Shopping (oppsøkt steder med gode handlemuligheter)

Sightseeing

Besøkte k jente naturattraksjoner

Besøkt museer, utst illinger, gallerier ol.

Besøkte k ulturattraksjoner eller historiske steder (severdigheter,…

Deltok  på betalte akt iviteter (rafting, guidede turer osv.)

Deltok  på konserter, arrangementer

Gårdsutsalg , besøksgårder ol.

Nei, ingen av disse

Fornøyelsespark er

Leide sykler, kano, kajakk eller tilsvarende

18-34 år

35-54 år

55 år eller
over

41%

40%

35%

22%

20%

19%

16%

16%

15%

15%

14%

7%

6%

5%

5%

4%

3%

Naturopplev elser (grat isakt iv iteter slik som fotturer, sykling ol.)

Spist  på restauranter og spisesteder

Besøke venner og familie

Strand, sol og  bading

Byopplevelser

Rundreise

Shopping (oppsøkt steder med gode handlemuligheter)

Sightseeing

Besøkte k jente naturattraksjoner

Besøkt museer, utst illinger, gallerier ol.

Besøkte k ulturattraksjoner eller historiske steder (severdigheter,…

Deltok  på betalte akt iviteter (rafting, guidede turer osv.)

Deltok  på konserter, arrangementer

Gårdsutsalg , besøksgårder ol.

Nei, ingen av disse

Fornøyelsespark er

Leide sykler, kano, kajakk eller tilsvarende

Total
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Tydelig sammenheng mellom forbruk 
og aktiviteter

Hvilke av følgende aktiviteter/opplevelser hadde du på din(e) feriereise(r) i Norge i sommer? 

Figuren viser hvor store andeler av feriereiser, som omfatter de ulike aktivitetene

54%

45%

39%

26%

23%

22%

22%

20%

20%

20%

19%

8%

7%

6%

5%

4%

19%

48%

37%

8%

25%

8%

7%

8%

9%

7%

5%

2%

4%

4%

2%

2%

Spist  på restauranter og spisesteder

Naturopplev elser (grat isakt iv iteter slik som fotturer, sykling
ol.)

Besøke venner og familie

Byopplevelser

Strand, sol og  bading

Rundreise

Sightseeing

Besøkte k jente naturattraksjoner

Shopping (oppsøkt steder med gode handlemuligheter)

Besøkte k ulturattraksjoner eller historiske steder
(sev erdigheter, parker, kriker, minnesteder ol.)

Besøkt museer, utst illinger, gallerier ol.

Deltok  på betalte akt iviteter (rafting, guidede turer osv.)

Deltok  på konserter, arrangementer

Gårdsutsalg , besøksgårder ol.

Fornøyelsespark er

Leide sykler, kano, kajakk eller tilsvarende

Høyt døgnforbruk
(over 1000 kr per person)

Døgnforbruk under 1000 kr
per person
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Nordmenn brukte mindre penger på 
feriereiser i sommer

23%

21%

18%

16%

11%

9%

9%

66%

57%

43%

53%

48%

59%

48%

9%

19%

36%

28%

38%

22%

37%

3%

2%

3%

3%

3%

10%

6%

Dagligv arer

Transport  (inklusiv bensin,
bompenge etc.)

Restauranter og spisesteder

Overnatting

Shopping

Betalte ak tiviteter i naturen

Attraksjoner og severdigheter
(inngangsbilletter ol.)

Høyere forbruk enn før pandemien Samme forbruk Mindre forbruk enn tidligere Vet ikke / Usikker

Hvordan var forbruket på dine feriereiser i sommer sammenlignet med tidligere år?

Blant de som var på minst en ferie i Norge i løpet av sommeren
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Mange har besøkt helt nye steder og 
prøvd seg på nye spennende 
aktiviteter i sommer

Definisjon av «ny type norgesferie»

De som har vært på en «ny type norgesferie» er de som oppfyller følgende to kriterier: 

1) Helt/delvis uenig i «Min norgesferie i sommer var stort sett slik den pleier å være»

2) Helt/delvis enig i «Jeg reiste på Norgesferien jeg har hatt i tankene lenge, men som ikke 
har blitt noe av tidligere» eller «Jeg besøkte nye steder i ferien, som jeg aldri har besøkt 
tidligere»

De som har «feriert stort sett som vanlig» er alle andre feriereisende.

31%

31%

18%

15%

26%

32%

26%

19%

12%

16%

25%

19%

11%

13%

11%

12%

20%

6%

20%

34%

Jeg besøkte ny e steder, som jeg aldri har
besøkt tidligere

Norgesferien min var stort sett  slik den
pleier å være

Jeg opplevde spennende akt iviteter og
opplevelser som jeg  ikke har v ært med

på tidligere

Jeg reiste på norgesferien jeg har hatt i
tank ene lenge, men som ikk e har blitt

noe av tidligere

Helt enig Delvis enig Hverken / eller Delvis uenig Helt uenig Vet ikke

Hvor godt stemmer følgende påstander?

Blant de som var på minst en ferie i Norge i løpet av sommeren

Andel som har vært på ny type ferie

Blant de som var på minst en ferie i Norge i løpet av sommeren

33%

67%

Har vært på en ny type 
norgesferie

Har feriert stort sett som 
vanlig
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Vil man endre måten man reiser 
på for å ikke påvirke natur, miljø 
og klima på en negative måte?

Vil du gjøre noe av følgende for å sikre at måten du reiser ikke påvirker natur, miljø og klima på en negativ måte?

Figuren viser hvor store andeler av feriereisene, som vil gjøre ulike ting

Handle lokalt

Reise mer i Norge

Reise mindre med fly

Bli flere dager/uker når jeg reiser

Reise mindre til utlandet

Velge reisemål som tar bærekraft på alvor

Velge reisemål som er nærmere

Velge selskaper som gjør en spesiell innsats for miljøet

Ingen av alternativene passer

Betale mer for reisen hvis det sikrer at  naturen og miljøet blir bedre
ivaretatt

Vet ikke

Velge reiser med klimakompensasjon

18-34

35-54

55+

44%

32%

30%

27%

22%

19%

18%

17%

15%

10%

8%

7%

Handle lokalt

Reise mer i Norge

Reise mindre med fly

Bli flere dager/uker når jeg reiser

Reise mindre til utlandet

Velge reisemål som tar bærekraft på alvor

Velge reisemål som er nærmere

Velge selskaper som gjør en spesiell innsats for miljøet

Ingen av alternativene passer

Betale mer for reisen hvis det sikrer at  naturen og miljøet blir bedre
ivaretatt

Vet ikke

Velge reiser med klimakompensasjon

Total



De unge miljøinteresserte vil i større grad reise til Norge
Blant de mellom 18-35 år øker sannsynligheten for å besøke Norge betraktelig hvis de samtidig sier de vil endre 
måten å reise på, på grunn av bekymring for miljøet/klimaet. 

5%

22%

9%

26% 25%

29%
28%

14%

41%

15%

44%

38% 37%

31%

0%
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40%

45%

50%

Norge Danmark Sverige Nederland England Frankrike Tyskland

 Vurderer ikke å endre måten de reiser  på  Vurderer å endre måten de reiser på

Kilde: Merkevaretracker, Innovasjon Norge

Ja, jeg vurdere en norgesferie (18-35 år) 





Camping: tallenes klare tale: januar-august 2020/2021

Kilde: SSB

+1,2 mill. 
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Ikke like bra i Nord-Norge…

Kilde: SSB
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Tapt verdiskaping i Nord-Norge 2021 vs 2019

+333 165

-398 116 . 

780 KR

GJENNOMSNITTLIG 
DØGNFORBRUK PR. PERSON

665 KR
GJESTEDØGN

-5 mill. kr 



Var de tilfredse?

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

Handlemuligheter

Attraksjoner og severdigheter

Gjestfriheten til lokalbefolkningen

Tilgjengeligheten av mat av høy
kval itet

Spekteret av tilgjengel ige
aktiv iteter

Muligheten til å oppleve lokal
kultur og livsstil

Overnattingsstedene

Priser i forhold til kvalitet

Alle norske campingtur ister Alle utenlandske campingturister



Reiselyst og -liv fremover?2

Foto: Hans Hauge - Visit Innlandet



Fire hovedtrekk

(Varig?) endring i etterspørsel

Helse og hygiene

Innovasjon og digitalisering

Bærekraft



• Flere turoperatører ser på Norge som en trygg 
destinasjon
• Bærekraft er en forutsetning, ikke lenger et pluss
• Miljøvennlig transport blir viktigere og viktigere
• Yngre og reisevante vil i størst grad være tidlig ute 

med å reise
• Reiser i små grupper/individuelle reisende med 

familie og venner, folk man kjenner og stoler på
• Nordmenn mer betalingsvillige enn vi trodde 

Signaler fra markedene



• Mange mer åpne for å reise utenom høysesong – unngå store 
folkemengder

• Mer fokus på kvalitet og value for money
• Utendørs aktiviteter er attraktive
• Guiding og tilrettelegging, små grupper, ute i naturen – lettere å 

holde smittevern
• Norges fordeler gjør oss enda mer attraktive nå! 
• Naturbasert reiseliv er viktig i gjenreisingen av reiselivet

Hva betyr det?

Nationen,



Markedet har tatt bærekraftbriller på:

• Etterspør grønne leverandører, 
• Velger bort leverandører pga. dårlig 

miljøpraksis
• Turoperatører har høyere miljøforventninger 

til norske destinasjoner enn andre 
destinasjoner - pga. Norges image som ren og 
uberørt 

Kilde: Innovasjon Norge, turoperatørundersøkelse
Foto: C.H. – visitnorway.com  





Økt verdiskaping og jobbskaping
◦ 20 mrd. kr økt eksportverdi
◦ 20 mrd. kr økt innenlandsk konsum
◦ 25% økt reiselivsrelaterte jobber

Nasjonal reiselivsstrategi 23

Bidra til at Norge blir et lavutslipssamfunn
• 50% reduksjon i stedlig klimautslipp
• High yield – low impact: 10% årlig reduksjon i transport 

Attraktive lokalsamfunn og fornøyde innbyggere
• Økt sysselsetting og bosetting
• Bedre handels- og servicetilbud
• Økte ringvirkninger
• Positive innbyggere

Økt betalingsvilje og gjenkjøp
• Styrket markedsposisjon
• 25% økt forbruk i hovedmålgruppene



Presentation Title 24



Sterke inntrykk med små avtrykk 25

Last ned den nasjonale 
reiselivsstrategien på

www.visitnorway.no/innsikt



3 4 råd

Foto: VisitNorway.com



1: Bruk bransjenormen - fortsatt



2: Fleksibilitet - fortsatt



1. Sertifisering av enkeltbedrifter – flere muligheter
• Sertifisering for ulike bedrifter og ambisjonsnivåer
• Fra klima/miljø-fokus til mer generell bærekraft 
• Norsk Økoturisme, Miljøfyrtårn, Svanen, Green Key, ISO 14001, Blått Flagg

2. Kvalitetssikring av enkeltbedrift – Varde
• Spesielt utviklet for aktivitetsbedrifter
• Hjelper med forbedring og økt kvalitet i bedriften

3. Sertifisering av destinasjon – Bærekraftig reisemål
• Felles arbeid for bærekraft på hele reisemålet
• Bredt samarbeid i næring og med kommune, tiltak og måling over tid

3: Sertifiseringer og kvalitetssikring – tid for troverdighet og synlighet?

Varde Experience Quality



• Reis grønt
• Green Keys
•Miljøfyrtårn
• Svanen
• Norsk økoturisme
• ISO 14001
• Blått flagg

Markedsføring:
Det grønne universet på visitnorway



4: Utvikle flere sesonger



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

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

