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Attraktiv og bærekraftig 
- vår vei som fremtidsnæring for Vestlandet

Fjord Norge AS
Stein Ove Rolland

Ørjan B. Iversen



Kort om Fjord Norge AS

• Samler fylker, destinasjoner og aktører til felles markedsføring av 
Vestlandet

• Eies av fylkene (ca 37 %), destinasjoner, bedrifter og enkeltpersoner

• Fokus på internasjonalt ferie- og fritidsmarked – i all hovedsak Europa

• Finansieres gjennom samarbeidsavtale med fylkene, bidrag fra 
destinasjoner og aktører fra synlighet og tjenester

• Non-profit – alt som kommer inn skal ut for å markedsføre Vestlandet  



Skape reiselyst 
og lønnsom vekst på Vestlandet

og bidra til bærekraftige

lokalmiljø

Bidra til å utvikle og øke 

helårsturismen
Være fremst på digital 

kommunikasjon

Hovedoppgave:
Å koble Vestlandet med nysgjerrige og aktive reisende



Fjord Norge er på hele året
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•
Sesongutvidelse• Sommer

• «Adventure in 
the fjords»

• «Vinterfjorde
n»

fjordnorway.com

«Always on»

Sosiale medier

PR
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Reiselivet på Vestlandet 

var på en god vekstkurve 

før pandemien  



OMSETNING OG VEKST 

M E N O N E C O N O M I C S
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Overnatting Servering Transport Opplevelser Formidling

Næringens samlede omsetning i 2020: 37 milliarder kroner
Omsetningsfall på 18% 



ANSATTE OG ÅRSVERK

M E N O N E C O N O M I C S
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Overnatting Servering Transport Opplevelser Formidling

37 000 sysselsatte i reiselivsnæringen på Vestlandet 
7 000 færre enn i 2019



Attraktivitet 
gjennom 

bærekraft

Ingen overturisme

Klimanøytral næring

Lange opphold

Helårsarbeidsplasser og 
helårsdrift

Opprettholde naturmangfold

Opprettholde kulturmangfold

Styrket kunnskapsutvikling 
tilgang på kompetanse

Verdiskapingsvekst

Bidra til andre sektorers 
bærekraft

Styrket lønnsomhet og 
soliditet

Ørjan B. Iversen

Våren 2018: Fjord Norge tok initiativ til et scenarioprosjekt for reiselivsutvikling på Vestlandet 

i samarbeid med Møre og Romsdal, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner. 

Reiselivet på Vestlandet sin vei inn i 
fremtiden skal bygges gjennom bærekraft





Opplev
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hele året



Opplev
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mer



Opplev

14

lenger



Opplev
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flere steder



Opplev

16

med mindre avtrykk



Opplev

17

igjen



Lysefjorden, Suldal, Geirangerfjorden, Voss, Rauma og 
Sunnhordland har fått merket

Reisemål i prosess: Sognefjorden, Bergen og Nordfjord

Hele Norge: 
21 destinasjoner har fått merket siden 2013. 
27 destinasjoner er i prosess. 
115 kommuner er involvert.

Merket for bærekraft er viktig for 
reisemålsutvikling på Vestlandet





Fremtidens reisende
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Endret konsumadferd

Minkende andel forretningsreisende

Veien er selve målet

Nordmenn – færre utenlandsreiser per år?

Flere fra nærmarkeder til Vestlandet? Bærekraft er prinsipielt viktig

@anitamongia



• Skandinavia blir mer attraktivt

• Norden og Nord-Europa blir enda viktigere

• Flere på bilbaserte rundreiser og baseferierer

• Nordmenn har gjenoppdaget sitt nærmeste ferieland  

Flere individuelle reisende



Mindre sånn – og mer sånn?

Økt belastning på veiene

Det blir flere kjøretøy med både 
norske og utenlandske bilister



Vår største utfordring som 
bærekraftig reiselivsnæring 



De fleste vurderer reiser til Vestlandet
om sommeren
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Men: 6 av 10 kan tenke seg å reise utenom høysesong  

« It would be very cold. But I love the 

idea of the warmth while cold outside



Er vi klar for det?
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Det handler om trygghet 

og forutsigbarhet 



• Det er kombinasjonen av opplevelser i distrikt og by som gjør oss 
attraktiv. Men det er «fjord og fjell» som er vår største attraksjonskraft.

• Reisemål, aktører og opplevelser som er lett tilgjengelig blir valgt. 

• Reiselivsbedrifter og turoperatører må kunne planlegge ut fra en 
sikker, pålitelig og åpen infrastruktur. 

• For å være aktuell i konferanse-, kurs-, møte- og incentive-markedet 
er reisetid, forutsigbarhet og trygghet av avgjørende betydning.

• Dette er en rammebetingelse for å kunne konkurrere i markedene som 
helårstilbydere.

Reiselivet i distriktet lever av å være tilgjengelig



• Bidrar til bolyst og lokalt arbeidsmarked

• Er tyngre enn sin egen vekt

• Motkraft til fraflytting og sentralisering

• Vi må tiltrekke oss besøkende som blir her lenge, 
bruker de tilbudene vi har, og forøvrig ikke setter spor 
etter seg. 

• Vi må lykkes som eksportnæring som tiltrekker seg 
utenlandske besøkende. 

• Det er kun på den måten vi kan få en mer jevn 
tilstrømming av besøkende gjennom hele året.

Reiseliv er viktig for samfunnsutvikling

32



Men hva handler det egentlig om?



Det handler om å skape opplevelser -

meningsfulle, personlige og minneverdige
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