
Morgendagens reisemålsutvikling
24.10.2019

Under Restaurant / Foto: Inger Marie Grini, Bo Bedre Norge



1. Hvilke verktøy har Innovasjon Norges innen 
utvikling? Audun Pettersen

2. Merket for bærekraftige reisemål - og 
strategiske endringer på gang, Brit Berntsen 
Reinsli

3. Hvordan bruker vi merkeordningen? 
Erfaringer fra et merket reisemål ved 
reiselivssjef i Visit Lillehammer Ove Gjesdal

4. Spørsmål/diskusjon

Agenda



Flere mennesker ->Bedre økonomi -> Mer fritid -> Mer reising



millioner
ekstra

internasjonale
turistankomster
per år 2010-30

Foto: Audun Rake





Norge i 2028

2028:

8.600.000
Internasjonale 

ankomster

Foto: Mattias Fredriksson/visitnorway.com 





#overtourism



Old wine in a new bottle?

https://www.flickr.com/photos/sr1/

19821980



5 verktøy som brukes 
internasjonalt 



1: Sette «tak»



…eller forby



...eller stimulere og beskytte



2: Gjøre det dyrere i besøke reisemålet



3: Bedre markedsføring og informasjon



Bedre markedsføring og informasjon



«Jeg har lagt en god plan - og jeg vet hvor jeg har lagt den…»

1. Systematisk
2. Langsiktig
3. Involverende

4: Bedre samarbeid mellom aktørene

Foto: Tomasz Furmanek/Visitnorway.com 

Bak scenen

På scenen 



5: Verktøykassen endres

Destination

Marketing

Organisation

Destination

Management/

Development

Organisation



• Forvaltning av destinasjonen

• Justering mot lokalsamfunnet

• Digitalisering

Destinasjonsselskapene –
trender internasjonalt
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https://www.flickr.com/photos/georgenaf/
https://www.flickr.com/photos/volvob12b/

Ingen vil ha masseturisme – alle vil ha kvalitetsturisme



Foto: Terje Rakke, Nordic Life, Visitnorway.com

“Det som er bra for lokalbefolkningen er også
bra for turistene”

Foto: Anders Gjengedal - Visitnorway.com



Vår verktøykasse innen reisemålsutvikling i dag



Kompetanse

• Godt vertskap

• Pakking, distribusjon og salg

• Opplevelsesproduksjon

• Hvordan bli god på nett

• Hvordan bli god på nett påbygging 

• Hvordan jobbe på møte- og konferansemarkedet

• Cruise – hvordan utvikle opplevelser til cruisenæringen

• Lokalmat – Tilby bedre matopplevelser



Kompetanse

12.000
bedrifter på 

kurs 88%
Sier de er 

godt 
fornøyd

76%
Sier de har 
brukt det 

de har lært
97%

Anbefaler 
kursene til 

andre

84%
Ønsker 

påbyggings-
kurs



Visit Norway

Green Travel 

Sustainable destinations – merke

Green hotels

Go all electric

6 eco-friendly autumn activities

Green local tips

Green news



Reis grønt (Green 
travel) (Gresstust)

Ekstra synliggjøring av 
«grønne» bedrifter



• Lån 
- lavrisikolån til konkurransedyktige betingelser
- risikolån eller innovasjonslån til toppfinansiering

• Garantier
- ordning for driftskreditt

• Tilskudd
- gis i henhold til regelverket for statsstøtte

Finansieringstjenester

Finansiering

NOK 329 mill.
Lån/tilskudd til 

reiselivsnæringen 
2018 



• Turistundersøkelsen

• Befolkningsundersøkelse

• Verdiskaping

• Merkevaretracker

• Overnattingsstatistikk

• Prognoser

• Mm.

Innsiktsportalen



Merket for 
bærekraftig 
reisemål

Et nasjonalt verktøy for å jobbe systematisk 
og langsiktig for en bærekraftig utvikling



Bekymring for miljøet - endringer i reisevaner
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Reise mindre
til utlandet

Reise mindre
med fly

Velge land
som er

nærmere

Velge med
bærekraftig
overnatting

Velge
destinasjoner
som tar vare
på det lokale

miljøet

Velge
destinasjoner

med
bærekraftig,

lokal
transport

Velge
destinasjoner

med større
utvalg av

bærekraftige
alternativer

Ingen av de
over

Vet ikke

Norge Utenlandet i alt
Kilde: Merkevaretracker, Innovasjon Norge



Reisemålets behov

Avklare ansvar og roller

Samarbeid om styring

Overvåking av utvikling

Photo: Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com



«If you can’t measure it, 
you cant’t improve it»

Peter Drucker

Foto: Flørlitrappene. Thomas Rasmus Skaug / Visitnorway.com



Standard

5 tema
42 kriterier
104 indikatorer

Ledelse

Lokal 
prosjektleder 
Ekstern 
prosessveileder

Prosess

Involvere, 
planlegge, 
gjennomføre,måle

Verktøy

Database, 
analyser og 
undersøkelser, 
nettverk

Profilering

Synlighet 
visitnorway, 
presentasjoner, 
presse, awards

Merkeordningens innhold



Operasjonalisering av bærekraft



Eksempler på indikatorer



Avklaring

Forankring og 
handlingsplan

Gjennomføring 
og måling Årlige 

rapport
Remerking 
hvert 3 år 

Ca. 2 år

En langsiktig prosess



Vega Lærdal TrysilRøros

Setesdal

Svalbard

GeiloInderøy

Lysefjord

Lyngenfjord

Lindesnes-
regionen

Femund 
Engerdal

Idre, 
Sve

• Narvik
• Kirkenes
• Voss
• Sunnhordland
• Norefjell
• Senja
• Nasjonalparkriket
• Bodø
• Rauma
• Rjukan

Sälen, 
Sve

Visit
Lillehammer

15 reisemål er merket 
Flere er i gang
• Geiranger
• Suldal
• Tromsø
• Lofoten
• Sognefjorden
• Vesterålen
• Alta
• Varanger
• Valdres
• Bergen

Over 100 kommuner i merkeordningen



Læring

Et nasjonalt styringssystem:
Mer målrettet arbeid med bærekraft i destinasjonen
Motiverer et tettere samarbeid mellom kommune/næring
Gjør reisemålet sterkere i dialogen rundt dilemmaer

MEN:
Utfordrer finansieringsmodellen til reisemålene
Utfordrer kompetanse og mandat hos lokale myndigheter
Økt press på formidling og begrunnelse rundt bærekraft
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Status

Kundens 
behov

Merke-
ordningen

Reisemåls-
utvikling

Øvrige 
utviklings-

verktøy

Øvrige 
tjenester i 

IN
Profilering

Strategiske endringer

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqzdzgwpvQAhUH3SwKHUPTBPIQjRwIBw&url=http://www.mynewsdesk.com/no/visitflam/latest_news/tag/hybrid&bvm=bv.138169073,d.bGg&psig=AFQjCNHdC6_TevsL2PndjQQxsYr3pRi-lQ&ust=1478775620180630
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKnLjYjb3QAhWKhiwKHRoeCbQQjRwIBw&url=https://minside.innovasjonnorge.no/Soknad/Start&psig=AFQjCNHI0y3a_1spHGH79iXFylro3RO1dQ&ust=1479929636795211


Strategiske endringer
o Ambisjoner - nasjonalt og internasjonalt

o Spissing av Innovasjon Norges rolle – hele IN

o Finansiering av utviklingsarbeidet og reisemål

o Ny portal

o Endringer i konseptet

o System for kontroll

o System for rådgivere

o Kopling til reisemålsutvikling

o Behov for nye kurs

Photo: Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.comFoto: Geirangerfjorden. Tina Stafrèn/Visitnorway.com  



“Monitorere, standardisere, prioritere, 

fokusere, sertifisere, digitalisere, revidere, 

evaluere, implementere, rekruttere, 

eksportere, innovere, profilere….. “



Erfaringer fra

Lillehammer & Gudbrandsdalen

Ove Gjesdal

Reiselivssjef, Visit Lillehammer



Visit Lillehammer

❖Visit Lillehammer:

❖8 kommuner – 169 medlemmer

❖9 ansatte

❖Ca 15 mill i omsetning

❖Snowball

❖VOR og Norske Fjell

❖Regionen:

❖1,1+ 2.4 mill gjestedøgn

❖Helårsturisme

❖God balanse mellom tilreisende og lokalbefolkning.

❖Mange opplevelser basert på kultur, historie og tradisjoner.

❖Stort norsk/skandinavisk marked – kortreiste turister.
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DMMO



https://destinationsinternational.org/sites/default/master/files/Destinations%20International%20DestinationNEXT%202019.2.pdf

https://destinationsinternational.org/sites/default/master/files/Destinations%20International%20DestinationNEXT%202019.2.pdf




Vertskapsoppdrag

Markedsoppdrag

Samfunnsoppdrag



Destinasjonsledelse

Bærekraftig reisemål



Strategi- og 
fokusområder



1. Øke verdiskapingen

2. Styrke Lillehammer og 
Gudbrandsdalen sin posisjon

3. Bærekraft i alt vi gjør

4. Tilfredse medlemmer

5. Tilfredse gjester

6. Tilfredse innbyggere

VÅRE MÅL



Bærekraft
forplikter

Vi prioriterer
nærmarkedene



Prosjekt - Mobilitet

TRANSPORTLØSNINGER

• Skitog og skibusser

• Bildeling

• Hytteshuttle – hent meg

• El sykler

• Hop on hop off

BESTILLINGSLØSNINGER

KOMMUNIKASJONSLØSNINGER



• Samarbeid med Gudbrandsdalsmat og 
Nasjonalparkriket.

• Bygge nettverk matprodusenter og reiseliv

• Mer lokalmat på menyen - pilotbedrifter

• Kompetanseheving gjennom kokkekurs, 
studieturer m.m.

• Synliggjøring av matruter

Prosjekt –
Matrute Gudbrandsdal



Nettbutikk Retargeting via

Facebook/Google mv

Kommunikasjon

i andre kanaler

Innsikt og optimalisering

Fysisk kjøpsadferd

Relevant og

personlig

kommunikasjon

Kundeinnsikt - Det du måler kan du påvirke



Prosjekt – digital strategi



Prosjekt – digital strategi

Øke verdiskapingen til reiselivsaktører og 
arrangører i Innlandet gjennom å forsterke 
og utvikle inntektsmodeller basert på digital 
strategi 



Påvirke aktørene



Påvirke gjesten til
å ta riktige valg


