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Sammendrag: Sommeren ble bedre enn forventet – høsten blir krevende

De fleste nordmenn har tatt norgesferie i sommer, og dette synes spesielt godt utenfor de store
byene, der det mange steder har vært godt besøk og belegg. Sommeren ble bedre enn forventet, men
det medieskapte bildet av at den har vært «all-time high» stemmer ikke, selv om mange
reiselivsbedrifter melder om gode trafikk- og omsetningstall i juli.
Sommeren har så langt vært god for mange av reiselivsbedriftene som har rettet sin virksomhet mot et
norsk marked, men svært krevende for de som hovedsakelig har jobbet mot internasjonale gjester.
Mange bedrifter snudde seg raskt etter at helsemyndighetene stengte grensene og igangsatte strenge
smitteverntiltak, og har tilpasset produktene sine til norske gjester. Gledelig er det å se at dette også
inkluderer bedrifter som tilbyr naturbaserte aktiviteter og opplevelser slik som guiding osv.
I byene har både hotellpriser og belegg har gått dramatisk ned. Grunnen til dette er flere:
•
•

Nordmenn har reist mer i eget land og til steder som har vært på «ønskelisten», men som man
ikke har besøkt tidligere
Utenlandske turister bruker normalt byene som et start- eller endepunkt for norgesoppholdet.

Høsten vil derfor bli svært krevende for de fleste i næringen. Kurs- og konferansemarkedet som
normalt er travelt om høsten er dødt. NHO reiseliv sin nylig oppdaterte medlemsundersøkelse
underbygger dette. Vi forventer at selvhushold (camping, bobil og feriehus) har hatt en større andel
internasjonale gjester enn hotellene etter at grensene delvis har åpnet opp igjen.
Våre samtaler med næringsaktørene underbygger også dette da de aktørene som retter seg inn mot et
regionalt og lokalt marked melder om noe etterspørsel i helgene i høst, men de som har produkter
rettet mot et hovedsakelig internasjonalt marked melder om få bookinger og et økende antall
avbestillinger.
Vi forventer et økt antall konkurser i reiselivsnæringen fra september og frem til jul.
Tilbakemeldinger fra næringsaktørene er at permitteringsreglene, lønnstilskudd og
kompensasjonsordningen har fungert godt, men at mange av de minste bedriftene faller mellom flere
stoler. Næringen ønsker videreføring av disse ordningene, samt at man det finnes insentiver til å
utvikle produkter tilpasset et norsk marked og samtidig stimulerer etterspørselen ved økt
markedsføring i Norge og nærmarkedene. Reiselivsbedriftene har ikke egenkapital til å gjøre denne
jobben selv.
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Hva vet vi så langt?

Innovasjon Norge har sammenstilt de tilgjengelige kildene for hittil i år og sommeren 2020.

2.1 Avinors trafikkstatistikk
1,8 millioner passasjerer reiste fra eller til Avinors lufthavner i løpet av juli måned. Det er en markant
oppgang på 71 prosent siden juni, men man er fremdeles langt unna en normalsituasjon for luftfarten.
Trafikktallene for juli måned viser at trafikken økte på samtlige av Avinors lufthavner. Størst oppgang
har det vært for innenlandstrafikken, som i juli var på 64 prosent sammenliknet med 2019.
Utenlandstrafikken i juli måned var på kun 12 prosent sammenliknet med juli i fjor. Mye av dette
handler nok om endrede reiserestriksjoner.
Ifølge Avinor var 1 807 820 passasjerer på norske lufthavner i juli 2020. Nedgangen er selvfølgelig
størst på internasjonale passasjerer på -87,7 prosent, men også innenrikstrafikken er rammet med 38,1 prosent. Hittil i år er totalt en nedgang i antall flypassasjerer på 57 prosent, fordelt på -69,1
prosent internasjonalt og 48,8 prosent innenriks.

2.2 SSB overnattingsstatistikk
Sommeren da «alle» skulle være turister i eget land har blitt en særs vanskelig sommer for alle som
lever av turisme i Norge. For nye tall fra SSB viser at det også er en kraftig nedgang i tallet på norske
turister i Norge i juni.
Tall fra SSB viser at det var 2,3 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i juni. Det
er 1,9 millioner mindre enn i fjor, som betyr en nedgang på 45 prosent. Antall norske gjestedøgn er
tilnærmet uendret, og det er naturlig nok fravær av utenlandske turister som preger tallene.
Det var i juni 2,2 millioner norske gjestedøgn, som er en halv million færre enn i fjor. I tillegg til å miste
utenlandske overnattinger, mistet også hotellene 37 prosent norske. Campingplassene kan melde om
en økning på 20 prosent fra hjemmemarkedet.
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Tabell 1: Kommersielle gjestedøgn sortert etter størst andel i juni 2020. Kilde: SSB

Totalt for både hotell, campingplasser og vandrerhjem var nedgangen for de norske hjemmeturistene
på 18 prosent i juni, sammenlignet med samme måned i fjor.
2.2.1

Nesten fritt for utlendinger i juni

De utenlandske turistene var som ventet nesten helt fraværende i juni. Der falt overnattingen med 92
prosent i forhold til i fjor. Totalt betyr det at fallet i overnattinger i Norge var på 45,1 prosent målt mot
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samme måned i fjor. Det er mindre enn fallene i mars (55 prosent), april (84 prosent) og mai (62
prosent).
Fallet var ventet, ettersom coronarestriksjonene for turister fra andre land enn Danmark og Finland
ikke ble fjernet før 15. juli.
Figur 1: Utvikling i antall overnattinger ved hotellene. Kilde: SSB

2.2.2

Store regionale forskjeller

Det er hotellene på Svalbard og i Oslo som har størst tilbakegang med hhv. 84 og 73 prosent færre
overnattinger i juni. Deretter følger hotellene i Viken (-67 prosent), Vestland (-65 prosent), Troms og
Finnmark (-57 %) og Innlandet (-52 %).
Møre og Romsdal har 45 prosent færre hotellgjestedøgn, Trøndelag 40 prosent og Rogaland er tilbake
med 42 prosent. Agder, som tradisjonelt har mange norske overnattinger, er det fylket som kommer
best ut, med kun 12 prosent færre hotellgjestedøgn. Deretter følger Vestfold og Telemark med 32
prosent, og Nordland med 39 prosent færre hotellgjestedøgn.
2.2.3

I første halvår sank losjiomsetningen i norske hoteller med 74 prosent

I første halvår 2020 sank losjiomsetningen for norske hoteller med 74 prosent, til NOK 4,17 milliarder, i
tillegg kommer bortfall av omsetning fra restauranter, barer, konferanser, events og andre
arrangementer.
Antall gjestedøgn ved norske hoteller i første halvår var vel 6 millioner, ned 46 prosent fra samme
periode i fjor. Norske gjestedøgn gikk ned med 41 prosent, til 4,8 millioner og utenlandske gjestedøgn
ble redusert med 60 prosent, til 1,2 millioner, ifølge tall fra SSB.
Rompris i 1.halvår ble i gjennomsnitt NOK 971, minus 8 prosent fra samme periode i fjor. Belegget
endte på 37 prosent i 1.halvår, mot 54 prosent i 1.halvår 2019. RevPAR ble redusert med 33 prosent, til
NOK 365 i 1.halvår 2020.
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2.3 Benchmark alliance
Innovasjon Norge har også innhentet rapporter fra Benchmark Alliance som er basert på
innrapporteringer fra hotellene i de største byene i Norge. Om lag 80-95 prosent av romkapasiteten er
representert i storby-statistikken til Benchmarking Alliance. Representativiteten er varierende i de
ulike byene. Statistikken for Oslo inkluderer Fornebu, Trondheim inkluderer flyplasshoteller i Stjørdal,
mens Stavanger inkluderer Sola, Sandnes og Jæren. Nedgang på 67,5 prosent i juli sammenlignet med
samme måned i fjor
Figur 2: Beleggsprosent norsk byhoteller. Kilde: Benchmark Alliance
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I juli hadde byhotellene i Norge et belegg på 54 prosent. Det er ned fra 67,5 prosent samme måned i
fjor. Det er imidlertid stor forskjell på storbyene i Norge. Hovedstaden har hatt desidert lavest belegg,
mens Bodø og Kristiansand har hatt tilnærmet fulle hoteller i juli.
2.3.1

Kun 33,6 prosent belegg hittil i år

Ser vi hittil i år så hadde byhotellene i Norge et belegg på 33,6 prosent. Det er en nedgang på 44
prosent i forhold til samme periode i fjor. Hamar (26,3 prosent), Gardermoen og Bergen hadde lavest
belegg.

2.4 Cruise
Cruise Norways opprinnelige prognoser for 2020 var før covid19 2683 anløp og 4 682 363 passasjerer.
Hovedvekten av anløpene ville skje i perioden mai til september. Kystverket har hittil i år registrert 345
anløp med 103 000 passasjerer. Samlet i 2019 var det totalt 2788 anløp.
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Figur 3: Antall cruiseanløp 2010-2020. Kilde: Cruise Norway

Cruise i denne sammenhengen inkluderer små skip, helt nede i 30-49 meter, mellom 1000-2000 brt.
Hurtigruten sine ekspedisjonsskip inngår, likeledes trafikk uten gjester til/ fra verft, til opplagssted o.l.
Hele 40% av anløpene er til de tre nordligste fylkene, og da i hovedsak vinter 2020 før korona.

2.5 Norske konsertarrangører
Ifølge en undersøkelse i regi av BI Center for Creative Industries så har 72 prosent av konsert- og
festivalarrangørene avlyst sine arrangementer siden 12. mars. 26 prosent har flyttet arrangementet til
et senere tidspunkt.

2.6 Nordmenns kortbruk
DNB har sett på nordmenns bruk av bankens betalingskort til reiselivsnæringen siden mars 2020.
Oversikten viser at forbruket har bygd seg opp frem til og med juli, har så langt i august droppet.

8

Figur 4: Bruk av DNBs betalingskort. Kilde: DNB

2.7 Visitnorway
Innovasjon Norge også sett på utviklingen av besøk på Visitnorway som er en indikasjon på interessen
etter Norge som reisemål og norske reisemål og reiselivsbedrifter. Ser vi antall besøk i perioden maijuli så har den økt med seks prosent i forhold til samme periode i fjor.
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Figur 5: Besøkstall Visitnorway

Antall besøkende fra Norge økte med 51%, Tyskland med 24% og Danmark med 113% i forhold til
samme periode i fjor.
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Spørreundersøkelse Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har i løpet av uke 32 gjennomført en kvalitativ undersøkelse ved å intervjue 65
reiselivsbedrifter i hele Norge for å kunne gi et bedre bilde av nåsituasjonen og prognoser for høsten
og vinteren. Fokuset har vært å komplementere bildet i forhold til de nevnte kildene. Bedriftene er
hovedsakelig innen opplevelse- og attraksjonsbransjen, da disse i mindre grad kommer frem i offentlig
statistikk. I tillegg har vi intervjuet endel hjørnestensbedrifter i mellomstore og mindre byer.
Om man ser tilbake på sommeren, ser man at sommerens vinnere har vært mindre hoteller og
selvhusholdsanlegg. Dette er i tråd med andre undersøkelser som har blitt gjennomført i sommer av
bla. NHO reiseliv. Steder med stor gjennomstrømning av folk som større flyplasser, store byhoteller og
cruiseskip var steder turister unngikk.
Folk vil heller reise til mindre steder der de har mer kontroll over hvor mange folk de kan omgi seg
med. Steder der du kunne kontrollere mer selv hvordan opplevelsen ble, vant i år. De små bygdene og
byene har generelt mer belegg enn storbyer.
Sommeren har vært god for de som har rettet sin virksomhet mot et norsk marked, men svært
krevende for de som hovedsakelig har jobbet mot internasjonale gjester.
Vårt inntrykk er at de reisemålene og aktørene som har hatt produkter rettet mot familiesegmentet
har hatt en god julimåned. I denne kategorien finner du naturbaserte aktiviteter som safari, juving,
rafting mm., men også dyktige vertskap innen landbruksbasert reiseliv melder om en god sesong så
langt i sommer. Mange av familieparkene har også hatt en god sommersesong til tross for
begrensninger i antall gjester og strenge smitteverntiltak. Mange aktører i reiselivsnæringen har snudd
seg raskt og har tilpasset produktene sine til norske gjester. Gledelig er det å se at dette også
inkluderer naturbaserte aktiviteter og opplevelser slik som guiding osv.
Vi forventer at selvhushold (camping, bobil og feriehus) har hatt en større andel internasjonale gjester
enn hotellene etter at grensene delvis har åpnet opp igjen
Våre samtaler med næringsaktørene underbygger dette da de aktørene som retter seg inn mot et
regionalt og lokalt marked melder om noe etterspørsel i helgene i høst, men de som har produkter
rettet mot et hovedsakelig internasjonalt marked melder om få bookinger og et økende antall
avbestillinger.
I tillegg virker kurs- og konferansemarkedet som normalt er travelt om høsten ganske dødt. NHO
reiseliv sin oppdaterte medlemsundersøkelse underbygger dette.
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Hvordan blir fremtiden?

4.1 Mange usikkerhetsmomenter
Det er utfordrende å utvikle prognoser for reiselivsnæringen pga. mange usikkerhetsmomenter. For
det første vil dette avhenge av pandemiens videre utvikling og ikke minst påvirkning på
verdensøkonomien. Videre vil det avhenge av myndighetenes tiltak for å begrense pandemien både
helsemessig, men også økonomisk og i forhold til sysselsetting.
Det er også stor sannsynlighet for at pandemien har endret folks preferanser og reisevaner i forhold til
frykt for smitte, men også egen økonomi. Dette vil bli ytterligere forsterket av at forretningsmarkedet i
større grad har sett nytten av å bruke digitale samhandlingsverktøy som igjen vil gå utover fremtidig
reisevirksomhet.
Til slutt så vil det avhenge av reiselivsnæringens tilpasningsdyktighet i forhold til markedsforholdene
og rammebetingelsene.

4.2 Tilbake på samme vekstkurve i 2023?
Internasjonal forskning har vist at det har tatt mellom ett og tre år fra større kriser til
reiselivsaktiviteten er normalisert. Tourism Economics har sett på prognosene for utgående og
inngående reiser frem til 2023. Dette er basert på modell kalt Global Travel Service (GTS) og er
konsistent med Oxford Economics sine makroøkonomiske utsikter i henhold til estimerte forhold
mellom turisme og makroøkonomien.
IMFs prognose er at norsk økonomi vil være tilbake på 2019-nivå i 2023.
Tabell 2: Besøksprognose
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Som det fremgår av tabellen så forventer Tourism Economics en tilbakegang 55,9 prosent i inngående
trafikk til Nord-Europa, og en vekst på 55,6 prosent i 2021.

4.3 V U L
Innovasjon Norge har gjennomført en analyse for å forstå markedsutvikling og reetablering av
økonomisk aktivitet i turismen i Norge. Til dette har vi brukt et verktøy kalt V-U-L som er et
sosialøkonomisk verktøy.
Analysen tar for seg hvordan de ulike markedene (og tilbudet) for norsk turisme bygge se opp igjen
basert på tre scenarier:
•
•
•

V: Turismen kommer (fort) tilbake og forsetter som før
U: Turismen kommer tilbake etter en stund (1-3 år) og re-etablerer seg som før
L: Turismen blir varig endret

Analysen er lagt ved som vedlegg og ser på de tre scenariene ut ifra:
•
•
•
•
•

Regionalt markeder
Nasjonale markeder
Nordiske markeder
Europeiske markeder
Oversjøiske markeder

4.4 Vil slå ulikt ut i de forskjellige bransjene
Menon (2020) er tydelige på i sin rapport til Nærings- og fiskeridepartementet at det vil være store
forskjeller mellom de ulike bransjene i reiselivet hvor raskt deg de vil ta se opp, ut ifra hvilke marked
de betjener.
Restaurant- og serveringsbransjen vil være raskere tilbake da de hovedsakelig betjener et lokalt og
regionalt marked. På grunn av begrensninger i antall mennesker som kan samles vil inntjeningen være
noe lavere da de ikke får utnyttet full kapasitet.
Formidlingsbransjen vil være hardest rammet da den hovedsakelig jobber mot inngående og utgående
turisme, samt forretningsreiser. Landsdels- og destinasjonsselskapene vil fortsatt være rammet, da
forretningsmodellen som oftest innbefatter et næringsbidrag i form av tjenestekjøp, fast avgift per
enhet eller en omsetningsbasert avgift.
Overnattingsbransjen er stor og har store ulikheter, men vår vurdering er at bransjen vil bruke lenger
tid på innhenting, fordi denne bransjen har en høy andel yrkesreisende og utenlandske kunder.
Innhentingen i overnattingsbransjen er til dels avhengig av det norske sommerferiemarkedet, men i
enda større grad av møte- og konferansemarkedet høsten og vinteren 2020. Prognosene for høsten og
resten av året er etter vår vurdering ikke veldig gode, spesielt innen kurs- og konferansemarkedet som
normalt har en travel høstsesong.
Transportbransjen forventes å ha en bratt innhenting sommeren 2020, men vil likevel ligge langt under
2019-nivå gjennom hele 2020. Flybransjen vil ifølge IATA være tilbake først i 2024. Flere kilder i
cruiseindustrien har uttalt at bestillinger for 2021-sesongen overgår 2019, samt at en stor andel av de
som skulle på kansellerte cruise i 2020, har kun utsatt sin bestilling. Merk at dette er opplysninger som
har kommet før utbruddene på Hurtigruten de siste to ukene.
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