
Webinar: Toppturer på ski som 
reiselivsprodukt

Møtet starter kl 12.00

Møteregler: 
Kamera av når du ikke prater
Mikrofon av bortsett fra når du har bedt om ordet

NB: Presentasjonene blir tatt opp og deles på 
www.visitnorway.no/innsikt



Velkommen!

Foto: Tove Kockum / visitnorway.com 



Kjøreregler

Kamera AV når du ikke prater

Mikrofon AV når du ikke har ordet

Bruk chatten hvis du vil ha ordet

Bruk chatten hvis du vil kommentere

Foto: Pete Oswald / visitnorway.com 

Presentasjonene blir tatt opp
(Q&A blir redigert bort) 
www.visitnorway.no/innsikt

http://www.visitnorway.no/innsikt


Disse møter du i dag

Haaken Christensen 
Innovasjon Norge 

Arild Røkenes 
Professor, UiT 

Oscar Almgren 
Daglig leder, Uteguiden 

Camilla Antonsson
VD, Pure Productions AB 

Heidi Bache Stranden
Vaktleder / snøskredvarsler NVE 



Program 

Foto: Pete Oswald / Visitnorway.com

12:00 - 12:05 Velkommen og introduksjon til dagen 

12:05 - 12:40 Situasjonsrapport toppturtilbudet i Norge 
Turoperatørenes syn på Norge som toppturdestinasjon 

Haaken Christensen, Innovasjon Norge

12:40 - 12:55 Q&A - tanker etter presentasjon av resultater. 
Spørsmål sendes inn via chatten.  

12:55 - 13:00 Pause

13:00 - 13:20 Produktutvikling
Case: Uteguiden, Oscar Almgren

13:20 - 13:45 Turoperatøren

Case: PureSkiTouring.se, Camilla Antonsson

13:45 - 14:00 Q&A med påfølgende pause 

14:00 - 14:15 Risiko og sikkerhet i naturbasert reiseliv 

Arild Røkenes, UiT  

14:15 - 14:40 Varsom.no - snøskredvarsling i Norge

Heidi B. Stranden, vaktleder snøskredvarslingen, NVE 

14:40 - 15:00 Oppsummering og avsluttende Q&A



Foto: Sophie Stevens / visitnorway.com



• Undersøkelse i syv markeder om hvordan Norge oppfattes som 
toppturdestinasjon

• Todelt undersøkelse
1. Få oversikt over aktørene i markedet; turoperatører, 

klubber, nettforum, organisasjoner, magasiner, festivaler
2. Dybdeintervjuer med turoperatører

Muligheter:

- Norge har stort potensiale som 
toppturdestinasjon

- Lang vårsesong

- Variert skikjøring, fokus på det som er 
unikt for Norge

- Skikjøring i fokus, skikjørerne 
er opptatt av naturen

- Landskapet skiller seg fra alpene

- Lett å reise til fra nærmarkeder (med bil) 

- Ikke motorferdsel i utmark 

Kompetanseprosjekt 2017-2018

Utfordringer:
- Transport / logistikk 

- Lite tilgjengelig overnatting 

- Pris 

- Ustabilt vær

- Norske guider er for få og for dyre – mange 
grupper (særlig fra alpene) tar med egne 
guider



• Aktiv ferie har vokst raskt 

• Sterk økning i salg av toppturutstyr
• Toppturaktiviteten har spredt seg til 

hele landet 

• Mange går på kurs og ønsker å lære seg 
trygg ferdsel i fjellet 

• Reiselivet en viktig aktør for å formidle 
trygg ferdsel

• Muligheter for sysselsetting og lokal 
verdiskaping 

• Norge har stort potensial som 
toppturdestinasjon

• Mange ulike former for topptur –
mange muligheter!

Hvorfor dette webinaret nå?

Foto: Sophie Stevens / visitnorway.com



Undersøkelse: 
Topptur på ski

- Norge som 
toppturdestinasjon

Foto: Pete Oswald / Visitnorway.com



Respondenter fra hele landet 

Totalt 61 respondenter
Respondentene fordeler seg over stort sett hele landet
Flest i Troms/Finnmark, Vestland og Innlandet

Respondentene er guideselskaper, aktivitetsselskaper, 
Overnattingsbedrifter, destinasjoner, ekspedisjonscruise,
Skiskoler, incoming turoperatører



Hvilket marked kommer toppturkundene fra?

Pioneering Sustainability 11

Norge
Sveits

Sverige



Pioneering Sustainability 12

Kjøper kundene direkte fra deg, via
fra turoperatør, eller begge deler?

Kommer gjestene hovedsakelig i grupper 
eller individuelt?



Pioneering Sustainability 13

Hvilke måneder tilbyr dere 
toppturer?

Hvilke produkter tilbyr du innenfor
topptursegmentet?



«50/50 vil bare kjøre ski, mens andre gjerne vil ha 
andre opplevelser i tillegg. Vi opplever at de mer 
erfarne er mest interessert i kun ski»

Pioneering Sustainability 14

Hvordan opplever dere etterspørselen 
etter andre aktiviteter i tillegg til topptur?

“Jeg har aldri opplevd at gjester
ikke har bestilt tilleggsaktivitet”

Foto: Terje Rakke / visitnorway.com

«Vi har også større etterspørsel etter 
pakketilbud, med overnatting, 
bespisning og andre aktiviteter som 
for eksempel hest eller yoga»



Pioneering Sustainability 15

Er dere miljøsertifisert?Tilbyr dere lokalprodusert/kortreist  
mat til toppturgjestene?

Tilbyr dere overnatting?

18%

24%

57%



16

74%
av operatørene
ønsker miljøsertifiserte 
leverandører
Det store flertallet av utenlandske reiseselskaper innen toppturturisme er tydelige på at de 
foretrekker leverandører som er miljøsertifisert. Blant reiseselskapene selv er bare 26 prosent 
miljøsertifisert - eller i ferd med å bli det.



Pioneering Sustainability 17

Hva slags skikjøring ønsker
kundene deres?

13 %

64 %

23 %

Bratt, over 
30 grader

Mindre bratt, 
under 30 grader

Begge

Foto: Sophie Stevens / visitnorway.com



Pioneering Sustainability 18

Guider 
Stiller turoperatørene dere jobber
med krav til guidekompetanse?

Ja
66% 

Nei
34% 

Bruker dere kvalifiserte 
guider?

Ja
90% 

Nei
10% 

Hvis ja: Hvilke kvalifikasjoner har
guidene dere bruker?

0 5 10 15 20 25

UIAGM/IFMGA/Nortind/Tindevegled…

NF

Arktisk Naturguide / Norsk…

Svalbardguide + NF skred

Røde kors fagleder skred

Internasjonal komp. (egne guider)

Usikker

Skilærer

Bruker ikke guider

Stiller ikke krav til guider

Hva er en kvalifisert guide?



Hvilke språk snakker guidene 
deres?

Har kundene/ gruppene med 
seg egen guide?



10-25%

100%

25-45%

45-65%

65-85%

85-95%

Hvor mange har med eget utstyr? Tilbyr dere utleie av 
ski/skredutstyr?



Pioneering Sustainability 21

Ønsker dere bistand fra Innovasjon Norge 
i forbindelse med arbeidet rettet mot 
topptursegmentet?

Foto: Pete Oswald / Visitnorway.com



Undersøkelse: 
Topptur på ski

- Turoperatørenes 
syn på Norge som 
toppturdestinasjon

Foto: Pete Oswald / Visitnorway.com



Pioneering Sustainability 23

USA

Canada

Russland

Italia

Frankrike

Spania

Tyskland

Sverige

(Argentina)

(Japan)

(Chile)

Danmark

Nederland



Pioneering Sustainability 24

Tilbyr dere topptur-
opplevelser i Norge i dag? Hvis ja - hvor i Norge tilbyr dere toppturer?
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Pioneering Sustainability 25

Hvordan reiser skituristene til 
Norge? 

Ferge

Fly

Tog

Bil

Annet

Hvilke måneder tilbyr dere 
toppturer? 

Hva slags produkter er etterspurt blant 
dine toppturturister?



Topptur-tilbud som går over flere dager med 
lokal guide, er det mest etterspurte. Hele 78 
prosent av utenlandske selskaper svarer at det 
er det kundene etterspør. Dagsturer er også 
etterspurt, men tilbud av typen Haute Route og 
Ski and Sail med lokale guider nevnes som det 
mest ettertraktede.

Størst etterspørsel
etter guidede turer
over flere dager



Pioneering Sustainability 27

av utenlandske
operatører sier 
skituristene ønsker
andre aktiviteter i tillegg

67%



Pioneering Sustainability 28

Er deres toppturgjester 
primært grupper eller FITs?

Hva slags overnatting 
bruker / tilbyr dere?



Ski touring in Norway

Bruker dere lokale 
skiguider?

Hva slags skikjøring er 
kundene deres ute etter?



Ski touring in Norway

71%
toppturturistene  
vil ha lokal mat



Produktutvikling 
Oscar Almgren, Uteguiden 



Turoperatørens syn på Norge 
som toppturdestinasjon
Camilla Antonsson, PureSkiTouring.se



Profesjonelle 
risikovurderinger på 
toppturer
Arild Røkenes 



Varsom.no –
snøskredvarslingen i Norge
Heidi Bache Stranden, vaktleder og snøskredvarsler 
NVE



• Stort potensial
• Vær profesjonell
• Etabler langvarige samarbeid
• Tenk digital informasjon og dialog med 

kundene
• Kurs skaper ønsker om mer kunnskap og turer

med guide
• Prøv å pakke produkter med mulighet for 

tog/buss
• Sørg for at alle har rett utstyr – ha tilgjengelig 

leieutstyr ved behov
• Ha kontroll på risiko og beredskapsplaner 

(både egne og samarbeidspartnere sine)

Oppsummering 

Foto: FOAP / Visitnorway.com

• Bruk guider med bransjestandard kompetanse 
- (og hva er det..?)

• Sørg for at alle kjenner til og bruker 
• Varsom.no og Varsom Regobs appen 
• Bli miljøsertifisert
• Tilby lokal mat og drikke 
• Historiefortelling er viktig



• Bærekraftig utvikling 

• Verdiskaping 
• Kompetansebygging 

• Produktutvikling 

• Finansiering

• Informasjon om trygg ferdsel – eget safety-
innhold på visitnorway-sidene 

• Markedstilgang – workshop planlagt vinter 2022

Innovasjon Norges rolle

Foto: Skiinformatie.nl / Visitnorway.com



Foto: Sophie Stevens / visitnorway.com

Takk for denne gang! 

Mer informasjon finner du på
https://business.visitnorway.com/no/

Lurer du på noe? Kontakt Haaken Christensen
Fagansvarlig naturbasert reiseliv
Tlf. 99797600 
E-post: haaken.christensen@innovasjonnorge.no

https://business.visitnorway.com/no/
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