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Flere	mennesker	->Bedre	økonomi	->	Mer	fritid	->	Mer	reising
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2016:	Vekst	i	de	fleste	markeder



Dette	er	en	fantastisk	mulighet!

Foto:	Johan	Wildhagen	/	visitnorway.com



Men	vi	må	ha	begge	hendene på	rattet!



Bærekraft - en	premiss

Foto:	C.H.	/	Innovation Norway
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• Tar	landet	i	bruk

• Distribuert	verdiskaping	over	hele	landet

• Sentral	næring	 i	omstillingen	 av	Norge



Bevaring av natur, 
kultur og miljø

• Kulturell rikdom
• Landskapets fysiske og 

visuelle integritet
• Biologisk mangfold
• Rent miljø og 

ressurseffektivitet

Styrking av sosiale 
verdier

• Lokal livskvalitet og 
sosial verdiskaping

• Lokal kontroll og 
engasjement

• Jobbkvalitet for 
reiselivsansatte

• Gjestetilfredshet og 
trygghet; opplevelses-
kvalitet

Økonomisk
levedyktighet

• Økonomisk levedyktige 
og konkurransedyktige 
reiselivsdestinasjoner 
gjennom lokal 
verdiskaping 

• Økonomisk levedyktige 
og konkurransedyktige 
reiselivsbedrifter

10	prinsipper	for	et	bærekraftig	reiseliv	(IN	og	NHO	Reiseliv	tilpasset UNWTO)

(1) Prinsippene bygger på UNWTO sin definisjon av et bærekraftig reiseliv - ”Making Tourism More Sustainable. A 
guide for policy makers”. UNWTO/UNEP, 2005. EU benytter også definisjonen som utgangspunkt for sin 
handlingsplan for et bærekraftig, europeisk reiseliv, jfr. rapporten ”Action for More Sustainable European Tourism” -
februar 2007.



All vekst er ikke riktig vekst



Stimulere til riktig vekst



Hva	gjør	Innovasjon	
Norge?



Hva	gjør	Innovasjon	Norge?

1. Løfte	frem	og	støtte
bærekraftige	prosjekter
i	reiselivsnæringen

2. Kurse reiselivsnæringen	 i	bærekraft
3. Løfter	frem	miljømerkede	

reiselivsbedrifter	i	markedsføringen	av	
Norge

4. Jobbe	med	reisemål	gjennom	merket	for	
bærekraftige	reisemål

5. Jobbe		med	et	utvidet	reiselivsmandat

Foto:	Nils-Erik	Bjørholt - Visitnorway.com	



Ø Innovasjonshøyde
Ø Verdiskapning	i	Norge
Ø Markedspotensial
Ø Gjennomføringsevne
ØBærekraft
Ø Utløsende	effekt

Alle	prosjekt	blir	målt på	bærekraft



Skeptisk!

Heliskiing Catskiing

Scootersafari
Vannscooter

ATV



•Merke	med	minimumskrav	
(standard)

•Bred	innsats	på	reisemålet,	
både	offentlig	og	privat	sektor

•Bygger	på	målet	om	et	mer	
bærekraftig	reiseliv	

• Involverer	mange	bedrifter	og	
tiltak	på	reisemålet

Jobbe	med	reisemål	gjennom	merket	for	bærekraftige	reisemål
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Vi skal skape reiselyst
til Norge, i Norge og stimulere

til opplevelser hele året

Det er mye kraft i bærekraft

Flere verdiskapere
i reiselivet

En sterkere nasjonal
merkevare

Vi jobber med alle næringer
som skaper opplevelser

«Ledende reisemål for bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser»

Hele Norge, 
hele tiden

Fra geografi til
motivasjon

En pådriver for 
opplevelsesutvikling

Et åpent
innovasjonsmiljø

Måle, dele 
og lære

Økt 
reiselyst

Dokumentere vår evne 
til å skape reiselyst















Hvordan skiller 
vi oss ut?



Opplevelser i sentrum
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Foto:	Gunnar	Kopperud/foap/visitnorway.com	,	CH,	Susan	Fraser	- Visitnorway.com,	Terje	Rakke/Nordic	Life	- Visitnorway.com
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• Økonomisk	effekt
• Arbeidsplasser
• Image
• Øker	stedets	attraktivitet
• Sesongforlengelse

=	Lokal	stolthet!

Arrangement	er	bærekraft!

Foto:	Susan	Fraser	- Visitnorway.com	





Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no


