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Pilotprosjekt på besøksforvaltning

• «Reiseliv- og opplevelsesstrategien for 

Nordland skal bidra til utvikling av et 

bærekraftig opplevelsesbasert reiseliv 

som gir lokal verdiskaping»

• Hovedprosjekt (3-5 år) startet 01.01.18

• Deltakere i prosjektet: 

– Lofoten som region

– Vega som verdensarvkommune

– Svartisen i Meløy som besøkspunkt



• Prosjektet skal utvikle en metodikk 

som kan brukes som verktøy i 

kommuner som ønsker å satse på 

besøksnæringer

• Hjelp til å sikre at opplevelsen blir 

god både for besøkende og 

fastboende, samtidig som den 

lokale verdiskapingen blir størst 

mulig

Pilotprosjektets mål

Foto: Bård Løken/www.nordnorge.com/Meløy



Bærekraftig 
besøksforvaltning
- Å ta vare på!

Næringsliv og 

marked

Landskap og miljø

Lokalsamfunn 

og stadkjensle



Bærekraftig forvaltning av fellesgoder

1972: Overkapasitet i 
flåten, overbeskatning og 
bestandskrise

Ny epoke i fiskeriene 
med fangst- og deltaker-
begrensninger

Starten på norsk 
fiskeriforvaltning



Hvordan jobber andre næringer med forvaltning?

• «Fiskeridirektoratet skal fremme 
lønnsom og verdiskapende 
næringsaktivitet gjennom 
bærekraftig og brukerrettet 
forvaltning av marine ressurser 
og marint miljø»



Vekst i internasjonal turisme



«Overturisme» som begrep

• «Overtourism» ble kåret til årets ord av Oxford 

Dictionary 2018

• «Overturisme beskriver en situasjon hvor 

påvirkningen av turismen, på enkelte tidspunkt 

og på enkelte steder, overskrider fysiske, 

økologiske, sosiale, økonomiske, psykologiske 

og/eller politiske tålegrenser» (Overtourism: impact and 

possible policy responses, side 22)



Er overturisme er vår «fiskerikrise»?



Flere ser krisen som bygger seg opp



Vi er ikke alene om å ønske å ta grep



Nei til «business as usual»



Hvorfor ønsker vi oss besøk?

5 grunnleggende spørsmål

1. Hvorfor trenger vi dem?

2. Hva har vi?

3. Hvor og når vil vi ha dem?

4. Hvem vil vi invitere hjem?

5. Hvordan får vi tak i dem?

Foto: Terje Rakke/www.visithelgeland.com/Vefsn

The Method of Persistent Enquiry

Cillian Murphy, The Loop Head Peninsula, Ireland



Hvordan vil vi ha det i Nordland?

• Hva er den lokale tåleevnen og 

balansepunktet for en positiv utvikling?

• Hvordan jobber vi med lokal forankring og 

involvering av lokalsamfunnene?

• Hvilken rolle har det offentlige?

• Hvordan bør samspillet mellom det 

offentlige, reiselivsnæringen og andre 

næringer være?

• Hvordan sikrer vi bedre lokal styring?

• Hvordan kan besøksnæringene bli en 

drivkraft til å skape gode lokalsamfunn?



Involvering av lokalsamfunn og frivillig sektor

• Hva er den lokale tåleevnen 

og balansepunktet for en 

positiv utvikling?

• Kræsjkurs i besøksforvaltning 

for grendelag

• Tjeneste- og opplevelses-

design som virkemiddel for å 

styre ferdsel



Besøksforvaltning inn i planarbeid

▪ Arealplan for Vestvågøy

▪ Kommunale grupper for besøks-

forvaltning i Vestvågøy og Flakstad

▪ Ny type reiselivsplan på Vega

▪ Workshop med planutvalget i Meløy

▪ Fylkeskommunalt planarbeid

▪ FoU-søknad: plan- og bygningsloven 

som verktøy i besøksforvaltning

▪ Utvikle mal for kommunal besøks-

forvaltning (sammen med Lofotrådet)



Fysisk tilrettelegging og infrastruktur

• Tildeling av midler til LAS til kommunal 

infrastruktur (søppel, toalett, parkering) 

• Midler til Haukland og Unstad

• Felles møte med avfallsselskapene og 

reisemålsselskapene i Nordland

• Stier og ferdsel i marka

• Besøkende som ressurs – Sommerbåtene

(Travel like a local)

Lofotposten 04. september 2019



Fellesgodefinansiering

• Et fellesgode betyr at godet, eller 
fordelen av godet, ikke kan gjøres 
eksklusiv for en person/kunde/bedrift

• Starter opp FoU-prosjekt sammen 
med KS: finansiering av bærekraftige 
reisemål 

• Fergeundersøkelsen 2018
– «Vi bruker 30.000 uansett, så 100 kroner er en fis i 

havet»

– «De som er villig til å betale for den vil også være 
mer villig til å ta vare på stedet»

– «Det er for mange skatter og avgifter i Norge fra 
før»



Ansvarlig markedsføring

• Pilot sammen med NordNorsk

Reiseliv

• Hva innebærer ansvarlig 

markedsføring?

• Markedsføring som verktøy for å 

skape ønsket utvikling

• Vega som case

• Hva betyr bærekraft i forhold til 

ulike målgrupper?

• Hvordan måler vi suksess?



Kommunikasjon før gjesten kommer

▪ Pilot sammen med NordNorsk Reiseliv, 

Destination Lofoten og IN Sverige

▪ Bedre forberedte gjester. Forstå våre 

forventninger. Mindre uønsket atferd

▪ Fortolkning av Lofotvett-reglene i 

samarbeid med influencers. Test-

videoer

▪ Videre arbeid – stemmer fra 

lokalbefolkningen?



Kurs for folkevalgte

• Samarbeid med KS

• Utvikle folkevalgtkurs i 

besøksforvaltning for 

politikere og kommune-

administrasjon

• Start høst 2019, teste 

vinter/vår 2020



Besøksforvaltning - å ta vare på

• Ta vare på 
konkurransekraft

• Ta vare på kvaliteten i 
kundeopplevelsen

• Ta vare på natur og kultur

• Bidra til lokal verdiskaping

• Bidra til bærekraftige 
lokalsamfunn der reiselivet 
spiller en rolle

Foto: Hanne Lykkja



Har du innspill?

• Seminar om besøksforvaltning for 

pilotkommunene Lenke til innlegg og foredrag

• Snart kommer  www.nfk.no/besoksforvaltning

• Ann Heidi Hansen: annhan1@nfk.no, 75650316

• Hanne Lykkja: hanlyk@nfk.no, 75650303

https://www.nfk.no/tjenester/naring/reiseliv-og-opplevelser/seminar-om-besoksforvaltning.1011836.aspx
http://www.nfk.no/besoksforvaltning
mailto:annhan1@nfk.no
mailto:hanlyk@nfk.no


What Norway did with the oil industry is known world wide as the 

best model for taking an industry, regulating it and making sure 

the benefit helps the country. Which is what I’m going to suggest 

you can do with tourism as well.

Elizabeth Becker, journalist og forfatter av boka «Overbooked»

Foto: Marit Løvhaug, Helgeland Kajakk/Helgeland Reiseliv/Nesna

Sitat for dagen


