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Norsk Reiseliv

• Norsk Reiseliv er en uavhengig bransjeforening for reiselivet i Norge. 
• Våre medlemsbedrifter står for ca 90 prosent av den internasjonale 

reiselivsmarkedsføringen og består av de 15 største reiselivsbedriftene, 
destinasjons- og landsdelsselskapene i Norge, med vel 40.000 ansatte.

• Våre medlemsbedrifter har virksomhet over hele landet.



Formål

Vårt formål er å styrke 
reiselivets innflytelse og 
posisjon som en ledende 
industri i Norge, og skape 

grunnlaget for at Norge tar 
en større del av den 

internasjonale veksten i 
reiselivet.

Hur$gruten i Hjørund.orden Bilde: Erika Tiren



1. Sikre bærekraftig vekst i reiselivet.  
2. Sikre virkemidler for økt 

konkurransekraft på linje med 
andre vekstnæringer.

3. Øke attraktiviteten og etter-
spørselen etter Norge som 
reisemål. 

4. Øke norsk verdiskaping og 
sysselsetting ved tilrettelegging for 
lønnsom turisme hele året.  

Mål for Norsk Reiseliv



Våre prioriterte arbeidsoppgaver

Vi skal være den viktigste 
premissgiveren i reiselivet og jobbe for:
• Bærekraftig reiseliv.  
• Målrettet distribusjon og 

markedskommunikasjon ved å:
a) Styrke etterspørsel og 

attraksjonsverdi for Norge som 
helårs reisemål. 

b) Utvikle og koordinere 
næringsrettet forskning.

c) Tilrettelegge for teknologiutvikling 
og digitalisering.

Foto: Rolf Thoresen/VisitOslo Foto: Fjord Line

Foto: Fjord Line



REISELIV I TALL OG FAKTA



Reiselivets betydning

Reiseliv er en vik+g bidragsyter 
+l oppre4holdelse av 

bose6ng, lokal verdiskaping 
og en næring som skaper 
arbeidsplasser over hele 

landet, med betydelig 
ska4eeffekt og integrering av 
arbeidstakere med ulik etnisk 

og sosial bakgrunn
Foto: Tord-Erik Andresen/Scandic Hotels



Utvikling norsk reiseliv: Kommersielle overnattinger*

7 903 7 844 7 940 7 692 8 154 8 829 9 727 9 949

20 637 21 230 21 974 21 551 22 152 22 825 23 387 23 348

2017

33 114

2010 20152011 2012 2013 2014 2016

29 915
31 654

28 540 29 074 29 243 30 307
33 297

+2% +3% -2% +4% +4% +5% +1%

Norsk Reiseliv
- Norwegian Tourism Partners -

Kilde: SSB à fanger ikke opp AirBnb, deler av Skistar, og fremstillingen kan derfor være noe misvisende.



Utenlandske hotelloverna/nger 
fordelt på marked



Blir det for mange turister?

Foto: EPA, Mu Ko Similan National Park of Thailand; Skfit.com

Siste generasjon som bor i Venezia spør 
demonstrantene  #Venexodus.

Koh Tachai, Thailand er stengt på grunn av
ødeleggelser som følge av masseturisme.

Eksplosiv vekst skaper uJordringer på 
Island. AirBnB har doblet antall rom i 
Reykjavik.

Kilde: Mu Ko Similan National Park of Thailand; bbc.com, Venice #Venexodus protesters 
oppose tourist numbers; Skift.com, ICELAND AND THE TRIALS OF 21ST CENTURY TOURISM; 





UTVIKLING I REISELIVET



Trender

• Stadig fler har økonomisk mulighet til å reise
• Det er økt etterspørsel etter aktive naturopplevelser, 

kultur- og matreiser med vekt på økoturisme, 
bærekraftige reisemål og nærturisme

• Flere søker en reise for å mestre og utvikle nye 
ferdigheter

• Flere vil reise på korte turer og kombinasjonsreiser –
microadventure, bleisure

• Long haul/oversjøiske reiser stadig populært  
• Økt etterspørsel etter skreddersydde 

opplevelsesreiser og mer luksus (høy pris)
• Milleniumsgenerasjonen har andre forventninger og 

reisemønstre (generasjon X, Y og Z)
• Delingsøkonomien med mer brukervennlige 

distribusjonsløsninger

Kilder: ATTA, Euromonitor International, Versions



Oppfatninger om Norge som ferieland blant våre åtte viktigste markeder
“Hva er det første som faller deg inn når du tenker på reisemål og ferieopplevelser i Norge?” 

Kilde: Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge



Hva gjør Norsk Reiseliv
Våre medlemsbedri6er tar ansvar for å styrke norsk natur, 
kultur, klima og miljø, sosiale verdier og et økonomisk 
bærekra6ig reiseliv. De har:

• Økt fokus på helårsturisme. 
• Miljømerket eller miljøser5fisert egen virksomhet. 
• Utvikling av nye produkter og a>raksjoner skal ha som 

grunnleggende prinsipp at de ikke skal føre 5l inngrep som 
forringer natur og kulturverdiene. 

• Basere avfallshåndteringen på̊ forebygging, ombruk og 
materialgjenvinning, samt minimalisere matsvinn.

• Forbud mot engangsplast i virksomheten.
• Prioriterer gjester som gir stor verdiskaping og lav 

miljøbelastning, med nære opplevelser og mer miljøvennlige 
reiser.

• Innfasing av hybridskip.
• Gå> bort fra å bruke tungolje i skipene, evt innstallert

scrubber for å redusere utslippene.
• Flere av medlemsbedriIene har installert systemer for 

landstrøm i skipene og i egne havner.
• SAS kjøper nye fly med betydelig redusjon i utslipp.  
• NSB styrker tog som transpotmåte i turistsammenheng.
• NSB 5lbyr el drevne bybiler i Oslo.
• Alpinnæringen har krav om minst 97 prosent fornybar energi. Illustrasjonsfoto: Rolls Royce/Hurtigruten



Hva må til av incentiver

• Virkemiddelapparatet må̊ få
tydeligere mandat 3l å stø6e grønne 
oms3llings3ltak.

• Sesongforlengelse må̊ skje gjennom 
økte virkemidler 3l produktutvikling, 
opplevelsesutvikling og internasjonal 
markedsføring.

• Øke konkurransekra?en 3l 
miljøvennlige skip ved å innføre 
miljøraba6er basert på
Environmental Ship Index (ESI).

• Det må 3lre6elegges for elektrisk
rutetrafikk med god 3lgang på
landstrøm og ladestrøm.

Illustrasjonsfoto: Color Line
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CO2-FOND FOR LUFTFARTEN ?

PRODUSENTER 

Flyselskapene kan 
melde seg inn i fondet. 
Avgiftene går da inn i 
fondet

Fondet kan tilby 
flyselskapene støtte til 
å dekke merkostnader 
ved innblanding av 
biojetdrivstoff

Produsenter selger 
biojetdrivstoff på 
kontrakter inngått med 
flyselskapene 
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2
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FLYSELSKAPER 

Flyselskapene betaler 
avgifter som i dag

1

FONDET 


