
GRØNN TUR-MØTE 14.des 2021

AGENDA:

Intro/Introduksjon (Trygve)

Kort info om IN-tilskudd (Trygve)

Veien videre / Søknadsprosessen Hva må gjøres i neste fase 

Styringsgruppe, tidsplan etc (Bård, Mimir)

Info om seminar 27.januar 2022



Fra grønn tur til grønn klynge

Søknadsutvikling, desember 2021 til september 2022

- med mål om opptak i det nasjonale klyngeprogrammet november 2022



Hva mener regjeringen om reiselivet, 

eksport, opplevelser og det grønne skiftet?







Potensialet for klimasmarte reiser

……………..utgjør 300 mill. bare for selve reisene fra/til Tyskland. 

……………… tilsier dette et potensial på over 1 milliard i økt omsetning for aktørene i klyngen. 

Nederlendere hadde ca. 430.000 ankomster, Danmark ca. 320.000 og Sverige ca. 575.000

………………gjenkjøpsmarkeder, som i seg selv er en styrke for klyngeaktørenes potensial.



Kunnskapsbasert utvikling som premiss



Foreløpige innsatsområder

• Tilbuds- og produktutvikling (herunder helhetlige konsepter for 

grønne Norgesferier)

• Skape flere sømløse tilbud (grønn mobilitet, dør til dør og 

grønne opplevelser/destinasjoner)

• Fornyet markeds- og kundeinnsikt (pandemi og klimafokus 

endrer adferd og reisemønster)

• Koordinert markedsutvikling (herunder nye samspill, og 

samarbeid med nasjonale satsninger)

• Bruk av adferdsdesign for å motivere til ønsket kundeadferd 

(«nudging for green»  mm.)



Foreløpige effektmål

• Øke andelen grønne reiser, og redusere klima- og 

miljøbelastningen og gi fornyelse og vekst i norsk reiseliv.

• Styrke produktutvikling, innovasjon, omstilling og pilotering vil 

øke innovasjonsevnen og verdiskapingen til bedriftene

• Styrke konkurransekraften for reisemål og reiselivsaktører i 

viktige målgrupper internasjonalt

• Bidra til redusert (bil)trafikk og relaterte miljøbelastninger 

• Gi betydelige ringvirkninger for aktører utenfor klyngen.



Søknadsutviklingen i praksis

 Gjennomføre en prosess – levere søknad som når opp

 Organisere arbeidet godt, ha god framdrift

 Etablere en styringsgruppe som vil, kan og ser potensialet

 Bygge opp et aktørmiljø som står bak søknaden



Mimirs rolle er å bistå

 Fasilitere utviklingen av strategisk plattform (hva og hvorfor) JAN - MARS

 Fasilitere «selvtesting» – avklare forutsetningene og hva som må til FEBRUAR

 Bistå byggingen av  konsortsiet (medl., FoU, forpliktelser, org.) MARS - AUG

 Faglig ansvar for prosess: 2-4 workshops, kunnskapsinnh., dialoger  JAN - AUG 

 Skrive ut innhold; mål, strategi, innsatsområder, budsjett, mm.) JUNI - SEPT. 

Arbeidet skal være ferdig til fristen (ca. 10. september 2022).



Styringsgruppen pt.

 Nils Henrik Geitle, De Historiske 

 Karianne Finne, Norways Best/Myrkdalen 

 Britt Elin Skutlaberg, Norway Bussekspress 

 Eivind Farstad, Transportøkonomisk Institutt 

 Heidi Nybrenna, SJ Nord

 DNT (navn avklares) 

 2 til…

 Haaken Christensen, Innovasjon Norge (observatør) 



ÅPENT MØTE / 

GRØNN TUR-SEMINAR

Planlagt i desember – utsatt pga

restriksjoner

Ny dato 27.januar – kanskje 

hensiktsmessig å utsette videre 

pga forlengelse av tiltak. 

Åpent møte / Tilrettelegge for 

nspirasjon og ideutveksling

Viktig med engasjement og bidrag 

fra aktørene i Grønn Tur-

nettverket

Kombineres med 

styringsgruppemøte


