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Innledning

Nordenden. Foto: Lise Bjelland/VisitSuldal

INNLEDNING

Analyse av reiselivet i Suldal
Suldal ligger i regionen Ryfylke i den nordøstlige delen av Rogaland, og Suldal er en
godt besøkt reiselivsdestinasjon. Kommunen kan by på storslått natur med høye fjell
og dype fjorder. Reiselivet i Suldal preges av blant annet friluftsliv og laksefiske.
Nasjonal turistveg Ryfylke går gjennom kommunen. Om vinteren får Suldal en del
skiturisme fra regionene rundt (Stavanger-regionen, Haugalandet osv.), og tilbyr gode
fasiliteter for både langrenn og alpint. Hytteturismen er viktig hele året, og regionen
har omkring 1900 fritidsboliger i tillegg til flere turistforeningshytter.
Av attraksjoner kan også nevnes Ryfylkemuseet og Suldal Laksestudio på Sand.
Energihotellet på Nesflaten er et lite, intimt designhotell, bygget på den tidligere
«messen» til Norsk Hydros kraftstasjon.
Suldal er en spredt befolket kommune, og har i underkant av 4000 innbyggere.
Suldal Vekst har engasjert Menon Economics til å utføre en analyse av
reiselivsnæringen i kommunen. Hensikten er å synliggjøre reiselivets lokale betydning.
Vi gjengir først utvalgte resultater fra gjesteundersøkelsen i Suldal i 2017 og
verdiskaping i reiselivsbedriftene basert på regnskapstall. Deretter følger
hovedanalysen: En analyse av de tilreisende, deres forbruk i Suldal og lokale
ringvirkninger av dette.
Foto: www.istockphoto.com
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Turistene kommer i stor grad til Suldal for å oppleve naturen
På spørsmål om hvor viktig ulike
aktiviteter er for folk når de
besøker Suldal, får natur og
naturopplevelser, besøke små
tettsteder og byer og Nasjonale
Turistveger høy
gjennomsnittscore.
Suldalslågen tilbyr godt laksefiske.
15 prosent oppgav fiske i
ferskvann som svært viktig under
besøket.

Svar på «Kor viktig er dei følgjande aktivitetane for deg når du besøkjer/har besøkt Suldal?» fra
gjesteundersøkelsen. Skala 1-5, der 1 er minst viktig og 5 er svært viktig. N=491. Kilde: Gjesteundersøkelsen
Suldal 2018.

Nasjonale Turistveger

3,6

Besøke små tettstader og byar

3,7

Oppleve lokal mat

3,4

Festivalar/arrangement

2,3

Besøke museum/kunstutstillingar/arkitektur

2,6

Natur og naturopplevingar

4,3

Andre aktivitetar (kajakk, raftig, klatring, laksesafari osv)

2,5

Sykkeltur

2,4

Fiske i saltvatn

2,5

Fiske i ferskvatn

2,2

Rusletur (max 20 min)

3,3

Gå kort tur (maks 1,5 timar)

3,5

Gå lang tur (over 4 timar)

2,9
1
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Gjestene er svært godt fornøyd med vertskap og service i Suldal
I gjesteundersøkelsen ble det spurt om hvor fornøyd
man er med Suldal med hensyn til ulike fasiliteter og
aktiviteter. Figuren til høyre viser gjennomsnittscore
for alle som har svart annet enn «vet ikke/har ikke
prøvd».

Gjestene oppgir å være mest fornøyd med vertskap
og service, og vandring (gå på tur). Folk er også
fornøyd med overnatting, informasjon om bruk av
naturen og informasjon om Suldal og aktiviteter.

Svar på «Kor nøgd er du med Suldal i forhold til:» fra gjesteundersøkelsen. På en
skala fra 1 til 5, der 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd. Kilde:
Gjesteundersøkelsen Suldal 2018.
Vertskap og service (n=266)
Informasjon om bruk av naturen (n=308)
Informasjon om Suldal og aktivitetar (n=336)
Handel (n=273)
Transport til og frå (n=172)
Transport (n=138)
Bading (n=263)
Museum og utstillingar (n=204)
Fiske i saltvatn (n=203)
Fiske i ferskvatn og elv (n=161)
Vandring (gå på tur) (n=298)
Motorsykkelruter (n=89)
Sykkelturar (n=131)
Gjestehamner (n=197)
Arkitektur (n=286)
Laksestudio (n=233)
Servering (n=214)
Overnatting (n=228)

4,3
4,1
4,1
3,6
3,8
3,7
4,0
3,5
3,9
3,7
4,3
3,5
3,4
4,0
3,8
4,0
3,9
4,1

1
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9 av 10 svarer at de er fornøyd med opplevelsene sine i Suldal
Gjestene er overordnet svært godt fornøyd
med opplevelsene sine i Suldal, se figuren til
høyre. Nesten halvparten gir full score.
Noen av gjestene oppgir at de savner (i
uprioritert rekkefølge):
- Bedre kollektivtilbud
- Mer budsjettvennlige matalternativer
- Bedre renovasjon
- Bedre serveringstilbud
- Bedre opplevelsestilbud
- Vinmonopol
- Flere offentlige toaletter
MENON ECONOMICS

Svar på «Kor nøgd er du alt i alt med opplevingane dine i Suldal?». Skala 1-5, der 1
er svært misfornøyd og 5 er veldig fornøyd. N=491. Kilde: Gjesteundersøkelsen
Suldal 2018.
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Reiselivsbedriftene har doblet verdiskapingen siden 2004

Disse tallene er hentet fra Menons regnskapsdatabase, og vi har
definert reiselivet ut fra de fem bransjene overnatting, servering,
opplevelser, transport og formidling.
Overnatting, opplevelser og transport er de største bransjene i Suldal,
og disse har i stor grad drevet veksten siden 2004.
Serveringsbransjen har hatt den største relative veksten, men fra et
svært lavt nivå. I 2017 var verdiskapingen innen servering i Suldal på
3,2 millioner kroner, og det er Kulp AS som sto for det meste av
denne.

Verdiskaping måles som omsetningen fratrukket vare- og
tjenestekjøpene til foretakene i reiselivsnæringen. Den økende
verdiskapingen kan skyldes både økt omsetning, økt lønnsomhet
(reduserte kostnader) og økt produktivitet (verdiskaping per ansatt).

Verdiskaping i reiselivsbransjene i Suldal 2004-2017, løpende priser.
Rapporteringspliktige foretak. Kilde: Menons regnskapsdatabase

Millioner kroner

Reiselivsnæringen i Suldal har hatt en betydelig vekst i verdiskaping i
perioden fra 2004 til 2017. Reiselivet har mer enn doblet
verdiskapingen i perioden, målt i løpende priser. Verdiskapingen i
2017 var på 56 millioner kroner.
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Illustrasjon av ringvirkningsmodellen
De økonomiske ringvirkningene av reiselivsaktivitet i Suldal blir beregnet
som illustrert i figurene til høyre.

Tilreisende kommer til Suldal

Tilreisende kjøper lokale
varer og tjenester

Bedriftene kjøper varer og
tjenester fra andre bedrifter

Resultatene fra kartleggingen av tilreisende og forbruk danner grunnlaget
for ringvirkningsberegningene.
Overnatting

Vi finner at omtrent 210 millioner kroner ble brukt av tilreisende turister i
Suldal i 2017. Dette forbruket fordeler seg utover en rekke ulike bransjer,
som hver har ulike fordelinger av underleverandører.

Servering

Vi anvender SSBs kryssløp for privat næringsliv i Norge, som viser fordelingen
av underleveranser for 64 ulike bransjer, en inndeling som dekker alle
landets virksomheter, samt importandel for hver bransje.

Transport

Kryssløpet dekker hele Norge, i betydningen at «importandelen» er andelen
av underleveransene som kjøpes inn fra utlandet. I denne analysen ønsker vi
å isolere ringvirkningene til Suldal, og anser derfor de underleveransene til
f.eks. et hotell som kjøpes inn fra andre deler av landet enn fra virksomheter
i Suldal som import.

Opplevelser

Varehandel

I beregningene legger vi til grunn en importandel fra resten av landet på 70
prosent. 30 prosent av underleveransene til det gjennomsnittlige foretaket i
Suldal antas dermed å være kjøpt fra en annen virksomhet i kommunen.

Bygg og
anlegg

Dette er en brutto ringvirkningsanalyse, og tar ikke hensyn til
fortrengningseffekter. Det betyr at bortfall av reiselivsaktivitet i Suldal ikke
vil føre til at alt av omsetning, verdiskaping og sysselsetting forsvinner. Disse
vil i stor grad finne alternativ anvendelse.
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Antall tilreisende
Laksesafari. Foto: Lise Bjelland/VisitSuldal

BESØK I 2017

Ulike typer tilreisende utgjør til sammen reiselivet i Suldal
Det er flere ulike typer tilreisende som kommer til Suldal, som til sammen utgjør regionens
reiselivsmarked. Med ulike typer mener vi for eksempel tilreisende med ulike formål for
reisen (yrke/fritid), ulik nasjonalitet (nordmenn/utlendinger) eller ulik overnattingstype
(fritidsbolig/hotell).
Basert på tilgjengelig statistikk og kvalitative kilder kartlegger vi i denne analysen
besøkstall for de ulike gruppene av tilreisende («gjestedøgnsegmenter») og
gjennomsnittlig døgnforbruk forbundet med hver type.
Besøksstatistikk for kommersielle overnattingsbedrifter som hoteller og campingplasser av
en viss størrelse er tilgjengelig hos Statistisk sentralbyrå (SSB).
Vi har kjøpt data på månedlig antall bookinger per kommune gjennom Airbnb, og
estimerer antall gjestedøgn ut fra nasjonale tall for antall gjester per booking.
Gjestedøgn ved fritidsboliger estimeres ved å multiplisere antall fritidsbygninger (SSB)
med gjennomsnittlig antall bruksdøgn per fritidsbolig, som er kartlagt i flere
fritidsboligundersøkelser.
I mangel på data er dagsturister og øvrige overnattingsgjester ikke inkludert i analysen.
Gjennomsnittlig forbruk per gjestedøgnssegment henter vi ut fra ulike
gjesteundersøkelser som SSB gjennomfører, der analysemiljøer som Transportøkonomisk
institutt (TØI) og Epinion har behandlet tallene og regnet ut gjennomsnittlig døgnforbruk.
I rapporten definerer vi sommerhalvåret som mai til oktober, og vinterhalvåret som
november til april.

Gjestedøgnssegmentene, sommer og vinter:
Gjestedøgnssegmenter

Hotell – ferie/fritid – nordmenn
Hotell – ferie/fritid – utlendinger

Kommersielle
gjestedøgn

07.03.2019

Hotell – yrke – utlendinger
Camping/hyttegrend – nordmenn
Camping/hyttegrend – utlendinger

Uformell overnatting
Private gjestedøgn

MENON ECONOMICS

Hotell – yrke – nordmenn

Airbnb
Besøkende til private fritidsboliger
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Totalt 170 000 overnattingsdøgn i Suldal i 2017, og klart flest ved
private fritidsboliger
Når vi legger sammen alle de ulike gjestedøgnstallene anslår vi 170
000 gjestedøgn i Suldal i 2017, som fordeler seg som vist i figuren
til høyre.

Totalt antall gjestedøgn i 2017, etter segment og sesong. Kilde: Statistikknett, SSB,
TØI og Menon (2017)

140 000

Av dette er hele 116 000 gjestedøgn beregnet å være i private
fritidsboliger som eies av personer som ikke bor i regionen.

Kommersielle overnattingsgjester legger som regel igjen mer
penger per gjestedøgn enn besøkende ved private fritidsboliger.
Men fritidsboliggjestene har mange besøk i løpet av året, og
handler også i stor grad lokalt ved bygging og
oppgradering/vedlikehold.

MENON ECONOMICS

Antall gjestedøgn

Vi ser at Ryfylke har flest gjester i sommerhalvåret. 65 prosent av
fritidsboliggjestedøgnene antas å være i sommerhalvåret (fra mai
tom. oktober). Det samme gjelder 71 prosent av Airbnbgjestedøgnene. Tilsvarende andeler for hotell og camping og
hyttegrend er henholdsvis 62 prosent og 57 prosent av
gjestedøgnene.
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Det ble tilbrakt 46 000 kommersielle gjestedøgn i Suldal i 2017, og
flest ved hoteller

Utenlandske gjester sto for 21 prosent av de
kommersielle gjestedøgnene totalt sett. For hotell
var andelen utlendinger på 23 prosent, mens for
camping og hyttegrend var den på 17 prosent.
Utlendingene står for en større andel av ferie- og
fritidsmarkedet enn av yrkesmarkedet.

Antall kommersielle gjestedøgn i Suldal i 2017, fordelt på type overnatting, formål
og nordmenn vs. utlendinger. Kilde: SSB (2018)
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Antall gjestedøgn

46 000 gjestedøgn ble tilbrakt ved kommersielle
overnattingssteder i Suldal i 2017. Av disse var 27
000 ved hoteller, og 19 000 på campingplasser og i
hyttegrender, se figur til høyre.
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Jevn sesongfordeling på de kommersielle gjestedøgnene

• Om sommeren er det klart flest
ferie- og fritidsreisende ved
hotellene. Men i flere av vinter-,
vår- og høstmånedene er det
flere gjester på kurs/konferanse
eller med annet yrkesformål
enn ferie- og fritidsgjester.

Antall gjestedøgn ved hoteller, campingplasser og hyttegrender i Suldal i 2017,
hotellgjestedøgnene er fordelt på formål. Kilde: SSB
6 000
5 000

Antall gjestedøgn

• Suldal får tilreisende hele året. I
2017 var det relativt jevnt besøk
hele perioden fra januar til april.
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Vi beregner 5600 gjestedøgn ved Airbnb-utleie
Airbnb-enheter i Suldal hadde 2160 reservasjonsdøgn i 2017, i
følge data Menon har kjøpt fra selskapet Airdna. Vi beregner antall
gjestedøgn til 5620, ut fra Airbnbs tall for gjennomsnittlig antall
gjester per booking i Norge (2,6).

Antall gjestedøgn ved Airbnb-utleie i Suldal per måned i 2017. Kilde: Airbnb (2017)
og Airdna (2018)
1 200

71 prosent av gjestedøgnene var i sommersesongen, som vi
definerer som mai til oktober.

I følge våre data, var enhetene i Suldal booket i gjennomsnitt 17
prosent av de tilgjengelige døgnene. Dette er litt lavere enn
landsgjennomsnittet, som lå på 20 prosent.

Ved Airbnb-enheter i Norge, er hele 76 prosent av gjestene
utenlandske (Airbnb 2017). Det er usikkert om andelen er den
samme i Suldal.

MENON ECONOMICS

Antall gjestedøgn

De som leide ut gjennom Airbnb i Suldal i 2017, fikk en samlet
utleieinntekt på 1,9 millioner kroner. Gjennomsnittlig inntekt per
gjestedøgn lå på 341 kroner.
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4100 gjestedøgn ble tilbrakt ved turistforeningshytter i Suldal

Basert på årsrapporten til Stavanger Turistforening finner vi at
turister hadde til sammen 4100 overnattinger ved DNT-hytter i
Suldal i 2017, se figur øverst til høyre. Nær 60 prosent av disse
gjestedøgnene var i sommerhalvåret.

4000

Antall gjestedøgn

Stavanger Turistforening har 5 selvbetjente og betjente hytter i
Suldal. Stranddalen er den største.

Antall gjestedøgn
ved DNT-hytter i
Suldal. Kilder:
Årsrapporten til
Stavanger
Turistforening

3331
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2000
766

1000
0
Sommer

Vinter

Stranddalen
turisthytte. Foto:
Turistforeningen
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Det er 1900 hytter i Suldal

Drøyt 30 prosent av hytteeierne bor i Stavanger eller Sandnes.
Nesten 30 prosent bor i Suldal. Totalt bor 95 prosent av
hytteeierne i Rogaland fylke.
Figuren viser utviklingen i antall fritidsbygninger i Suldal fra 1998
til 2018. I perioden har det blitt drøyt 600 flere fritidsbygninger, og
det tilsvarer en vekst på 50 prosent. Veksten i antall
fritidsbygninger var størst mellom 1998 og 2012.
Det er bare forbruket til fritidsboliggjester som bor utenfor
regionen som inkluderes i ringvirkningsanalysen.

MENON ECONOMICS
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Ifølge hytteundersøkelsen i Suldal i 2018, svarer 87 prosent av
hytteeierne at de har strøm fra offentlig nett, mens bare 4 prosent
oppgav at de ikke har strøm på hytta. Resten har strøm fra
solcellepanel eller aggregat. Omtrent 4 av 5 oppgir å ha innlagt
vann.

Utvikling i antall fritidsbygninger i Suldal. Kilde: SSB (2018)

Antall fritidsbygninger

I Suldal er det nærmere 1900 fritidsbygninger, og av disse er det
både fjell- og sjøhytter. Populære hytteområder er Gullingen,
Jelsa, Ropeidhalvøya og området rundt Suldalsosen.
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166 000 gjestedøgn ved fritidsboligene, kun medregnet folk som ikke
bor i Suldal
I motsetning til de kommersielle gjestedøgnene, finnes det ingen statistikk over gjestedøgn ved
private fritidsboliger. Men flere fritidsboligundersøkelser har forsøkt å utarbeide anslag basert på
spørreundersøkelser rettet mot eierne av fritidsboliger. Transportøkonomisk institutt gjennomførte
en nasjonal fritidsboligundersøkelse for en del år tilbake (TØI 2008). Det ble i 2018 også gjennomført
en egen fritidsboligundersøkelse for Suldal, som vi har mottatt respondentdataene fra.
TØI (2008) har et anslag på gjennomsnittlig antall gjestedøgn per fritidsbolig i Rogaland i løpet av året
på 88,8. Dette tallet er justert for utvalgsskjevhet som følger at mer aktive hytteeiere er
overrepresentert blant respondentene. Resultatene fra hytteundersøkelsen i Suldal tilsier 188
gjestedøgn, men er ikke justert.
Vi bruker et estimat for antall gjestedøgn per fritidsbolig der vi bruker gjennomsnittet av TØIs estimat
og resultatene fra hytteundersøkelsen i Suldal. Det gir et anslag på 138 gjestedøgn per fritidsbolig. Vi
antar videre at 65 prosent av gjestedøgnene antas å være i sommerhalvåret.*
Vi antar videre at 90 prosent av fritidsboligene i regionen er i bruk, og vi beregner dermed ikke
forbruk knyttet til de resterende 10 prosentene.

Beregnet antall gjestedøgn ved private fritidsboliger i
Suldal i 2017, fordelt på hvorvidt lokalt eierskap.
Kilde: TØI (2008), Suldal Vekst (2018)
160 000
140 000

Antall gjestedøgn

Vi anslår totalt 233 000 hyttegjestedøgn, der 166 000 er ved fritidsboliger med eierskap utenfor
regionen, og 67 000 gjestedøgn ved fritidsboliger eid av personer som bor i Suldal.
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Sommer
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Eierskap utenfor regionen
* Fra hytteundersøkelsen fremgår det at mer enn 75 prosent bruker hytta hele året. Flere svarer at de bruker
hytta i påska, og helger sommer og høst, enn helger om vinteren.
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Gjennomsnittlig forbruk
Høsebrua. Foto: Dag Jenssen/VisitSuldal

FORBRUK I 2017

Ulike turistsegmenter har ulikt forbruk
Beregnet forbruk per gjestedøgn i 2017, for utvalgte turistsegmenter om sommeren.
Avrundet. Kilde: Epinion/Innovasjon Norge og Menon Economics (2017)
2 500

Forbruk per gjestedøgn

Personer på ferie/fritidsreise og yrkesreisende bruker penger på
ulike varer og tjenester ved destinasjonene de besøker, som
tilfører etterspørsel i det lokale næringslivet. Tilreisende kjøper
tjenester fra de tradisjonelle reiselivsbransjene som overnatting,
servering, lokaltransport og opplevelser, i tillegg til at de kjøper
fra andre næringer som varehandel og ulike lokale tjenester.
Størrelsen på tilreisendes forbruk ved en destinasjon og hva
slags varer og tjenester de bruker mest penger på er avhengig
av en rekke faktorer som type destinasjon, sesong,
overnattingstype og nasjonalitet.
Figuren ved siden av viser gjennomsnittlig døgnforbruk per
overnattingstype og nasjonalitet i gjennomsnitt for
sommersesongen. Forbrukstallene tar utgangspunkt i
forbruksundersøkelser fra Innovasjon Norge (2016) og TØI
(2008-2010), og korrigerer ut forbruk som antas å ikke tilfalle
bedrifter i regionen. Vi har i noen grad forsøkt å tilpasse
forbrukstallene til lokale forhold.
For DNT-besøkende antas et gjennomsnittlig dagsforbruk likt
det til campingturister på servering, transport og dagligvare.
Som det fremkommer er forbruket blant yrkesreisende
betydelig høyere enn campingturister og fritidsboligeiere. For
fritidsboligeiere er det kun det bruksavhengige forbruket som
inkluderes i denne fremstillingen. Faste kostnader knyttet til å
eie en fritidsbolig viser vi på de neste sidene.
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2000 kroner i gjennomsnittlig døgnforbruk fra gjesteundersøkelsen
I gjesteundersøkelsen som ble gjennomført i Suldal i
2017, ble det også spurt om døgnforbruk ved
oppholdet. Gjennomsnittlig døgnforbruk blant de
som oppgav beløp, lå på 1995 kroner.
Hotellgjester oppgav høyest gjennomsnittlig
forbruk, mens campinggjester som overnattet
utenfor campingplass oppgav lavest forbruk.
Beregnet gjennomsnittlig døgnforbruk må her
tolkes med forsiktighet, på grunn av at man kunne
svare «Veit ikkje/ikkje brukt». Det er da umulig å
tolke om dette er et nullsvar eller ikke. Anslagene
der disse svarene er tatt ut kan dermed
overvurdere det reelle forbruket.
Om «Veit ikkje/ikkje brukt» tolkes som 0, blir
gjennomsnittlig døgnforbruk på 929 kroner.
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Svar på «Kor mykje
pengar har du og
reisefølgjet ditt
brukt/skal bruke
per person per
døgn medan du
er/har vore i
Suldal?».
Alternativet «Veit
ikkje/ikkje brukt»
er utelatt i figuren

Beregnet
gjennomsnittlig
oppgitt døgnforbruk
blant dem som ikke
svarte «Veit
ikkje/ikkje brukt» i
gjesteundersøkelsen
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En del av de faste kostnader knyttet til å eie fritidsbolig tilfaller lokalt
næringsliv

Fritidsboligene beregnes å ha gjennomsnittlige faste kostnader knyttet til
eierskap og hold på 19 400 kroner i løpet av ett år (TØI 2008), fordelt på
ulike varer og tjenester. Vi antar at 65 prosent av kostnadene knyttet til
eierskap og hold tilfaller lokale aktører – dette tallet har TØI utarbeidet i
Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008. En ny hytteundersøkelse fra Suldal
underbygger også forutsetningen om relativt høy andel lokale aktører brukt
til oppgradering og oppussing.
Fra tid til annen blir det foretatt oppussing og oppgradering av
fritidsboligene, der man har utgifter til bygg og anlegg i forbindelse med
utvidelse eller bygging av garasje, brygge osv. Det kan også være utgifter til
å legge inn strøm, kloakk eller bredbånd. Gjennomsnittsbeløp for alle
fritidsboligene (også de som ikke ble pusset opp) beregnes til ca. 26 200
kroner årlig (TØI 2008). Vi antar at også 65 prosent av disse kostnadene
tilfaller aktører i regionen, i tråd med TØI (2008).

MENON ECONOMICS

Beregnede gjennomsnittlige årlige kostnader ved å eie fritidsbolig, og fordeling av
utgifter til vanlig eierskap og oppussing. Kilde: TØI (2008)
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Fritidsboligturisme skaper, også uavhengig av antall bruksdøgn, betydelig
etterspørsel til bygg- og anleggsnæringen, handelsnæringen, kommunale
tjenester og kraftnæringen. Figuren til høyre viser beregnede faste
kostnader til eierskap og hold og oppgradering og oppussing per fritidsbolig
i regionen. Eiendomsskatt er ikke inkludert her, men kommer på neste side.
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Omsetning utenfor regionen

22

FORBRUK I 2017

Oppføring av nye fritidsboliger gir store lokale inntekter

Basert på priser fra ulike nasjonale leverandører og gjennomsnittlig areal på nybygg
beregner vi at hver fritidsbolig i gjennomsnitt koster 25 000 per kvadratmeter å oppføre. I
tillegg kommer kostnader til tomteklargjøring, som vi antar er på 450 000 kroner i
gjennomsnitt. I analysen antar vi en tomtepris på ca. 800 000 kr (basert på gjennomsnitt av
pris på hyttetomter til salgs i regionen på Finn.no, men der tomter ved sjøen er dyrere enn
de på fjellet). Av de 800 000 kronene går altså 450 000 kroner til tomteklargjøring. De
resterende 350 000 kronene er en ren overføring av formue mellom to aktører.
Vi legger til grunn at 70 prosent av både bygge- og tomtekostnader anslås å komme lokal
bygg- og anleggsnæring til gode. Dette tallet er usikkert.*
Figuren ved siden av viser inntekt per nye fritidsbolig (i gjennomsnitt hele regionen sett
under ett), fordelt på inntekter som faller innenfor og utenfor Suldal. Samlet beregner vi
derfor at hver ny fritidsbolig genererer i gjennomsnitt drøyt 1,1 millioner kroner i omsetning
i Ryfylke. 34 nyoppførte fritidsboliger genererte dermed 38 millioner kroner i omsetning i
Suldal samlet i 2017.
* I følge lokale aktører vi har snakket med, brukes det i stor grad entreprenører fra Suldal både til bygging og
tomteklargjøring. Betongarbeid utføres i mindre grad av lokale. En stor utbygger, Gullingen Utviklingsselskap, har
en bevisst strategi om å bruke lokale bedrifter i sine prosjekter
MENON ECONOMICS
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Beregnede inntekter per nybygget fritidsbolig i Suldal i 2017,
fordelt på om inntektene er lokale eller ikke. Kilder:
Hytteleverandører, TØI (2011), SSB (2018) og Menon (2017)
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Vi anslår at det ble bygd 34 fritidsboliger i Suldal i 2017. Tallet baserer seg på gjennomsnitt
av antall igangsatte og fullførte fritidsboliger i regionen. Gjennomsnittarealet per nye
fritidsbolig var 83 kvm.
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Samlet forbruk og ringvirkninger

Teltplass ved Krossvatnet, Dyraheio. Foto: Jarle Lunde/Suldal Foto

SAMLET FORBRUK

Tilreisende hadde et samlet forbruk i Suldal på 208 millioner kroner i
2017

Ettersom Suldal i stor grad er en hyttedestinasjon, er det bygg- og anleggsbedrifter som får
størst omsetning samlet, med 67 millioner kroner. Varehandel får aktivitet både fra
hyttefolk og tilreisende ved hoteller, campingplasser og hyttegrender. Det samme gjelder
servering, transport og opplevelser. Losjiomsetningen til overnattingsbedrifter inkludert
DNT og Airbnb ligger på ca. 20 millioner kroner.
Det er viktig å være klar over at forbrukstallene vi legger til grunn er basert på nasjonalt
tallmateriale, og at det er usikkerhet knyttet til anslagene. Det er betydelig variasjon
mellom hvor mye folk bruker på eksempelvis opplevelser, shopping og restaurantbesøk
etter hvor de reiser i Norge. Dette er vanskelig å kontrollere for. Tallene er også basert på
selvrapportering, og det kan være utfordrende å oppgi korrekte beløp.

Beregnet total reiselivsrelatert omsetning fra tilreisende turister til Suldal i 2017

Forbruk i millioner kroner

Ved å multiplisere gjestedøgnene fra de ulike gjestedøgnssegmentene med gjennomsnittlig
forbruk per gjestedøgn, får vi et samlet forbruk på 128 millioner kroner i regionen. Når vi
legger til forbruket tilknyttet fritidsboligeierskap og -bygging, på til sammen 80 millioner
kroner, får vi et samlet reiselivsrelatert forbruk på 208 millioner kroner i 2017. Forbruket
fordeler seg på ulike forbrukskategorier som vist i figuren ved siden av. De 208 millioner
kronene tilfaller direkte som omsetning i bedriftene der de tilreisende handler, derfor
omtaler vi det videre som reiselivsrelatert omsetning.
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Det er heller ikke fullt samsvar mellom hva folk bruker penger på, og hvilken type bedrifter
som får omsetningen. For eksempel har de fleste hoteller inntekter fra servering i tillegg til
overnatting. Penger brukt på transport kan gå til lokale transportbedrifter, men også til
transportbedrifter uten tilhold i regionen, eller til drivstofforhandlere.
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RINGVIRKNINGER – VERDISKAPING

Reiselivsaktiviteten bidrar i følge våre beregninger med 120 millioner
kroner i verdiskaping i Suldal

I tillegg vil en del av vare- og tjenestekjøpene til bedriftene som leverer til
reiselivet gå til underleverandører i regionen, som igjen bidrar til lokal
verdiskaping. For eksempel vil hotellene ha behov for innkjøp av alt fra matvarer
til renhold og regnskapstjenester, og en del av disse innkjøpene vil gjøres lokalt.
Vi antar at 30 prosent av innkjøpene fra norske underleverandører gjøres fra
aktører i Suldal.
Vi beregner at de 208 millioner kronene i reiselivsrelatert omsetning bidrar
med til sammen 120 millioner kroner i lokal verdiskaping i 2017. Figuren ved
siden av viser direkte verdiskaping og verdiskaping hos underleverandører
(indirekte ringvirkninger) i regionen, fordelt på næring.

Beregnet verdiskaping i næringene der tilreisende legger igjen penger (blå del av
søylene) og hos underleverandører i regionen (orange del av søylene).

Verdiskaping i millioner kroner

For å si noe om betydningen av en økonomisk aktivitet er vi som regel mest
opptatt av den delen av omsetningen som bidrar til lokal verdiskaping, i tillegg til
arbeidsplasser. Vi starter med å vise verdiskaping, som defineres som
driftsresultat og lønn til ansatte, altså det som «blir igjen» i bedriften etter vareog tjenestekjøp.
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Direkte ringvirkninger

100 millioner kroner er verdiskaping i bedriftene der tilreisende legger igjen
penger direkte (som hotellene de bor på og restaurantene de spiser ved) mens
de resterende 20 millioner kronene i verdiskaping er hos underleverandører i
regionen (som lokale regnskapsførere for hotellene eller matgrossister som
selger til restauranter). 120 millioner kroner tilsvarer 6 prosent av den samlede
verdiskapingen i rapporteringspliktige foretak i Suldal.
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RINGVIRKNINGER – SYSSELSETTING

Vi beregner at reiselivsaktiviteten bidrar til å sysselsette ca. 200
personer i Suldal

181 arbeidsplasser opprettholdes direkte i bedriftene der tilreisende legger igjen
penger (som hotellene de bor på og restaurantene de spiser ved) mens de
resterende 21 arbeidsplassene er hos lokale underleverandører (som lokale
regnskapsførere for hotellene eller matprodusenter som selger til restauranter).
202 arbeidsplasser tilsvarer 17 prosent av totalt antall ansatte i
rapporteringspliktige foretak i Suldal.
Vi beregner at den direkte aktiviteten og ringvirkningene bidrar til å sysselsette
til sammen 132 personer i reiselivsnæringen (overnatting, servering, transport
og opplevelser) og varehandelen. Totalt er det registrert 139 ansatte i
regnskapspliktige reiselivsbedrifter Suldal i 2017, mens ca. 164 jobber i
varehandelen. Reiselivsaktivitet bidrar dermed til en svært stor andel av
aktiviteten i bedrifter som restauranter og aktivitetstilbud, tjenester som også
lokalbefolkningen nyter godt av. Dette er viktig for levende lokalsamfunn og
attraktive bomiljø.

Beregnet antall ansatte i næringene der tilreisende legger igjen penger (blå del av
søylene) og hos underleverandører i regionen (orange del av søylene).

140

Antall sysselsatte

For å betjene etterspørselen fra tilreisende behøves det arbeidskraft. Basert på
forholdstall mellom omsetning og antall ansatte beregner Menon at
reiselivsomsetningen på 208 millioner kroner bidrar til å sysselsette til sammen
202 personer i Suldal. De ansatte fordeler seg på ulike næringer som vist i figuren
ved siden av.
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Sand, ved utløpet av Suldalslågen. Foto: Jarle Lunde/Suldal Foto

