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Høringssvar - Strategi for reiseliv og opplevelser i Nordland  
 
Nordland fylkeskommune (NFK) har sendt Strategi for reiseliv og opplevelser i 
Nordland for perioden 2023-2027 på høring med høringsfrist 3. januar.  
Strategien er utarbeidet på et overordnet nivå, for NFK, og blir et betydningsfullt 
dokument også for reisemålsutviklingen i Lofoten.  Det presiseres at strategien 
like mye er en samfunnsstrategi, som den er en næringsstrategi, og vårt 
høringssvar har derfor et Lofotperspektiv på reiselivsstrategien.  
Til høringsversjonen av 16. november 2022 har Lofotrådet og Lofoten De Grønne 
Øyene 2030 følgende innspill: 
 
Ambisjoner 
Store ambisjoner – stort løft.  Det pekes på en krevende periode for reiselivet 
med pandemi, og et fokus på «build back better» som vi er enige i, men med en 
verdenssituasjon med stor uro, krig, økte strøm- og drivstoffpriser bør NFK i sin 
strategi omtale hvordan reiselivet kan rigges for å håndtere en stadig skiftende 
markedssituasjon og rammevilkår. Dette vil være viktig for nettopp å bygge et 
mer robust reiseliv for fremtiden.  
 
Begrepsavklaringer  
For å unngå misforståelser og forvirring rundt begrepsbruk er det viktig å være 
konsekvent i begrepsbruk. Destinasjonsledelse er et begrep som benyttes av 
mange som en beskrivelse av de som skal samarbeide (formelt/uformelt) om å 
lede utviklingen på et reisemål. NFK omtaler dette som reisemålsledelse.  
Begrepsbruken må være konsekvent, og de ulike begrepene bør forklares.  
 
Reisemålsutvikling og roller 
Det henvises i strategien til reiselivets rolle som steds- og samfunnsutvikler, og 
strategien har et overordnet perspektiv på bolyst, blilyst og rekruttering i tillegg 
til beredskap, samfunnssikkerhet, infrastruktur og tilgjengelighet. Dette er 
sentrale ansvarsområder for fylkeskommunen og kommunene.  
I strategien blir destinasjonsselskapene definert som medlemsbaserte 
organisasjoner, uten noen videre definisjon av rolle. I Lofoten er 
destinasjonsselskapet partner i Lofoten De Grønne Øyene 2030 og forvalter 
merket som bærekraftig reisemål på vegne av Lofotens kommuner. Vi vil også 
vise til det pågående arbeidet med Destinasjon 3.0, og reisemålsutvalget som 
kommer med en NOU våren 2023 som blant annet omhandler 
destinasjonsselskapenes rolle.  
 
Det er behov for en tydelig rolleavklaring mellom fylkeskommunen, 
destinasjonsselskapene og reisemålsledelsen/destinasjonsledelsen. Vi savner en 
presisering i strategidokumentet av de forskjellige rollene.  
 
Destination Lofoten er en viktig ressurs for å utvikle Lofoten i en mer 
bærekraftig retning, sammen med kommunene og i balanse med 
lokalsamfunnene. I pkt. 1,4, avsnitt «Styrket kommunikasjon og samhandling» 
vises det til betydningen av en styrket samhandling og tett samspill med aktører  
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på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.  
 
Det henvises til «Ressursgruppe reiseliv» hvor det per dags dato ikke er noen 
representanter fra lokalt reiseliv eller destinasjonsnivå. Alle representanter per 
2022 er fra overordnet nivå og sitter lite «hands on» med utfordringer på 
destinasjonsnivå der den faktiske verdiskapingen og samfunnsutviklingen skjer. 
Lofoten ønsker at en representant fra Destination Lofoten får en plass i 
Ressursgruppe Reiseliv for å sikre lokal forankring og overføringsverdi fra lokale 
utfordringer innen de områder reiselivsstrategien omhandler, som 
besøksforvaltning, regenerativ turisme, bærekraftig reisemål etc.  
 
Finansiering og virkemidler  
Destinasjonsselskapene i Nordland har stort sett en grunnfinansiering fra 
kommuner, samt tjenestekjøp og medlemsavtaler med lokalt næringsliv. 
Prosesser for reisemålsutvikling er også kommunalt finansiert, med tillegg fra 
statlige- og fylkeskommunale virkemidler. Dette er også virkeligheten for 
Destination Lofoten. Virkemidlene kanaliseres oftest via SMB eller 
innovasjonsselskaper, næringshager, m.fl. I punkt 2.1 – «Bestiller og regional 
reiselivsutvikler» refereres det til at fylkeskommunen har et oppdragsansvar 
overfor Innovasjon Norge og SIVA. Med referanse til de endrede oppgavene til 
destinasjonsselskapene, faller selskap som Destination Lofoten ofte utenfor 
virkemiddelapparatets finansieringsordninger. Dette på tross av at 
destinasjonsselskapene i stadig større grad tar roller som utviklings- og 
innovasjonsselskap for destinasjonsledelse og bærekraftig vekst.  
 
For å lykkes med utviklingen beskrevet i gjeldende strategi er det viktig at 
fylkeskommunen også kanaliserer midler til reisemålsutvikling direkte gjennom 
destinasjonsselskaper. Destination Lofoten har et stort ansvar for 
reisemålsutviklingen for hele Lofoten, ikke minst basert på rollen som forvalter 
av merket for Bærekraftig Reisemål. Det samme gjelder FoU-prosjekter i de 
tilfeller hvor slike prosjekter drives derfra.  
 
Besøksbidrag/fellesgodefinansiering  
Å få på plass et besøksbidrag for å finansiere fellesgoder er avgjørende for å 
forvalte Lofoten som reisemål på en god måte i fremtiden. I punkt 7.1.2 
Besøksforvaltning og reisemålsledelse – prioriterte fokusområder, kulepunkt 8 
står det; Bidra til å utvikle kompetanse og løsninger knyttet til fellesgoder og 
fellesgodefinansiering. 
 
Lofotrådet og Destination Lofoten har i mange år jobbet for å få på plass et 
besøksbidrag. Som en direkte oppfølging av Hurdalsplattformen og oppfordring 
fra Nærings- og Fiskeridepartementet har Lofotrådet den 2.12.2021 sendt en 
anmodning til NFD om å bli en nasjonal pilot for «besøksbidrag» i samarbeid 
med UNESCO verdensarvfjordene. Ordningen baseres på «Fellesgodeprosjektet» 
ledet at Visit Sognefjord, med et prinsipp om at bruker betaler og ikke som en 
ekstra «skatt» tilknyttet enkelte tjenestetilbud.  
 
Det er viktig at fylkeskommunen i sin strategi tydelig signaliserer at et 
besøksbidrag må på plass, og jobber for det. Formuleringen som ligger under  
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pkt. 7.1.2 er ikke tydelig nok. Lofotrådet ønsker tett dialog med Nordland 
fylkeskommune i arbeidet med å etablere Lofoten som pilotregion for 
besøksbidrag.  
 
Bærekraft og regenerativt reiseliv  
Å ta inn regenerative prinsipper er bra, og vil bidra til å løfte fokuset videre mot 

fornyelse og positiv merverdi, utover perspektivene for bærekraftig utvikling.  
 

Lofoten har merket som Bærekraftig Reisemål, forvaltet av Destination Lofoten. 
Fire av de fem destinasjoner i Nordland har gjennomført og har fått merket som 
bærekraftig reisemål, forvaltet av de lokale destinasjonsselskapene. Dette betyr 
at vi på lokalt plan har forpliktet oss til å jobbe kontinuerlig for en mer 
bærekraftig utvikling, og det regenerative perspektivet inngår i dette arbeidet. 
Destination Lofoten er med i et prosjekt i regenerativ turisme (NorReg) i 
samarbeid med destinasjoner på Island, Færøyene, Grønland og Sverige.  
Skal Lofoten og Nordland lykkes med turisme i et regenerativt perspektiv må 
fylkeskommunen prioritere lokale tiltak, og ikke kun kompetanseoverføring. I ny 
standard for Bærekraftig reisemål er det regenerative perspektivet med.  
I punkt 5.5. refereres det til andre reisemål som Visit Sørlandet og Skåne (som 
for øvrig er prosjektpartner i NorReg) som modne reiselivsregioner. Nordland 
fylkeskommune må i sin strategi anerkjenne at egne regioner og 
destinasjonsselskap, som Destination Lofoten, på lik linje med nevnte 
destinasjoner jobber systematisk med bærekraft. Dette punktet bør derfor 
omskrives.  
 
Transport og helårig reiseliv  
Helårlig virksomhet for reiselivet bør være utgangspunktet for de virkemidler og 
tiltak fylkeskommunen satser på.  Lofoten er en destinasjon som er nærmere 
helårlig virksomhet enn mange andre. Den største utfordringen for å nå målene 
er samferdsel.  
 
Et av de største bidragene fylkeskommunen kan gjøre for å oppnå målet om 
helårsturisme er å bidra til økt tilgjengelighet for besøkende, og særlig for 
utenlandske gjester. Strategien omtaler i liten grad hvordan vi skal legge til rette 
for å frakte gjester inn og rundt i regionen vår på en bærekraftig måte.  
Strategien omtaler samferdsel innad i Nordland, og det eksisterer her et 
betydelig forbedringspotensial med tanke på utvikling av ulike 
transportløsninger, antall ruter og frekvens i forhold til behov.  
Informasjonstilgjengelighet og spesielt muligheten for å kunne bestille 
«sømløse» reiser vil være helt avgjørende for valg av transportmåte for både 
innbyggere og tilreisende.  
 
Kontinuitet og forutsigbarhet innen transport er viktig – også for flybuss. 
Tidsaspektet i ruteplanleggingen er essensielt. Per i dag ruteplanleggingen alt for 
sen sett opp mot reiselivets behov. I dag gjøres endringer i ruteplaner som får  
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store lokale konsekvenser med kort varsel. For en næring som jobber langsiktig 
med innsalg til eksempelvis turoperatører, er dette ikke økonomisk bærekraftig. 
I anbud må også Lofotens mange gjester med i behovsspesifikasjonen. 

Fylkeskommunenes satsning på Grønn reise må henge sammen med satsning 
lokalt på kollektivtransport – samt økt satsning innen reiseliv. 
 
Lofotrådet og Destination Lofoten er tilgjengelige for å utdype våre innspill og 
ønsker Nordland fylkeskommune lykke til med ferdigstillingen. 
 

     
Vennlig hilsen 

 
           Elisabeth Mikalsen  
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