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Reiselivsåret 20201



Nasjonalt: status reiselivsnæringen

-62% -33% -83%-72%

12,9%

Flypassasjerer Gjestedøgn CruiseanløpKulturarrangementer

Arbeidsledighet Konkurser

-7%

Kilder: Avinor, Statistikknett, Kulturrådet, SSB, Kystverket , DNB, NHO reiseliv

11,8%
Permitterte



Vestfold og Telemark: 2020 vs 2019

Kilden: SSB
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Hvor gikk reisen i 
sommer?

I hvilke av følgende fylker oppholdt du deg på din(e) feriereise(r)? Hvis du oppholdt deg i flere ulike fylker, sett da flere kryss.

Andelen av ferier som gikk til fylkene og Vestlandet. Det er muligt at en reis inngår i flere fylker.
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Viken Vestland Innlandet Vestfold og
Telemark

Trøndelag Agder Oslo Møre og
Romsdal

Nordland Rogaland Troms og
Finnmark

Lokale med bosted i fylket Besøkende fra andre fylker



Kilde: stt.no

Markedsandel Vestfold og Telemark
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7,28% 9,38%

10,10%



Tapt forbruk

-83.403

-252.446

930 KR

GJENNOMSNITTLIG 

DØGNFORBRUK PR. PERSON

1240 KR
GJESTEDØGN

-391 mill. kr 



Finn koronabarometer, Nøkkeltall om norsk turisme 
og andre rapporter og nyheter på vår hjemmeside

www.visitnorway.no/innsikt

Det finnes mye kunnskap om turistene i Norge 
på vår hjemmeside

http://www.visitnorway.no/innsikt


Reiselyst og -liv fremover?2



(Med value menes verdien av selskapene/aktørene i de ulike bransjene)



Fire hovedtrekk

(Varig?) endring i etterspørsel

Sikkerhet: helse og hygiene først!

Innovasjon og digitalisering

Bærekraft

Foto: Anton Ligaarden - VisitNorway.com



Norgesferie 2.0?

nordmenn tror at det kun blir Norgesferie i sommer

Kilde: Norsk koronamonitor

3 av4

Foto: Thomas Rasmus Skaug - VisitNorway.com



Norgesferie for utlendinger?

https://business.visitnorway.com/no/

https://business.visitnorway.com/no/


3 5 råd



1: Bruk bransjenormene



2: Vis at dere tar Covid-19 på alvor





3: Fleksibilitet



4: 2021 – planlegg for nordmenn, utenlandske gjester er bonus
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5: Flere sesonger?



26

Mer eller mindre lyst til å reise på ferie i Norge

Halvparten av de som ferierte i Norge i sommeren har fått mer lyst til å reise på ferie i Norge 
fremover
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Mye mindre lyst til å reise på ferie i Norge

Litt mindre lyst til å reise på ferie i Norge
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Mye mer lyst til å reise på ferie i Norge

Mer lyst til å reise på ferie i Norge total

Har sommeren 2020 gitt deg mer eller mindre lyst til å reise på ferie i Norge fremover? 

Inkluderer kun de som har vært på minst en Norgesferie i sommeren Flere av dem som har opplevd Norge 
fra en ny side i sommer, sier at de 
har fått mer lyst på å ferier i Norge 
fremover.



Hva kan Innovasjon Norge bidra med?3



• All betalt synlighet vil skal bygges for å kunne 
tas ut i det norske markedet

• Sekundære målgrupper er DK, DE, NL, SE og 
UK.
• Vi har ikke betalte aktiviteter i andre 

geografiske markeder, men god synlighet 
gjennom våre «always on» aktiviteter.

• Vi inkluderer markeder vi anser som viktige i 
de forskjellige deler av næringen, og 
vurderer opp mot korona-situasjonen

• B2B internasjonalt planlegges digitalt 
foreløpig

• Oftere undersøkelser i de viktigste 
markedene.

Markedsføring: Foreløpige prioriteringer for 2021



Kurs og kompetanse

• Godt vertskap

• Opplevelsesproduksjon

• Lokalmat – Tilby bedre matopplevelse

• Pakking, distribusjon og salg

• Hvordan bli god på nett

• Hvordan bli god på nett 2.0

• Kurs i sikkerhet for naturbaserte opplevelser

Foto: Thinkstock



Finansiering: «Omstillingsordningen» 700 mill. kroner

30% 
gjennomsnittlig
omsetningsfall

2
siste måneder 

før søknadstidspunktet 

Omstillingskostnader bedriftene vil måtte bære i 
tilknytning til å opprettholde kundetilbudet i en 
periode der kundegrunnlaget er begrenset*

Ekstraordinære kostnader til smitteverntiltak

Tilpasning av virksomheten til kundegrupper med 
endrede behov og preferanser



• For bedrifter i distriktspolitisk virkeområde
• Maks 30% tilskudd
• Rettet mot reiselivsbedrifter
• Ingen søknadsfrister

Finansiering: Distriktsrettet investeringstilskudd



Takk for meg!
Audun Pettersen

@aupet

Foto: Johan Wildhagen - Visitnorway.com
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