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1. INNLEDNING 
Utarbeidelse av reiselivstrategier for Finnmark ble vedtatt i Regional planstrategi 2016-2019, 
og er det første politiske dokumentet som gir en helhetlig strategi for fremtidig utvikling av 
reiselivsnæringene i det geografiske området Finnmark.   

I lys av de store endringene i internasjonal turisme, er fremtidsrettede reiselivstrategier 
viktigere enn noen gang. En rekke populære destinasjoner verden over har de siste tiårene 
blitt reisemål for en ukontrollert masseturisme som har skadet natur, kultur og ikke minst 
skadet lokalbefolkningens forhold til både de tilreisende turistene og den lokale 
reiselivsnæringa. For det geografiske området Finnmark vil det være av kritisk betydning at 
reisemålsutvikling, besøksforvaltning og godt samarbeid mellom næringslivet, 
lokalbefolkningen og offentlige virksomheter legger grunnlag for en godt planlagt utvikling av 
Finnmark som reisemål. Målet er at reiselivsnæringa i Finnmark skal ha en trippel bunnlinje: 
økonomisk levedyktighet, styrking av sosiale verdier og bevaring av natur, kultur og miljø. 
Besøksforvaltning, bærekraftsertifiseringer og reisemålsutviklingsprosesser med bærekraft i 
fokus vil være viktige virkemidler for å lykkes med dette.  

I Finnmark er naturen det viktigste næringsgrunnlaget for reiseliv- og opplevelsesnæringene. 
Den er råvaren som skal forvaltes og videreforedles til verdiskaping og arbeidsplasser i våre 
lokalsamfunn. Samtidig vet vi at naturen i Finnmark er særlig sårbar, og reparerer skader 
saktere enn i mange andre områder. Globale reisetrender, digitalisering og masseturisme 
forventes å gi store muligheter for regionalt næringsliv, men også utfordringer. Strategier som 
støtter opp om en bærekraftig utvikling er av avgjørende betydning for å utnytte potensialet for 
vekst. De må samtidig sikre reiseliv- og opplevelsesnæringene et godt forhold til 
lokalsamfunnet, lønnsomme bedrifter og en god balanse i bruk og vern av naturressursene. 
Både næringslivet, lokalbefolkninga og naturen er tjent med at vi lykkes i å sikre en bærekraftig 
utvikling innen reiselivsnæringene i Finnmark.  

Formålet med regionale reiselivstrategier er å videreutvikle og fremme politikk og virkemidler 
som ivaretar muligheter og utfordringer for næringslivet innen reiseliv, opplevelsesnæring og 
relaterte næringer i området. Strategidokumentet tar for seg prioriterte satsingsområder innen 
reiselivsnæringene og tilgrensende næringer i Finnmark. Ansvaret for gjennomføring og 
måling av måloppnåelse ligger hos Finnmark fylkeskommune, kommuner, det regionale 
partnerskapet (RUP-partnerskapet; regionale beslutningstakere, FoU-aktører, 
virkemiddelaktører og interesseorganisasjoner), regionale næringsorganisasjoner og 
næringslivet i det geografiske området Finnmark. Dialog, samarbeid og arena- og 
nettverksbygging regionalt, nasjonalt og internasjonalt vil være avgjørende for å nå målene i 
strategien.  

Det regionale nivået vil følge opp strategidokumentet gjennom målrettet arbeid med 
strategiene både på politisk nivå, gjennom prioriteringer i egen virksomhet og gjennom 
prioriteringer knyttet til regionale virkemidler og RUP-partnerskapet. Mer konkrete tiltak vil 
formuleres i handlingsprogrammet knyttet til det regionale utviklingsprogrammet «Fremtidens 
Finnmark 2014-2023», som skal gi retning og felles kurs for næringsutviklingen i fylket.  

Strategiene må sees i sammenheng med vedtatt politikk i forbindelse med behandling av saker 
relatert til reiseliv- og opplevelsesnæringene i politiske utvalg i Finnmark fylkeskommune. 
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Videre må reiselivstrategiene sees i sammenheng med Regional plan for kulturminner og 
kulturmiljø i Finnmark 2017-2027, Regional plan for kompetanse i Finnmark 2016-2028, 
Regional Transportplan 2018-2029 og eierstrategiene for FEFO og Nordnorsk reiseliv. En 
viktig fellesnevner er reiselivsnæringenes betydning for bosetting, arbeidsplasser og lokal 
verdiskaping, og næringenes behov for koordinert og langsiktig planlegging og forvaltning i 
offentlig sektor. 

I lys av fremtidens Finnmark vil også strategier for videregående opplæring, strategier for 
høyere utdanning og forskning og FoU-strategi Fondsregion Nord-Norge – Nordland, Troms 
og Finnmark være relevant. Dette vil være viktig med tanke på å møte næringens behov og 
etterspørsel etter kompetent arbeidskraft, nødvendig kunnskap og nye løsninger. 

  



4 
 

2. REISELIVSNÆRINGA – EN LOKAL, REGIONAL 

OG GLOBAL NÆRING 
Reiselivsnæringa er en av verdens raskest voksende næringer. Tall fra World Tourism 
Organization (UNWTO) viser at 2018 var det åttende år på rad, med stor vekst i internasjonal 
turisme. Prognoser spår en dobling av antall internasjonale reiser frem mot 2030 i verden.1 
Tall fra World Travel Council viser at hver femte nye jobb i verden er innen turisme.2 I Norge 
er det Fjord-Norge og Nord-Norge som tar den største delen av denne veksten.  

Reiselivsnæringa defineres som transport, servering, overnatting, aktivitet/kultur og 
formidling.3 De tre bransjene overnatting, servering og aktivitet/kultur defineres som 
opplevelsesbransjene. Leverandører av utstyr og tjenester til de ulike delene av verdikjeden i 
disse bransjene er også sentrale for utviklingen. Særlig stort potensial for vekst og økt 
lønnsomhet anses det å være ved å bygge opp flere bedrifter med opplevelsesprodukter av 
høy kvalitet4, og ved økt samarbeid mellom reiselivsnæringa og kulturnæringene.5  

Målt i produktivitet ser vi at transportsektoren er den delen av reiselivsnæringa som har økt 
mest siden 2005. Transportbedriftene i Norge hadde en årlig produktivitetsvekst på 6% i 
perioden 2005- 2013.6 Samtidig stod produktivitetsveksten stille i de fleste andre bransjene i 
reiselivsnæringa. To tredjedeler av produktivitetsveksten i transportsektoren kom av stigende 
transportpriser. Dette tyder på at økt innovasjon og nye samarbeid er nødvendig for å sikre en 
produktivitetsvekst som øker selskapenes lønnsomhet og soliditet.   

Reiselivsnæringenes kundegrupper deles i statistikken vanligvis inn i tre segmenter: 
Ferie/fritidsreisende (turister), kurs/konferansereisende og andre yrkesreisende (i statistikken 
ofte kalt «yrke ellers»). Reiselivsnæringenes kunder er imidlertid ikke kun turister og 
yrkesreisende. Også lokalbefolkningen er viktige brukere av tilbudene som reiselivsnæringa 
utvikler og driver, som opplevelser, serveringstjenester og transport. 

Ferie/fritidsmarkedet er internasjonalt konkurranseutsatt. Innen dette markedet konkurrerer 
selv små, lokale bedrifter med bedrifter fra alle andre land, og alle andre destinasjoner som 
kundene kan velge mellom. Når bedrifter konkurrerer på dette markedet, er pris et viktig 
konkurransevilkår, og høye norske lønninger, råvarepriser og særnorske skatter og avgifter gir 
konkurranseulemper for bedriftene. For yrkesmarkedet og lokalbefolkningen er situasjonen en 
annen: Her konkurrerer bedriftene lokalt eller regionalt, og det er i stor grad andre mekanismer 
som påvirker bedriftenes inntjening og lønnsomhet. Lønnsnivå og skatte- og avgiftsnivå er likt 
med konkurrentenes. Høye norske lønninger kan være en fordel for denne delen av reiseliv- 
og opplevelsesnæringene, fordi de sørger for at lokalbefolkningen og norske tilreisende har 

                                                                 
1 Rapport: Nøkkeltall for norsk turisme 2017, Innovasjon Norge.  
2 https://travelnews.no/nyheter/turisme-nokkelen-til-global-okonomisk-vekst/  
3 Visit Norway Innsikt: https://www.visitnorway.no/innsikt/reiselivets-verdiskaping-i-norge/  
4 Rapport: Reiselivsnæringens verdi. NHO reiseliv 2018: www.nhoreiseliv.no/bransjer-og-fakta/fakta-
reiselivsnaringen/reiselivets-verdi/reiselivsnaringens-verdi/#part1 
5 Rapport: Samarbeidsråd for kultur og reiseliv. Innspillsrapport nr.1, 27.august 2018 
6 Rapport: Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge – utvikling og fremtidspotensial. Menon 2014, s. 5.  

https://travelnews.no/nyheter/turisme-nokkelen-til-global-okonomisk-vekst/
https://www.visitnorway.no/innsikt/reiselivets-verdiskaping-i-norge/
http://www.nhoreiseliv.no/bransjer-og-fakta/fakta-reiselivsnaringen/reiselivets-verdi/reiselivsnaringens-verdi/#part1
http://www.nhoreiseliv.no/bransjer-og-fakta/fakta-reiselivsnaringen/reiselivets-verdi/reiselivsnaringens-verdi/#part1
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høy kjøpekraft og kan benytte seg av lokale bedrifters tilbud om kunst, kulturtilbud, 
restauranter, kafeer og andre opplevelser.7  

 

2.1 REISELIVETS BETYDNING FOR FINNMARK 
Reiselivsbedriftene i Norge hadde samlede inntekter på 192 milliarder kroner i 2017, viser en 
rapport utarbeidet for NHO Reiseliv.8 I Finnmark har verdiskapingen vokst med over 230 
prosent fra 2004, til 1,7 milliarder kroner i 2017. Kun Sogn og Fjordane har hatt større 
prosentvis vekst i denne perioden. 

Størst er veksten innen opplevelsesnæringene. I Finnmark har denne delen av 
reiselivsnæringene vokst med over 300 prosent fra 2004 til 2017. Den totale verdiskapingen 
av opplevelsesnæringene (servering, overnatting og aktivitet/kultur) i Finnmark var i 2015 
beregnet til 517 millioner kroner. Høyest blant kommunene var Alta (148,2 millioner kr), Sør-
Varanger (73,7 millioner kr), Nordkapp (52,7 millioner kr) og Hammerfest (51,7 millioner kr).9   

 Skatteinntekter fra reiselivsnæringen i Finnmark 

Mange kommuner i Finnmark har store skatteinntekter fra reiselivsnæringen. Samlede 
skatteinntekter til kommunene i Finnmark fra ansatte i reiselivsnæringene utgjorde kr.113 
millioner i 2017.10 Reiselivet er preget av noen store aktører, og mange lokalt eide bedrifter. 
Stort sett har bedriftene ansatte som bor og jobber i lokalsamfunnene. I Finnmark er det totalt 
ca 3600 sysselsatte i disse næringene.  

Menon Economics har beregnet hvor store skatteinntekter de ansatte i reiselivsnæringen 
bidrar med til kommuner i Finnmark i 2017. To næringer er valgt som sammenligningsgrunnlag 
med reiselivsnæringen. Dette er prosessindustri og sjømat. De to næringene har til felles med 
reiselivet at de er distriktsnæringer og ofte svært store og viktige for enkeltkommuner.  

 

                                                                 
7 Rapport: Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge – utvikling og fremtidspotensial. Menon Business 
Economics 2014.  
8www.nhoreiseliv.no/bransjer-og-fakta/fakta-reiselivsnaringen/reiselivets-verdi/reiselivsnaringens-
verdi/#part1  
9 Visit Norway Innsikt: https://www.visitnorway.no/innsikt/reiselivets-verdiskaping-i-norge/ 
10 Menon Economics, 2017 

http://www.nhoreiseliv.no/bransjer-og-fakta/fakta-reiselivsnaringen/reiselivets-verdi/reiselivsnaringens-verdi/#part1
http://www.nhoreiseliv.no/bransjer-og-fakta/fakta-reiselivsnaringen/reiselivets-verdi/reiselivsnaringens-verdi/#part1
https://www.visitnorway.no/innsikt/reiselivets-verdiskaping-i-norge/
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Tabell: Skatteinntekter fra tre næringer til utvalgte kommuner i Finnmark i 2017. Tall i millioner kroner. Kilde: Menon 
Economics 2017.
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 Kommersielle overnattinger - totaltrafikken 

Antallet kommersielle gjestedøgn vokste totalt med 36% i perioden 2005-2017. Den største 
andelen av veksten kom i hotellnæringen, med 47% vekst. Hytter og camping hadde også god 
vekst, og bobilturismen økte i denne perioden med 63%.  

I 2018 var det ca. 660 000 kommersielle gjestedøgn11 i Finnmark. Besøkstallene flatet litt ut 
sammenliknet med 2017, men dette er marginalt, og først og fremst i segmentet vandrerhjem 
og camping.  

 

Tabell: Overnattinger i Finnmark, Nordmenn og utlendinger, 2018. Kilde: Statistikknett.  

 

 

Utviklingen viser også at det er flest nordmenn som overnatter i fylket. Av alle overnattinger i 
2018 var andelen nordmenn på ca. 68%, mens andelen utlendinger var på 32%12. Det er et 
stort potensial å hente ved å øke andelen utenlandske tilreisende til fylket.  

                                                                 
11 www.statistikknett 
 
12 www.statistikknett  

http://www.statistikknett/
http://www.statistikknett/
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Tabell: Kommersielle overnattinger i Finnmark etter kundegruppe, 2017. Kilde: Statistikknett. 

 

 

Finnmark hadde vekst i antall ferie- og fritidsgjester som overnattet i fylket i perioden 2013-2017 
(29,7%).  Det var nedgang i antall kurs og konferansegjester i samme periode (tilbakegang på 5,5%), og 
en økning i yrkestrafikken (+29,2%)13 

 

Tabell: Overnatting 2017 etter segment. Kilde: Statistikknett.no  

 

 

                                                                 
13 Nord-Norsk Reiselivsstatistikk, s. 4-8. 
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 Cruise og hurtigruten 

Det er fem destinasjoner i Finnmark som har cruiseanløp. Dette er Alta, Hammerfest, 
Honningsvåg, Kirkenes og Lakselv. I 2010 hadde Finnmark besøk av 112.000 
cruisepassasjerer. Prognosen for 2019 er 182.000 cruisepassasjerer.  

Hurtigruten hadde 1 247 00014 gjestedøgn i 2017, en økning på 10% sammenliknet med 2016. 
Det har vært økning både i antall gjestedøgn og i antall landprogram. Hurtigruten har anløp i 
11 havner i Finnmark, derav utflukter i flere havner. Samferdselsdepartementet har inngått 
avtale med Havila Holding AS og Hurtigruten AS om å betjene kystruten Bergen-Kirkenes fra 
2021. Havila Holding AS vil betjene fire ruter, mens Hurtigruten AS vil betjene sju ruter15. Det 
er ingen signaler om at dette vi ha konsekvenser for eksisterende anløp i Finnmark. 

 

 Bobil og buss 

Antall registrerte overnattinger med bobil i 2018 har hatt en økning sammenliknet med 2017. 
Det er vel 34.000 registrerte gjestedøgn, noe som utgjør ca. 7% av alle kommersielle 
gjestedøgn i Finnmark16. 

Nordkapp-platået har hatt en nedgang i antall besøkende som kommer med buss på 32% 
siden 2010. De aller fleste som besøker Nordkapp-platået kommer sjøveien (cruise og 
hurtigruten). Til Nordkapp kommer likevel fortsatt en del tilreisende med buss. Bussreisende 
fra Finland er også en viktig kilde til gjester andre steder, for eksempel for Sør-Varanger. 

 

 

 Kultur og kreative næringer 

Det er et stadig økende fokus på kulturturisme som mulig kilde til økt verdiskaping og 
produktivitet i norsk reiselivsnæring, og det er sannsynlig at det kommer nasjonale satsinger 
på dette feltet.17 Kulturturister har høyest gjennomsnittlig døgnforbruk av alle grupper 
feriereisende. Samtidig gjennomfører de lengre feriereiser, og de reiser oftere flere sammen.18 
Kulturturister har særlig høyt forbruk innen restaurant, museer, shopping og opplevelser. 
Finnmark har en solid kulturnæringssektor og et innovasjonsapparat med høy kompetanse på 
dette området. En koordinert satsing på økt samarbeid mellom reiselivet, kreative næringer, 

                                                                 
14 Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2017 
15 www.regjeringen.no 
16 www.statistikknett.no 
17 Regjeringens Samarbeidsråd for kultur og reiseliv (2017-2019) skal komme med forslag til tiltak og satsinger 
innen dette feltet.  
18 Innovasjon Norges Turistundersøkelse 2016.  
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reindrifta og kultursektoren vil gi flere bransjer og næringer i Finnmark mulighet for vekst og 
innovasjon.     

Arrangementer har gjennom mange år vært viktig for Finnmark, og en rekke av våre større 
arrangementer er viktige kulturbærere og identitetsmarkører. Arrangement er med å fremme 
turisme og styrke lokal kultur og identitet i møter mellom turister og lokalbefolkningen. 
Arrangementer forankret i lokalsamfunn skaper en møteplass for de lokale og besøkende, hvor 
samspillet mellom arrangementene, turister og lokalbefolkningen kan gi unike opplevelser. 
Arrangementene med sine deltakere skaper ofte en sterk og troverdig kommunikasjon av 
steder og lokal kultur, gjennom sosiale medier og øvrig mediedekning. Eksempler her kan 
være Finnmarksløpet, Varangerfestivalen og Påskefestivalene i Kautokeino og Karasjok.  

Finnmark har en rekke unike fortrinn innen dette feltet. Samiske tradisjoner, historie, kunst og 
kultur er attraktivt for mange reisende, og gir konkurransefortrinn og muligheter for nye 
bedrifter, produkter og innovasjoner. Påvirkningen fra russisk og finsk kultur, i tillegg til det 
samiske, gjør Finnmark til en arktisk smeltedigel, noe som er særegent og har potensial til å 
utvikles til interessante og attraktive opplevelser og produkter for en rekke internasjonale 
markeder.  

 

 Variasjon i sesong 

En utvikling som gjelder for hele Nord-Norge og også for Finnmark er at antall gjester som 
overnatter om sommeren (mai-september) har blitt færre sammenliknet med 201719. 

Veksten i Finnmark har hovedsakelig kommet i vintersesongen, der vi har sett en vekst på 
235% fra 2005 til 2017. Sommersesongen i samme periode flatet derimot ut, og fra 2017 til 
2018 var det en liten nedgang i antall kommersielle overnattinger. Samtidig ser vi at 
vekstpotensialet fortsatt svært høyt for Finnmark. Det er langt fra fulle hoteller og få, om noen, 
opplevelsesbedrifter med sprengt kapasitet gjennom hele året.  

Det totale antallet kommersielle gjestedøgn i Finnmark var i 2017 på 490 704.20 Til 
sammenligning hadde Tromsø kommune totalt 1,2 millioner gjestedøgn samme år. Tromsø 
har en relativt jevn fordeling av tilreisende gjennom hele året, noe som kan forklare noe av det 
høye volumet. Dette er nemlig uvanlig for destinasjoner i Norge: De fleste andre destinasjoner 
har høy grad av sesongbasert reiseliv. Dette gjør næringslivet og lokalsamfunnet sårbart, og 
mer utsatt for negative effekter av utviklingen i markedene. Dette gjelder fortsatt for alle 
destinasjonene i Finnmark. Helårlig drift er derfor et viktig område å jobbe med. 

 

 

2.2 FORTRINN OG FORUTSETNINGER 
 Opplevelsesprodukter 

                                                                 
19www.statistikknett.no/reiseliv/sommer2/utv/utv_region_marked_alle.aspx 
20 Rapport: Økonomiske effekter fra reiselivet i Tromsø. Menon economics utgivelse no 90/2018, s. 3. 
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Globale trender tilsier at Finnmark kommer til å få sterk økning i tilstrømmingen av besøkende 
i årene som kommer. Urbanisering fører til at en stadig større andel av menneskene i verden 
bor i byer. Unike kultur- og naturopplevelser, arktisk klima og ro/stillhet er verdier som er høyt 
verdsatt i en rekke globale markeder.  

Feriereisende som kommer til Nord-Norge i dag, kommer hit hovedsakelig for å oppleve 
naturen, nordlyset, fjordene og fjellene.21 Aktiv ferie er nøkkelord. Attraktive og unike 
opplevelser er nøkkelen til å vinne konkurransen mot destinasjoner verden over. Tilreisende 
ønsker unike opplevelser, og vil delta aktivt i opplevelsene de betaler for. I Finnmark er det en 
utfordring at vi fortsatt ikke har utviklet tilstrekkelig utvalg av opplevelser til å tilfredsstille dette 
behovet i markedet. De destinasjonene som har kommet lengst med å utvikle 
opplevelsesprodukter, har alle forholdsvis jevn tilstrømming av reisende ved Hurtigruteanløp 
med landprogram, cruiseturisme og/eller storflyplass. 22 Hammerfest, Nordkapp, Alta og Sør-
Varanger kan vise til den største andelen av veksten i reiselivsnæringa. Dette vises i tallene 
for verdiskaping og i de direkte skatteinntektene som tilfaller kommunene som virkning av 
reiselivsnæringa. 

Enkle og tilgjengelige muligheter for å kjøpe og gjennomføre reiser til og fra Finnmark, og 
internt i fylket, er en forutsetning for å utnytte dette potensialet. Økt samarbeid og samspill 
mellom flyselskaper, offentlig kollektivtilbud og andre transportører, reindrifta og andre 
samiske næringsaktører, overnatting, opplevelsesnæringene, kulturnæringene og 
lokalmatprodusenter er nødvendig.  

De viktigste forutsetningene for å kunne videreutvikle reiselivsnæringa i Finnmark, er å øke og 
profesjonalisere tilbudet, markedsføringen og tilgjengeligheten av opplevelser. Opplevelser og 
aktiviteter er en viktig «reason-to-go» i reiselivsnæringa, og uten synlige og profesjonelt 
utviklede opplevelser vil reisemålene i Finnmark ikke være attraktive i den globale 
konkurransen om de reisende.  

 

 Sikkerhet og beredskap 

Med økt trafikk til og i Finnmark følger en rekke utfordringer med hensyn til sikkerhet og 
beredskap. Reiselivsnæringen i Finnmark har hovedsakelig økt i vintermånedene, og trendene 
tyder på at vinteren fortsatt kommer til å være høysesong i årene fremover. Det er nødvendig 
med oppdatert kunnskap om risiko og beredskapsplaner i tilfelle ulykker, og systemer for å 
trygge besøkende, næringsdrivende og lokalbefolkning. Økt aktivitet i Finnmarks ville og 
værutsatte naturområder skaper behov for solide regelverk, nye allianser og gode systemer 
for å sikre nødvendig beredskap i tilfelle ulykker eller katastrofer. Dette må gjøres i tett 
samarbeid med nasjonale myndigheter, regionalt næringsliv og regionale aktører. 
Tilrettelegging for at tilbyderne av reiselivsopplevelser i Finnmark øker sin kompetanse på 
sikkerhet og beredskap vil også være nødvendig for å sikre trygghet for de besøkende.   

                                                                 
21 Rapport: Turistundersøkelsen – oppsummering av vintersesongen 2016. Hovedrapport – Nord-Norgeturistene. 
Innovasjon Norge / Epinion 2017.   
22 Hammerfest skiller seg noe fra de øvrige destinasjonene, ved en reiselivsnæring med høy verdiskaping og 
skatteinngang til kommunen, men forholdsvis lavt antall opplevelsesbedrifter. Hovedårsaken til at 
reiselivsnæringa i Hammerfest likevel er på topp fire i bidrag til kommunens skatteinntekter er den høye 
aktiviteten innen kurs/konferanse og yrkesreiser. Disse er hovedsakelig knyttet til olje-/gassrelatert virksomhet. 
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 FoU og innovasjon 

Det er en forholdsvis liten andel av tilgjengelige FoU-midler som kommer reiselivsnæringa i 
Finnmark til gode. Dette kommer i stor grad av at næringa preges av mange små 
næringsaktører, som har liten kapasitet til å utvikle og delta i forskningsprosjekter og 
langsiktige innovasjonsaktiviteter. Innovasjonssystemet i Finnmark består av strukturelle 
virkemidler som spiller på lag med næringslivet. Næringshager, kunnskapsparken Origo, 
konsulentmiljøer og forskningsmiljøer spredt i hele fylket er engasjert i å iverksette FoU-
prosjekter og andre innovasjonsaktiviteter. Aktiviteten knyttet til utvikling av reiselivsnæringa i 
Finnmark er ikke høy nok på dette området.  

Fondsregion Nord-Norges FoU-strategi for Nordland, Troms og Finnmark (2017-2021) legger 
strategiske føringer for Fondsregion Nord-Norge, som er det regionale forskningsfondet i 
landsdelen. Her fremheves blant annet samisk forskning som et spesielt viktig område. For å 
utnytte potensialet som ligger i utvikling av samisk reiseliv, er det nødvendig at 
fylkeskommunen i arbeidet for å bygge sterke samiske forskningsbaserte fagmiljøer.  
Næringshager, kompetansemeglere og andre aktører bør stimuleres til å koble disse opp mot 
næringslivet.  

Forskningsrådet og Innovasjon Norge er sentrale samarbeidspartnere i arbeidet for å øke 
andelen FoU-aktiviteter i reiselivsnæringa i Finnmark. I andre næringer ser vi antydninger til at 
fylkeskommunens satsing på klynger og bedriftsnettverk er i ferd med å lykkes. Det er en av 
hovedgrunnene til at Leverandørutviklingsprogrammet for Nord-Norge, «Høyere opp i 
verdikjeden», har reiseliv/opplevelse og sjømat som sine hovedsatsingsområder. I dette 
programmet er klynger og bedriftsnettverk hovedmålgrupper. Prosjektet skal over tre år gi en 
felles satsing på leverandørutvikling for disse næringene gjennom dedikerte midler til FoU, 
bedriftsnettverk og kompetanseheving. Prosjektet har oppstart i 2019, og ledes i oppstarten av 
Finnmark fylkeskommune. 

 

 Naturen – reiselivsnæringas viktigste råvare  

For reiselivsnæringa i Finnmark er naturen den viktigste råvaren. I et bærekraftperspektiv er 
det av avgjørende betydning at vi lykkes med å foredle, markedsføre og selge denne råvaren 
på en måte som gir trippel bunnlinje for samfunnet som helhet. Da må vi finne løsninger som 
legger til rette for lønnsomme bedrifter, gir gjensidig nytteverdi for næringsliv og 
lokalbefolkning, og samtidig unngår å skade eller ødelegge sårbar natur.  

Utfordringer med manglende regelverk for uttak av ressurser fra naturen i Finnmark er aktuelle 
i en rekke av reiselivsnæringene. Innen fisketurisme og guidevirksomhet ser vi i dag at 
utenlandske aktører uten lokal tilhørighet eller tilstrekkelig kompetanse henter ut ressurser og 
tar seg betalt for tjenester som innebærer risiko for hele reiselivsnæringa i fylket. Uttak av 
fiskeressurser uten at dette blir kontrollert, registrert eller kvalitetssikret, og guidevirksomhet 
uten kvalitetssikring eller sikkerhetsvurderinger utgjør reelle trusler for reiselivsnæringa i 
regionen. Her kan fylkeskommunen spille en rolle ved å arbeide for reguleringer, registreringer 
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og kontrollvirksomhet som ivaretar lokal verdiskaping, sikkerhet og destinasjonen Finnmark 
sitt omdømme. 

Det geografiske området Finnmark har fem nasjonalparker. Stabbursdalen og Øvre Pasvik har 
vært nasjonalparker siden 19070, Øvre Anárjohka fikk nasjonalparkstatus i 1976, og Seiland 
og Varangerhalvøya i 2006. Nasjonalparkstatus er et områdevern som iverksettes av staten 
for å ta vare på viktige naturverdier. Nasjonalparkene skal begrense menneskelig virksomhet 
og utbygging, og legge til rette for at mennesker kan oppleve nasjonalparken uten å skade 
eller forstyrre natur og dyreliv. Nasjonalparkene samarbeider imidlertid med næringslivet og 
lokalsamfunnene for å finne gode løsninger som gjør det mulig å bruke områdene også til 
næringsformål. 

Det finnes flere park-konsepter som har som mål å bidra til trippel bunnlinje i lokalsamfunn og 
lokalt/regional næringsliv. Regionalparker og geoparker er eksempler på park-konsepter som 
kan være aktuelle for reiselivsdestinasjoner i Finnmark. Varanger har siden 2017 hatt status 
som regionalpark.  

Et sentralt område i dette arbeidet er å finne en god balanse mellom vern og bruk av naturen. 
Godt samarbeid mellom næringslivet, offentlige myndigheter, FEFO, nasjonalparkforvalterne 
og lokalbefolkningen er avgjørende for å få dette til på en god måte.  

 
 

 Merkevarebygging, digitalisering, profesjonalisering og 
kompetanseheving 

En merkevare er markedets erfaringer, inntrykk og forventninger til produkter og tjenester. En 
merkevare eksisterer i forbrukernes bevissthet, og kan bidra til å øke produktenes verdi. Ved 
å bygge en tydelig posisjon i markedene, øker kundenes betalingsvillighet og bedriftenes 
lønnsomhet. Merkevarebygging kan gjøres på destinasjonsnivå, bransjenivå, bedriftsnivå eller 
produktnivå, og en god merkevarestrategi er et konkurransefortrinn for å vinne konkurransen 
om nye markeder.  

Digital synlighet og tilgjengelighet er en integrert del av en god merkevare i dagens 
reiselivsnæring. Økt fokus på digitalisering vil være nødvendig for å utnytte potensialet som 
ligger i en merkevare, og bedrifter og reisemål vil ikke lykkes i å nå hele rekkevidden av sine 
relevante markeder uten god og profesjonell digital tilstedeværelse. Her er status for bedrifter 
og reisemål i Finnmark i dag ikke god nok. Det er mulig å øke reiselivsnæringenes lønnsomhet 
og verdiskaping betraktelig ved å forbedre deres digitale synlighet og tilgjengelighet. 

Flere bedrifter i Finnmark har lyktes godt med merkevarebygging og digitalisering som strategi 
for økt lønnsomhet. Potensialet for å utnytte dette bedre er fortsatt stort i reiselivsnæringa. 
Nordnorsk reiseliv er Finnmark fylkeskommunes viktigste faglige virkemiddel for å bidra til at 
Nord-Norge og Fnnmark markedsføres på en profesjonell måte til markedene. Ved å bygge 
destinasjonene i Finnmark til kjente og sterke merkevarer er det mulig å øke verdiskaping, 
lønnsomhet og antall arbeidsplasser. Leveransen må bedriftene selv stå for, og her er 
nøkkelen å levere i henhold til de besøkendes forventninger. Digitalisering, kompetanseheving 
og profesjonalisering av reiselivsnæringa i Finnmark er fortsatt nødvendig, dersom potensialet 
for vekst skal tas ut i lokal og regional verdiskaping. Et sentralt ledd i et slikt arbeid må være 
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økt innsats for digitalisering av reiselivsnæringene, samt utvikling av bærekraftige opplevelser, 
bedrifter og reisemål, i tråd med regionale, nasjonale og globale markedstrender.  

 

 

3. SATSINGSOMRÅDER 
Det er med grunnlag i gjeldende kunnskapsgrunnlag valgt fire strategiske satsingsområder.  

 
 Flere og mer lønnsomme bedrifter  

For å lykkes med å øke lønnsomheten i reiselivsnæringa er det avgjørende at vi legger til rette 
for opplevelser som vil få turister til å tilbringe tid i fylket. Samarbeid i hele fylket må til for å 
utnytte potensialet.  

Selv om Finnmark ligger langt nord for polarsirkelen med store avstander fra andre 
befolkningssentre og markeder, har Finnmark sin beliggenhet en rekke unike fortrinn. Blant 
disse er midnattssol, nordlys, samisk befolkning som lever tradisjonelt og engasjerer seg i 
tradisjonelle aktiviteter, samt et bredt spekter av friluftsaktiviteter på hav, fjorder, øyer, fjell og 
vidde. Reiselivets muligheter i Finnmark har lenge vært sterkt knyttet til Hurtigruten som stadig 
utvikler nye tilbud for turister og derfor spiller en nøkkelrolle når det gjelder markedsføring. De 
siste årene har også Nordnorsk reiseliv tatt en ledende rolle, særlig innenfor digital 
markedsføring av landsdelen.  

Det er avgjørende for fylket å tilrettelegge for at flere bedrifter utvikler profesjonelle og synlige 
opplevelser for tilreisende og lokalbefolkning. Mulighetene er mange, for eksempel innen 
fisketurisme, fuglekikking, kajakkpadling, fotturer, terrengsykling, samiske aktiviteter og 
produkter, kulturelle opplevelser og matopplevelser. Nøkkelen er å tilby opplevelser som får 
besøkende til å tilbringe mer tid i området. Samtidig vil slike opplevelsesprodukter også gi 
tilbud til lokalbefolkningen og lokalt/regionalt næringsliv, som øker bolysten og gir andre 
positive synergier.  

Finnmark oppleves i dag ikke som en destinasjon eller en merkevare. Med små aktører både 
i privat og offentlig sektor, blir samarbeid en særlig viktig faktor for å lykkes med å utvikle 
området i en slik retning. Aktørene er små og fragmenterte, og det er få fellesskap som forener 
reiselivsnæringa og tilgrensende næringer til felles strategisk arbeid. Derfor må vi ha flere og 
mer lønnsomme bedrifter, som samarbeider over hele fylket for å utnytte hele potensialet.  

 

 Bærekraft 

Bærekraft er sannsynligvis den faktoren som i størst grad kommer til å styre reisevaner og 
trender i årene som kommer. En bærekraftig utvikling av reiselivsnæringene i Finnmark vil 
være helt avgjørende for bedriftenes muligheter til å utnytte alle de nevnte fortrinn og 
muligheter. Reiselivsnæringene i Finnmark har i stor grad tatt dette inn over seg allerede. Det 
er et uttrykt ønske blant aktørene at utviklinga i så stor grad som mulig styres i bærekraftig 
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retning. De ønsker lønnsomme bedrifter som bidrar til bruk og ivaretakelse av naturen, og har 
positiv samhandling med lokalsamfunnet.  

Økt digitalisering er en sentral brikke i utviklingen av bærekraftige reiselivsnæringer. Digitale 
plattformer er i dag den største driveren av utvikling, kjøp og salg i reiselivet. Finnmark som 
reisemål og næringslivet i Finnmark er i dag ikke tilstrekkelig synlig og tilgjengelig digitalt.  
Næringslivet har ikke tilstrekkelig kompetanse eller ressurser til å bygge opp og opprettholde 
synlighet i markedene på digitale plattformer. Dersom vi skal nå hovedmålet om at Finnmark 
skal være et av verdens mest anerkjente bærekraftige reisemål, må den digitale kompetansen 
og synligheten til reisemålet og opplevelsestilbudene i Finnmark styrkes.  

Fortsatt er det en liten andel av bedriftene i reiselivsnæringa i Finnmark som har 
miljøsertifiseringer. En rekke destinasjoner i Finnmark er imidlertid i ferd med å skaffe seg 
sertifisering som bærekraftig reisemål. Alle pågående reisemålutviklingsprosesser i fylket har 
fokus på bærekraft. Nordnorsk reiseliv har trippel bunnlinje som sin kjerneverdi, og arbeider 
for å fremme dette moderne bærekraftbegrepet i næringslivet i hele Nord-Norge. Det regionale 
nivået må bidra til å understøtte, styrke og videreutvikle dette arbeidet.  

 

 

 Arbeidskraft med riktig kompetanse 

Reiselivsnæringa i Norge er fortsatt en næring som i for stor grad er preget av 
sesongarbeidere. Næringa har også lavt utdanningsnivå sammenlignet med de fleste andre 
bransjer. Utviklingen viser nå at både gjester og samarbeidspartnere stiller høyere krav til 
kompetanse, innen områder som kokkefaget og lokalmat, språk, kultur, historiefortelling, 
guiding, kommunikasjon og vertskap. Sikkerhet, miljø og klima er andre områder der 
markedene forventer profesjonalitet og kompetanse. En forutsetning for videre vekst og 
utvikling innenfor næringa er knyttet til tilgang på kompetent og stabil arbeidskraft, og en stor 
del av denne kompetansen må hentes i konkurranse med reiselivsnæringa i hele Norge. Til en 
viss grad kan denne kompetansen utvikles lokalt, ved tilrettelegging for praksisplasser, 
læreplasser og traineeordninger. Styrking av eksisterende og utvikling av nye tilbud innen 
videregående opplæring og høyere utdanning vil også være viktige virkemidler. Sett i lys av 
den demografiske utviklinga i Finnmark og Nord-Norge vil det imidlertid være behov for å 
tiltrekke arbeidskraft også fra utenfor landsdelen.   

 

 

 Logistikk- og samferdselsløsninger  

De 11 flyplassene er viktige for muligheten for å reise til og fra Finnmark. Tilgjengelighet er en 
nøkkel til vekst i reiselivet, og en utfordring for Finnmark som reisemål. Med store avstander 
til markedene, og også internt i Finnmark, er antallet flyavganger en vesentlig faktor som 
grunnlag for å øke antall besøkende på våre destinasjoner. Dette gjelder særlig direkteruter, 
men også generelt flyavganger til, fra og internt i Finnmark. Det er behov for samarbeid, politisk 
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og i allianser med aktører i hele Nord-Norge, for å bedre forutsetningene for reiseliv- og 
opplevelsesnæringene.  

De tre flyplassene i Alta, Lakselv og Kirkenes er i en særstilling i forhold til muligheten for å 
transportere et større antall reisende inn og ut av regionen. Tilbudet styres her i stor grad av 
flyselskapene. Charterfondet er et samarbeid mellom de tre nordnorske fylkene, som minsker 
risikoen for aktører som ønsker å tilby charterreiser direkte til Nord-Norge fra globale markeder.  

I tillegg til fly, er vegnettet til/fra og internt i Finnmark av avgjørende betydning for Finnmarks 
tilgjengelighet som reisemål. Det er nødvendig med samarbeid og koordinering mellom alle 
etater som har ansvar for vegkvalitet og trafikksikkerhet, informasjon, tilrettelegging for 
bilister og syklende, samt nødvendig infrastruktur for el-biler, el-sykler og generelt øvrige 
fellesgoder. Det ligger også et uutnyttet potensial i å øke fokus på de to nasjonale 
turistvegene og reiselivsmuligheter i tilknytning til strekningene, E75/fylkesveg 341 
Varangerbotn-Hamningberg og fylkesveg 889 til Havøysund. 
 
I Finnmark øker cruisetrafikken, og flere destinasjoner har fokus på cruiseturisme i dag. Cruise 
anses å ha potensiale for vekst, men også her er reiselivet i Finnmark avhengig av å utvikle 
flere profesjonelle og synlige opplevelsesprodukter for å vinne i den globale konkurransen om 
kundene.  

Økt samarbeid med aktører i våre naboland kan gi muligheter for økning i antall gjester i 
fremtiden. Et eksempel på slike prosjekter er samarbeidsprosjektet Barents on time, som skal 
gjøre det enklere for grensekryssende passasjerer mellom Russland, Norge og Finland. 
Prosjektet har fokus på korrespondanser, informasjon og infrastruktur, og utvikler tilbud og 
tjenester for reisende mellom Finnmark, Lappland og Murmansk. Det er behov for flere 
lignende prosjekter dersom vi skal lykkes i å gjøre det enklere for besøkende å reise til og fra 
Finnmark. 

Utviklingsprosjekter, samordning og samarbeid mellom private og offentlige logistikk-tilbydere 
er nødvendig for å utvikle tilbud som er best mulig tilpasset reiselivets kunder.  
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4. MÅL OG STRATEGIER 
 

4.1 HOVEDMÅL 
Finnmark er kjent som et av verdens mest bærekraftige reisemål 

 

 

4.2 STRATEGIER 
Strategiene er mellomleddet mellom mål og tiltak. Strategiene er overordnet og planmessige, 
og skal legge føringer for hvilke tiltak som skal prioriteres i planperioden. De skal brukes som 
verktøy for å gjøre prioriteringer på en effektiv og systematisk måte.  

 

Delmål 1: Flere og mer lønnsomme bedrifter  

Strategier:  

• Være pådriver for utvikling av en solid destinasjonsstruktur i Finnmark 

• Være pådriver for regulering, kontroll og registreringssystemer som sikrer lokal 
verdiskaping, gjestenes sikkerhet og næringas omdømme 

• Legge til rette for nye allianser og nytenkning for finansiering og drift av fellesgoder 

• Være pådriver for en felles nordnorsk allianse i nasjonalt påvirkningsarbeid ved 
fremtidig utvikling av den nasjonale reiselivspolitikken 

• Styrke samarbeidet og synergiene mellom reiselivsnæringene og andre næringer 

• Utnytte virkemidler og næringssatsinger aktivt for å øke kompetansen og styrke 
nettverkene i reiselivsnæringene og tilgrensende næringer 

• Være pådriver for satsinger for økt gründerskap  

• Stimulere til utviklingsprosjekter for eksisterende næringsliv, slik at eksisterende 
næringsliv kan styrke sin rolle som en kilde til nye satsinger og etableringer 
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Delmål 2: Finnmark skal være attraktivt og anerkjent som et bærekraftig 
reisemål  

Strategier:  

• I samarbeid med nasjonalparkstyrene arbeide for at besøk i nasjonalparkene i 
Finnmark kan skje på en bærekraftig måte ut fra den enkelte parks egenart 

• Være en pådriver og støttespiller for bærekraftsertifiseringer på destinasjonsnivå og 
bedriftsnivå  

• Fortsette satsingen på Nordnorsk reiseliv som markedsføringsaktør for Nord-Norge 
som reisemål 

• Legge til rette for å bygge destinasjonene i Finnmark til kjente og sterke merkevarer 

• Være pådriver og tilrettelegger for nettverk og prosjekter for digitalisering og økt 
bærekraft  

• Tilrettelegge for arenaer og møteplasser som fremmer digitalisering og bærekraftig 
vekst i reiselivsnæringene  

• Være aktiv og tilgjengelig som strategisk rådgiver for kommuner og relevante 
utviklingsmiljø 

• Sikre at Finnmark har et aktivt eierskap i relevante selskaper, som FeFo og Nordnorsk 
reiseliv 

• Stimulere til en bærekraftig næring i bærekraftige lokalsamfunn ved å legge til rette for 
økt samarbeid og samhandling  

• Være pådriver for at bærekraft ivaretas i kommunale planer 

 

 

Delmål 3: Arbeidskraft med riktig kompetanse 

Strategier:  

• Bidra til utdanning og kompetanseutvikling gjennom å legge til rette for mer og bedre 
samarbeid mellom skoler, utdanningsinstitusjoner, næringslivet og offentlige 
virksomheter 

• Videreutvikle eksisterende og arbeide for nye utdanningstilbud relatert til reiseliv og 
tilgrensende næringer innen videregående opplæring og høyere utdanning 

• Støtte opp om og ta initiativ til flere læreplasser, studentpraksisplasser og 
traineeordninger innen reiselivsnæringene og tilgrensende næringer 
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• Være pådriver for og deltaker på møteplasser i krysningspunktet opplæring, FoU og 
næringsliv  

• Legge til rette for ulike kurs og opplæringstiltak som bidrar til å heve kvaliteten på 
tjenester og produkter som tilbys av reiselivsaktører i Finnmark 

• Være pådriver for økt bruk av FoU i reiselivsnæringene og tilgrensende næringer 

• Fremme faktabasert kunnskap om reiselivsnæringene 

 

 

Delmål 4: Logistikk- og samferdselsløsninger tilpasset reiselivsnæringas kunder 

Strategier:  

• Bidra til økt aktivitet gjennom fond og tilskudd til chartertrafikk, cruisetrafikk og øvrige 
prosjekter som medfører økt tilstrømming av besøkende 

• Være pådriver for et forbedret flytilbud for både stamflyplasser og småflyplasser i 
Finnmark, i form av økt antall flyavganger, flere direkteruter og reduksjon i flyavgifter 
som virker konkurransevridende i distriktene 

• Bidra til et godt samarbeid mellom offentlige virksomheter med ansvar for vegnettet 
til/fra og internt i Finnmark, samt pådriver for utviklingsprosjekter knyttet til 
veginfrastrukturen i Finnmark 

• Være pådriver for nye løsninger og relevante innovasjonsprosjekter innen samferdsel 
og infrastruktur, herunder prosjekter for ladestasjoner for el-biler og el-sykler langs 
vegene i Finnmark 

• Utvikle og markedsføre kollektivtilbudet i fylket som reiselivsprodukt 

• Sikre at reiselivsnæringene blir lyttet til i relevante samferdsel- og infrastruktursaker i 
RUP-partnerskapet 

• Være pådriver for samarbeidsprosjekter for å styrke tilgjengelighet og brukervennlighet 
for kollektivtilbudet 

 

 

4.3 MÅLEINDIKATORER 
Måleindikatorene gjelder for hele perioden 2019-2023, og skal benyttes for å måle oppnåelse 
av strategiens hovedmål og delmål: 

• 500 nye arbeidsplasser i reiselivsnæringene i det geografiske området Finnmark 
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• Reiselivsnæringene i det geografiske området Finnmark har økt sin verdiskaping med 
100% i perioden 

• Finnmark har en destinasjonsstruktur som støtter opp om et felles strategisk og 
operativt arbeid for hele verdikjeden i reiselivsnæringene 

• Et system for fellesgodefinansiering er etablert i alle kommuner 

• Reiselivsnæringene i alle kommunene har iverksatt tiltak for å styrke posisjonen som 
bærekraftig destinasjon 

• Næringslivet har tilgang til kvalifisert arbeidskraft gjennom hele året 

• Finnmark har minst en verdensledende reiselivsklynge  

• Reiselivsnæringene i Finnmark har økt sin andel utløste FoU-midler med 100%  

• Reiselivsnæringene i Finnmark domineres av helårlige arbeidsplasser  

• Kollektivtilbudet og andre transportløsninger er godt kjent og enkelt å bruke for 
besøkende og lokalbefolkning 
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