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London World Travel Market 2018:
En kort diagnose 

• Veksten i det globale markedet bare fortsetter

• Opplevelse-turisme  i rask vekst: større inngrep i 
natur på reisemålene

• «Over-tourism» - er reiselivet er i ferd med å bli 
sin egen fiende?

• Vern prioriteres fremfor vekst på stadig flere 
destinasjoner

• SoMe påvirker etterspørsel – og evne til å takle 
tøying av tålegrensene på mange reisemål 



Vi er inne i 
akselerasjonens tidsalder

Globaliseringshastigheten 
øker

Utfordringene reiselivet står 
overfor mer komplekse enn 
før 

«Selfie-syndromet» legger 
større press på sårbare 
turisme-ikonener: «We’re all 
connected now. But nobody is  
in charge.» 

På tide med en time-out



Reiselivet må tilpasse seg Paris-
klimaavtalen. Umiddelbart.



Grønn Konkurransekraft:  
Regjeringen setter nye og langt 
større krav til bærekraft 
• «Føre var» og «forurenser skal 

betale» tilnærming

• Alle løsninger: lavutslipp og 
globalt konkurransedyktige

• Både grønne incentiver og 
straffeskatter må til

• Miljøkostnader bør prises

• 14 veikart og et sjøkart

• GHB: «FNs Klimapanel er ikke en 
vekker, men en udetonert 
bombe»



National Geographic Society
og 

Innovasjon Norge samarbeidsavtale
(2007)

• Advarsel mot å telle antall turister som målestokk for suksess

• Vern og forvaltning er like viktig som vekst. 

• Lokalbefolkningen skal høste like store gevinster fra turismen 
som besøkende, via  reiseopplevelser som skaper mer 
livskraftige samfunn - uten tap av særpreg



Adventure Travel Trade Association: “Mass tourism has a high probability 
of accelerating an erosion of Norway's unique natural and cultural assets." 

“Volume tourism is not the answer. You must think strategically and 50 years ahead 
if growth in Norway's travel industry is to be sustainable in the future.”

ATTA’s Executive Director Chris Doyle subscribes to the vision outlined in Norway's Roadmap 

Chris Doyle
Adventure Travel Trade Association
Executive Director, Europe & Central Asia
www.adventuretravel.biz
cdoyle@adventuretravel.biz

The Adventure Travel Trade Association has currently 1330 members worldwide.

http://www.adventuretravel.biz/
mailto:cdoyle@adventuretravel.biz


https://www.youtube.com/watch?v=qSQprsD0I8s&feature=youtu.be
Intervju med Elizabeth Becker, forfatter av boken OVERBOOKED -
opphav til begrepet «Overturism» - etter hennes nylige Norgesbesøk 

https://www.youtube.com/watch?v=qSQprsD0I8s&feature=youtu.be


Daniel Skjeldam om Big Cruise-vekst langs 

norskekysten (utdrag)

-Tak på antall cruisegjester pr. dag

-Størrelse-reduksjon for cruiseskip

-Lokal verdiskaping; pålegg om kjøp av norske 

varer og tjenester underveis

-Regulering av utflukter i sårbare områder

-Miljøinstruks for alle skip over 10 000 bruttotonn

-Satse hardere på helårsturisme



Mindre volumturisme, bedre segmentering*

«Innovasjon Norge må sammen med reiselivsnæringen 

utvikle en norsk reiselivsstrategi basert på en ‘High yield- low

impact’ modell, istedenfor maksimering av antall gjester. 

Dette betyr ikke at alle tilbud skal være høyt priset, men at 

reise- og turopplevelsen må ha grønne fortegn.»* 

Volumturisme skal erstattes av mer sofistikert, segmentert 

markedsføring.

*utdrag fra Veikartet



Svalbard og Veikartet for bærekraftig reiseliv

• En helhetlig visjon for Svalbard

• Kulturarven teller

• LYR: Bærekraftig samfunn vs. reisemål

• Ledende i forsking og utdanning



Stilling ledig for

• reiselivsledere som tenker både 
samfunnsøkonomi og forstår økosystemer 

• politikere som har satt seg inn i reiselivets 
vesen og fremtidige betydning for Norge

• destinasjonsansvarlige som tenker 
langsiktig, helhetlig og 
samfunnsøkonomisk – og som innser den 
reelle verdien av norske knapphetsgoder

Fellesnevneren: Ingen tid å miste


