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Presentasjon av innledere
Jan Sverre Sivertsen
Jan Sverre Sivertsen (Sivert) er partner og rådgiver i  
2469 Reiselivsutvikling AS, polfarer og strategirådgiver.  
Til Friske fraspark har vi vært heldige å få Sivert som  
konferansier og programleder. Sivert vil med glimt i øyet, godt humør 
og engasjement lose og lede oss gjennom to konferansedager. 
I kombinasjon med sin lange operative og brede erfaring fra  
reiselivsutvikling, fra guiderollen til ledelse og utvikling av  
reiselivsbedrifter, har vi den rette personen på plass  
til å lede Friske fraspark.
Ikke nok med det; tirsdag 27. november kl 20.00 i Longyearbyen 
kulturhus byr Siver på foredraget «Sydpolen. 66 dager med mot-
gang, medgang og….Kari Bremnes»

Jan Sverre Sivertsen 
Konferansier og programleder

http://www.visitsvalbard.com
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Arild Olsen
Longyearbyen lokalstyre skal legge til rette for næringsvirksomhet  
i Longyearbyen og sørge for en forsvarlig infrastruktur. Arealdisponering 
og Longyearbyens uttrykk er del av dette. Arild Olsen har vært lokal-
styreleder siden høsten 2015, gjennom en periode med store  
utfordringer for samfunnet. Arild vil i sitt innlegg snakke om et samfunn 
i endring, hvordan han ser på reiselivsnæringen som omstillingsaktør, 
fremtidsmuligheter og hvordan lokalstyre betrakter sin rolle som del 
av destinasjonsledelsen for reisemålet og lokalsamfunnet.

Ronny Brunvoll
Reiselivssjef Ronny Brunvoll i Visit Svalbard innleder med hvordan 
man søker å tilrettelegge for at videre utvikling av reiselivet skal skje 
så skånsomt som mulig, og hvor samspillet mellom reiselivsnæringen, 
lokale myndigheter og lokalsamfunnet er nøkkelen for å lykkes.
Reiselivet står sentralt plassert i den pågående omstillingen av lokal-
samfunnet i Longyearbyen. Næringen har vokst til å bli den største 
sysselsetteren, og nærmer seg fullverdig og lønnsom helårsdrift.  
I tillegg er reiselivet en bærende faktor for at byens befolkning nyter godt 
av utvidet flytilbud og et levende kultur-, restaurant og handelstilbud. 
Suksessen til tross er det symptomer på voksesmerter, og mange er 
bekymret for tålegrensen til natur, kulturminner og lokalbefolkning.

Terje Aunevik
Svalbard Næringsforening organiserer de fleste bedrifter på Svalbard 
og Terje Aunevik er leder for foreningen. Terje er i tillegg gründer og 
bedriftsleder, og lever av å se nye muligheter. Det er mange aktører 
som vil ta del i utviklingen i Arktis, både kommersielle, ideelle og 
offentlige. Terje vil blant annet snakke om viktigheten av den lokale 
verdiskapingen og spør: Hvordan kan vi sørge for at lokalsamfunnet 
i Longyearbyen får større økonomisk utbytte av den aktiviteten som 
benytter Svalbard som plattform? Muligens kommer også Terje inn på 
hvorfor næringslivet er en viktig og vital omstillingsaktør.

Arild Molstad
Arild Molstad, reiselivsekspert og skribent, har vært rådgiver for bl.a. 
Unescos Verdensarvkontor i Paris, Norfund i Afrika, og UD i sørøst-Asia. 
Som en del av National Geographic Society’s Sustainable Destinations 
program var han initiativtaker til et 5-år langt samarbeid mellom  
Innovasjon Norge, Hurtigruten og National Geographic. Han var en 
nøkkelperson i opprettelsen av Veikartet for Bærekraft Reiseliv  
- en del av regjeringsinitiativet «Grønn Konkurransekraft.»  
Arild skal snakke om hvilke krav det nye Veikartet for Bærekraftig  
Reiseliv setter for Norge. Og hva kan «Veikartet» tilføre Svalbard?
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Carlo Aall
Carlo Aall er forskingsleder ved Vestlandsforsking og professor II  
i bærekraftig utvikling ved Høgskulen på Vestlandet.
På Friske fraspark stiller Carlo Aall spørsmålet «Hvordan fortelle om 
klima og bærekraft til turistene?»  
Carlo skal videre holde en presentasjon med dette innholdet:  
Reiselivet på Svalbard lever i et åpenbart klimaparadoks:  
Klimaet endrer seg og påvirker reiselivsproduktet på en negativ måte. 
Samtidig øker omfanget av turisme, noe som påvirker klimaet negativt 
gjennom utslipp av klimagasser - først og fremst fra reisen til og fra 
Svalbard. Hvordan kan reiselivsnæringen på en troverdig måte fortelle 
om klima og bærekraft til turistene uten at dette bare blir ”grønnvasking”?  
Kan reiselivsnæringen gi turistene en klimaopplevelse som motiverer 
de besøkende til økt klimainnsats når de kommer hjem; og hvordan 
skal det i tilfelle skje?

Nina Katrine Prebensen
Nina Katrine Prebensen er professor i markedsføring og instituttleder 
ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet.  
Nina har forsket på markedsrelevante spørsmål og spesielt studert  
reiseliv og opplevelsesbransjene fra både kunde- og bedriftsperspektiv.
Temaer knyttet til produksjon og samskaping av verdifulle opplevelser 
for og med kundene og kundeopplevelse sett i sammenheng med 
bedriftens bærekraftighet og lønnsomhet, er sentralt i Ninas forskning. 
Hun har hatt et nært samarbeid med næringslivet, og var bl.a sentral 
i arbeidet med å etablere Finnmarksløpet som aksjeselskap og utvikle 
strategier for både merkevaren og aksjeselskapet. 
Nina skal holde et innlegg som heter «Verdiskaping i reiselivet:  
Mange bekker små gjør en stor å» 

Pia Ve Dahlen
Pia Ve Dahlen er marinbiolog, og brenner for havet. Noen kjenner  
henne kanskje fra NRK sin satsing «Planet Plast» hvor hun bisto 
programleder Line Elvsåshagen på hennes reise i det som omtales 
som verdens raskest voksende miljøproblem. Pia mener den viktigste 
jobben for å redde havene ligger i kunnskap og holdninger, og at dette 
best forankres gjennom positive opplevelser. Nå tar Pia sitt sterke 
engasjement med til Friske fraspark for å snakke om effekter,  
muligheter og fremtiden for havene.FOTO: MARTE HARALDSEN
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Geir Wing Gabrielsen
Geir Wing Gabrielsen er seksjonsleder for Miljøgiftprogrammet ved 
Norsk Polarinstitutt og Prof. II ved UNIS. Hans forskning er primært 
knyttet til marin biologi, fysiologi og toksikologi. Han har skrevet  
vitenskapelige artikler, bokkapitler og barnebøker om effekter av  
klimaendringer og forurensning på dyrelivet i Arktis. 
Geir var trolig den første som satt problematikken med plastforurensing 
på dagsorden i 2013 med artikkelen «Et hav av søppel», og satt dermed 
fokus på det voksende plastproblemet. Den klare advarselen fra Geir  
er at vi kan ikke lenger behandle plast så uansvarlig som vi gjør!
I innlegget på Friske fraspark vil Geir Wing Gabrielsen fortelle om 
plastproblemet i havene med spesiell vekt på det som skjer i Arktis. 
Hvilke kunnskaper har vi om plast i Arktis og hva er konsekvensene  
av denne forurensningen er spørsmål Geir vil svare på.

Sara Auffret
Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) deltar i FNs 
program mot marin forsøpling, Clean Seas. Hensikten er å redusere 
plastforbruk ombord i expedisjonscruisefartøy, forsterke opprydnings-
aktiviteter på Svalbard, utvikle opplæringsmateriell og dele såkalt 
beste praksis. Sarah Auffret leder AECOs Clean Seas Project og vil på 
Friske fraspark dele med oss hvordan ekspedisjonscruisenæringa fører 
kampen mot plast! 
 
*Foredraget er på engelsk

Silje Hagen 
Silje M. Hagen er prosjektleder i Svalbard Turn og pådriver for  
Aktiv i friluft og Prosjekt Isfjorden. Hun har de siste 4 årene jobbet for 
et variert friluftstilbud for fastboende i Longyearbyen, og i 2017 ble 
Prosjekt Isfjorden etablert som et samarbeidsprosjekt med fokus på 
friluftsliv, marin forsøpling og holdningsendringer. 
I Prosjekt Isfjorden 2017/2018 er det så langt gjennomført 12 
strandryddetokt med over 600 deltakere totalt. Silje har satt marin 
forsøpling på den lokale agendaen og gjør lokalbefolkningen  
oppmerksom på egen holdning og adferd. Å gå en tur med mening har 
blitt trendy, og prosjektet bidrar til at folk ser realiteten og bidrar  
i kampen mot marin forsøpling. 
Silje skal snakke om hvordan friluftsliv og opplevelser kan brukes  
i kampen mot marin forsøpling.
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Christoffer Ringnes Klyve

«Burde alle egentlig bli hjemme i stedet? Om paradoksene i friluftsliv, 
turisme og miljøpåvirkning». Christoffer Ringnes Klyve fra Framtiden i 
våre hender skal snakke om hvordan enkeltpersoner kan bidra i kampen 
mot plastforurensing, og hvordan vi kan redusere våre klimautslipp 
som turister og friluftsentusiaster?
Christoffer Ringnes Klyve er nestleder i Framtiden i våre hender.  
Han er veldig glad i natur og friluftsliv, og håper menneskene kan finne 
en måte å nyte naturen på, uten å ødelegge den samtidig. 

 
Odd Roar Lange
Odd Roar Lange, The travelinspector, kommer til Friske fraspark.  
Odd Roar er en av Norges mest erfarne reiselivsjournalister,  
er prisbelønnet reiselivsblogger og har Nordens største reiseblogg: 
Thetravelinspector.no. Han har i en årrekke vært reiselivsjournalist  
i Dagbladet og Aller Media og er en ofte brukt reiseekspert i tv, radio, 
aviser og ukeblad. Han er aktiv i reiselivsdebatten og har tidligere 
ledet reiseprosjektet «Kortreist Norge» for 32 mediehus med i alt 87 
aviser. Odd Roar Lange står bak salgssuksessene «50 turer i Norge» 
og turveilederen «Felthåndboka», og kom denne høsten ut med  
«Den beste reisehåndboka 2019».
På Friske fraspark skal Odd Roar Lange holde et innlegg som heter: 
«Reisejournalister - vaktbikkjer eller logrende hunder?» Hva skjedde 
egentlig sommeren 2018, da mediene endret fokus fra jubelreportasjer 
og hyllest av norsk natur til kritisk blikk på overturisme, forurensing og 
mørke skyer i horisonten? Hvorfor bør Norge få egen reiselivsminister? 
Og hvordan skal vi lykkes i årene som kommer?

Torbjørn Pedersen
Torbjørn Pedersen er professor i statsvitenskap ved Nord universitet. 
Han er tidligere redaktør i Svalbardposten og bodde i Longyearbyen 
frem til i fjor. I en årrekke har Pedersen jobbet med Svalbardpolitikk, 
både innenfor og utenfor forvaltningen. Hans Svalbard-forskning inkluderer 
doktorgradsavhandlingen «Conflict and Order in Svalbard Waters» fra 
2008 og den aktuelle studien «The Politics of Presence:  
The Longyearbyen Dilemma».
På Friske fraspark skal Torbjørn holde et foredrag om det norske  
myndigheter ikke forteller reiselivsnæringen i Longyearbyen:  
«Reiseliv og storpolitikk: De uskrevne rammene for næring på Svalbard»

Flere innledere vil bli presentert fram mot oppstart av konferansen…. 
Vi tar forbehold om endringer i programmet. 
Konferansen gjennomføres på norsk!

FOTO: PRIVAT
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Sammen med Longyearbyen lokalstyre,  
Svalbard Næringsforening, UNIS og AECO 
ønsker Visit Svalbard å invitere til en aktuell,  
vital og attraktiv reiselivskonferanse.  
Programmet favner tema og problemstillinger 
som er på reiselivsplakaten høsten 2018. 
Dette blir en møteplass for kunnskapsdeling, 
innsikt og kompetanse – som er svært viktige 
byggesteiner i en miljøvennlig og fremtidsrettet 
reisemålsutvikling. Problemstillingene vi har på 
tapetet skal være aktuelle og interessante for 
lokale deltakere, andre reisemål, organisasjoner, 
forskning, forvaltning og politikere.
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PRAKTISK INFORMASJON
Konferansestart tirsdag 27. november kl 15.00
Konferanseslutt torsdag 29. november kl 13.30

Konferansedeltakelse, foredrag og middag
• Konferansedeltakelse inkl 2 lunsjer.... kr 2500
•  Foredrag med Jan Sverre Sivertsen  

i Longyearbyen kulturhus 27. november:  
«Sydpolen - 66 dager med medgang  
og motgang....og Kari Bremnes...» .... kr 100

• Konferansemiddag 28. november ...... kr 500

Fly og hotellovernatting:
Fly med SAS t/r Oslo – Longyearbyen  
27.-29. november og 2 netter på  
Radisson Blue Polar Hotel Longyearbyen,  
i enkeltrom inkl frokost. kr 4890

Pakketilbud fra Hurtigruten Svalbard
Send bestilling på epost til  
gruppe@hurtigrutensvalbard.com  
med navn, mobil, evt tilknytningsfly og allergier.
Frist for bestilling er 11. september 2018. 
Tilbudet gjelder så langt kapasiteten rekker.  
Ønsker du å reise fra en annen flyplass  
kan forespørsel sendes til Hurtigruten Svalbard.

Følg med:
Aktuell og oppdatert informasjon om  
konferansen finner du HER
Programmet oppdateres kontinuerlig

www.visitsvalbard.com

MELD DEG PÅ HER!
Frist 1. november 2018
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Reiselivskonferansen Friske fraspark  
er sponset av:

http://www.visitsvalbard.com
mailto:gruppe%40hurtigrutensvalbard.com?subject=
https://www.visitsvalbard.com/informasjon-for-besokende/corporate-site/friske-fraspark
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