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INNSPILL - KUNNSKAPSINNHENTING OM ØKT VERDISKAPING I NORD 

 

Hovedorganisasjonen Virke viser til e-post av 23. april med invitasjon til å komme med 

innspill til regjeringens kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping i nord. 

 

Økt verdiskaping i Nord bør fokusere på hele næringslivet 

 

Både reiseliv og fiskeri er svært viktige næringer i nord, og står for en større del av de 

nordligste fylkenes produksjon enn den gjør i landet for øvrig. Kunnskapsgrunnlaget bør 

likevel ikke har et ensrettet fokus på reiseliv og fiskeri, men på den generelle veksten 

og verdiskapingen som hele næringslivet i nord ønsker å ta del i. I vedlagte rapporter 

fra Nordland gir en oversikt over viktige næringer. I tillegg til reiseliv, havbruk og fiskeri 

finner vi et stort innslag av kunnskapsbasert tjenesteyting, prosessindustri, varehandel, 

kultur, petroleum og offentlig og privat tjenesteyting. Gode rammebetingelser innenfor 

infrastruktur, samferdsel og bredbånd er forutsetninger som må være på plass for all 

næringsutvikling. Rekruttering av kompetent arbeidskraft er en annen. I tillegg kommer 

mer spesifikke behov for den enkelte bransje eller sektor.  

 

Når det gjelder økt verdiskaping for reiselivet så vil vi fremheve fire viktige 

fokusområder: 

 

1. Reiselivssatsingen bør fokusere på attraktive opplevelsesnisjer som gir 

forutsetning for helårsdrift.  

2. Like viktig som samarbeid innad i reiselivsnæringen for økt vekst, er samspillet 

mellom reiselivsnæringen og andre næringer som leverer innhold til 

reiselivsnæringen, for eksempel kultursektoren.  

3. Reiseliv er ikke bare en næringsmulighet i seg selv, men en god komplementær 

næring som sammen med andre satsinger vil kunne gi attraktive sentra i 

landsdelen med en mangfoldig handels- og tjenestetilbud.  

4. Bevaring og utvikling av Nord-Norge som naturbasert og bærekraftig reisemål, 

som beskrives i et eget avsnitt. 
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Nord-Norge som naturbasert og bærekraftig reisemål 

 

Studier gjennomført av Optima-prosjektet som ser på hvordan andre land oppfatter 

Norge som reisemål, viser at Norges posisjon som reisemål er utelukkende 

naturbasert. Undersøkelser viser at aktiviteter og opplevelser somt bærekraft står 

stadig sterkere hos de som velger å feriere i Norge. Dette er momenter som også står 

sentralt i markedsføring av reiselivsproduktet Norge. Norge som reiselivsdestinasjon er 

helt unikt når det gjelder de verdier som ligger i bærekraftbegrepet og knyttes derfor til 

ansvarlighet, kvalitet og langsiktighet.  

 

I regjeringens nye reiselivsstrategi styrkes ambisjonen om bærekraft ved at bærekraft 

gjøres til en overordnet premiss. Det betyr at utviklingen av Norge som et bærekraftig 

reisemål settes som en forutsetning for regjeringens næringspolitikk overfor 

reiselivsnæringene. Vi vil i denne sammenheng trekke fram Lofoten som en av de mest 

spektakulære destinasjonene i Norge. Lofoten har høstet mye anerkjennelse som 

reisemål internasjonalt på grunn av de unike naturopplevelsene. Det er blitt investert 

store summer i området, noe som også er ledd i å tilrettelegge for ytterligere vekst. 

 

En fremtidig utbygging av petroleumsressursene i området Barentshavet-Lofoten vil by 

på både muligheter og utfordringer for reiselivet i Nord. En fremtidig utbygging vil kunne 

skape flere yrkesreiser og økt kurs og konferansevirksomhet. Denne typen 

reisevirksomhet er noe annet enn turisme som har sitt utgangspunkt i natur og 

opplevelser og som det i dag satses sterkt på å bygge opp i Norge. 

 

I Lofoten hvor reiselivet spesielt satser på et naturbasert og bærekraftig produkt er 

kravet til ektet stort. Vi er derfor bekymret for at en utbygging av 

petroleumsforekomstene i området Lofoten-Vesterålen vil kunne få uheldige 

implikasjoner på området som turistdestinasjon. En utbygging kan i verste fall gi 

uopprettelige skader for det naturbaserte reiselivet som sådan – stikk i strid med 

målene i den nasjonale reiselivsstrategien. Dette er en fremtidig utfordring som vi 

mener vil kreve et stort kunnskapsbehov for å løse. 

   

 

Indeks Nordland 2012  
http://www.kpb.no/sites/k/kpb.no/files/5f2e5bd3e4651ae6b63c36f66674973a.pdf 
 
Full gass i Nordland  
http://www.kpb.no/sites/k/kpb.no/files/d2922c37a967202c9bc5785ee5f6be18.pdf  

 
Konjunkturbarometer Nord-Norge høst 2011 (vår 2012 lanseres 14. mai) 

http://www.kbnn.no/  
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