
Samfunnsmessige virkninger av akuttutslipp 
– reiseliv 

Reiselivsnæringen vokser i Nord-Norge 
•  Sterkest vekst i Lofoten à sterkest vekst i Vågan  
•  Lyseste fremtidsprognoser 
•  Best lønnsomhet 
•  Høyest betydning sysselsettingsmessig  
•  Størst omsetning  
•  Mest forsket på i reiselivssammenheng  

Lofoten er det område i Nord-Norge hvor et 
akuttutslipp har størst potensielt skadeomfang 
(for reiselivet).  
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Holdningsundersøkelser 
- det respondentene tror de ville gjort gitt et oljeutslipp 
 
1992 Skagerak  forlate regionen: 52% i camping/42% i 

   hotellsegment  
1993 Bohuslän  forlate regionen: 50% blant de 

     bevegelige turistene  
1996 Sea Empress 17% sa de ville unngå Wales 
2010 Macondo  20% i 2010, 15% i 2011, 2-3% i 2012 

   (Florida) 
2012 Lofoten  38% svarer det er svært sannsynlig at 

    regionen ikke vil besøkes ved et 
    utslipp  
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Erfaringsbasert kunnskap  
•  Braer 1993   10% nedgang, så økning over 1992 nivå 

    
•  Sea Empress 1996  7% nedgang kommersielle gjestedøgn  

   “modest impact on tourism” WWF 
 
•  Prestige 2003   14% opp, 14% færre utlendinger 

   2004 utlendingene tilbake (+ 150%) 
 
•  Full City 2009  totalt oppgang, nedgang i tilfeldig forbipassende  

   “ikke vesentlige økonomiske konsekvenser” 
 
•  Macondo/DH 2010  17 – 26%  nedgang i turistmarkedet 

   ned 15% i 2011, ned 2-3 i 2012  (holdning) 
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«Ikke besøke Lofoten gitt oljeutslipp»  
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Samfunnskonsekvenser  
-  «følelser»  
-  Psykiske problemer  
-  Legitimitet  
-  Uro og ustabilitet  
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 Fra Braer, fra Sea Empress og fra Prestige;  

Tapt tiltro og tillit til sentrale myndigheter, 
og deres evne og vilje til å håndtere denne 
typen katastrofer…... 
….tilstedeværelse av nasjonale ansvarlige institusjoner 
og mulighet for meningsfull deltakelse lokalt.   
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Oppsummering  

•  Reiselivsnæringen vil kunne oppleve en nedgang i 
antall turister (feriemarkedet) første sommersesong på 
mellom 8 – 40% 

•  Yrkesreisende vil i samme perioden oppveie mye av 
tapene for overnattingsstedene og transport 

•  Opplevelsesprodusentene relatert til det marine miljø 
blir mest skadelidende  

•  Berørte samfunn vil oppleve et for dem sjokk.  Det er 
svært varierende hvor store følger som påvises, mye 
avhengig av tilpasningsstrategier og avbøtende tiltak.  


