Tromsø - et bærekraftig reisemål
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Noen fakta om reiselivet i Tromsøregionen
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Reiselivet i Tromsø var i 2016 den tredje største
næringen målt i verdiskaping
Verdiskaping i millioner kroner
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Verdiskaping i rapporteringspliktige foretak i Tromsø i 2016, fordelt på næringer.
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I tillegg betalte reiselivet inn 139MNOK til kommunekassa i personskatt i 2017.
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Reiselivet er blant de aller største arbeidsgiverne i
regionen
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Antall reiselivsforetak (rapporteringspliktige) i Tromsø per år 2004-2016. Kilde:
Menon (2018)
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Opplevelser har hatt den høyeste relative veksten, med en nesten firedobling fra 20 til 73 aktører.

Reiselivsnæring og kystsoneplan
• Reiselivsnæringen har sin plass. Vi er en viktig del av næringslivet i
Tromsøregionen og har behov for å kunne bruke kysten
• Vi synes det er bedre å regulere reiselivsnæringen enn å regulere
kystsonen
• 80% av de ca. 900 reiselivsbedriftene i Tromsøregionen er ikke
registret i et destinasjonsselskap. Der ligger den største utfordringen
• Noen av de 720 aktørene som ikke er registrert, følger heller ikke
retningslinjer som «Tromsø Cares» eller «Approved by Visit Tromsø»
• Dersom man kan etablere en godkjenningsordning hvor
reiselivsbedrifter må være sertifisert for å utøve aktivitet i
friluftsområder i kraft av allemannsretten eller andre reguleringer

Utfordring med å dele opp kysten
• Vil ikke styre gjester inn i «turistfeller»
• Vi vil ikke styre gjester inn i turistfeller. Vi mener att den aller viktigste resursen for
reiseliv er fri natur.
• Vi vil ikke «dele opp» kystsonene til «turistområder» og «ikke turist-områder»
• Vi vil at alle gjester får autentiske opplevelser, ikke bare en skapt turistopplevelse.
• Vi ønsker også at lokalbefolkning og norske gjester skal kunne ta del i denne typen
opplevelser som tilbys.

• Det løser ikke nødvendigvis problemet
• For eksempel, ett «fredelig område» for kajakk kan fremdeles forstyrres av raske
båter, vannsport eller annen aktivitet fra lokalbefolkning eller tilreisende som ikke
defineres som turister. Det blir vanskelig å skille hvem som er turist og hvem som er
lokal.

Reiselivsnæringen jobber hardt for å forbedre
produktutvalget i en bærekraftig retning
• Bærekraftig bruk av kystområdene
• Flere elektriske/hybrid-båter (Brim Explorer for eksempel)
• Tar bort flere miljøskadelige produkter fra porteføljer
• Bedre kommunikasjon med lokalbefolkning / interesseorganisasjoner / grunneierne

• En løsningen kan være å bygge en godkjenningsordning for å kunne ta
betalt for bruk av friluftsområder. Næringen selv er interessert i bygge
kompetanse for å kunne ivareta natur og lokale interesser på en
bærekraftig måte
• Registrerte aktører vil jobbe mot å finne felles løsninger, men hvordan skal
kommunen håndtere de uorganiserte aktørene som uansett tar seg til
rette?

Andre innspill
• 100 meter-sone må vurderes i spesifikke områder. Mange spennende
prosjekter stopper opp pga. denne reglen
• Flere av disse prosjektene kan linke opp med for eksempel kystkultur
og tilrettelegge flere områder til fornuftig og ansvarlig bruk
• Vi mener at en velfungerende og regulert reiselivsnæring kan bidra
positivt til at flere av lokalbefolkningen får og benytter muligheten til
å delta i organiserte aktiviteter til sjøs
• En bedre måte å fikse problemer mellom reiselivsnæringen og
grunneierne på er å få på plass bedre dialog, ikke dele opp kystsone.
Dette kan vi få til med en mer organisert reiselivsnæring

Takk for meg!

Kontakt:
Chris Hudson
Reiselivssjef
+47 908 03 630
chris@visittromso.no
@_chrishudson_
Følg gjerne Visit Tromsø på
@visittromso
Facebook.com/visittromso

Foto: Therese N. Andersen

