
Hvorfor samles om en felles regional 
reiselivsstrategi for Hardanger?

• Hardanger – lange tradisjoner i reiselivet og 
stor utvikling med kjente ikoner i 
reiselivsverden. 

• Hva forventer morgendagens turist og 
hvordan sikrer vi dagens  konkurransekraft?

• Økt lokal sysselsetting, verdiskapning og 
fruktbare lokalsamfunn.

• Bærekraftig utvikling i alle ledd.

• Styrke økonomien i reiselivsbransjen og 
tilrettelegge for investeringer i 
fremtidsrettede løsninger.

• Bevare Hardanger-regionen som en av 
Norges fremste destinasjoner.



Forprosjekt reiselivsstrategi: Handlingsplan

• Innhente nødvendig underlagsinformasjon.

• Utrede hva en god regional reiselivsstrategi skal 
innbefatte. 

• Danne grunnlag for å utvikle en regional 
reiselivsstrategi for Hardanger-regionen i et 
hovedprosjekt, inkludert:

• Hva er dagens situasjon og hvor ønsker vi at 
reiselivsnæringen skal være på kort/lang sikt.

• Forankre strategiarbeidet i privat og offentlig sektor i 
regionen på tvers av kommunene.

• Etablert referansegrupper som representerer næring 
og offentlig i regionen.

• Definere muligheter, trusler og problemstillinger.



• Før c19 en av de største regionene innen 
eksportrettet reiseliv med overkant 50 % 
utenlandske gjester.

• 2019: Næringen omsatte for ca 1,2 milliarder og 
sysselsatte ca 1100 personer i regionen.

• 2019 - 2021: total nedgang i kommersielle 
overnatting -20 %.

• Men Hardanger-regionen fikk kraftig vekst i norske 
overnattinger i samme periode:
• Hardanger: + 47,5 %.
• Fjord Norge-regionen: + 10 %.
• Norge totalt: - 2,8 %. 

• Økt verdiskapning per gjest under pandemien:
• Snittpris hotellrom juli 2019: 1356,-
• Snittpris hotellrom juli 2021: 1758,-

• Men sesongvariasjonene ble forsterket under 
pandemien.

Gjestedøgn i Hardanger: 2019 - 2021





Hva motiverer turistenes reise i Hardanger?
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Informasjonskilder til prosjektet:

• Nasjonalt: Ny nasjonal reislivsstrategi 2021.

• Regionalt: Fjord Norge scenario 2030.

• VHF / Menon: Hardangerturisten 2019.

• VHF: Merkevare Hardanger i sluttfasen, 
omfattende bakgrunnsmateriale/analyser, 
2019-2022.

• VHF / Opinion: Forbrukerundersøkelse norske 
gjester i Hardanger, 2021.

• VHF / Mimir: Suksesskriterier for 
vinterturisme, 2021.


