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Men først: Reiselivet før pandemien 
• Sysselsettingen tilsvarte 171.000 årsverk i 2019

• Tilgrensende næringer: 350.000 årsverk 

• Sammenhengende vekst siden 2014/2015

• Økt eksportandel de siste årene 

• 6,6 prosent av sysselsettingen i fastlands-Norge

• 3,3 prosent av BNP
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- Reiselivsnæringen skal tilbake på vekstsporet

- Vekst i antall restauranter – før og under pandemien  

- Norskprodusert mat og drikke et kvalitetsstempel 

- Utvikle Norge til et bærekraftig reisemål og en matnasjon i 
verdensklasse 

Næringen skal tilbake 



74 % mener den generelle markedssituasjonen er god eller tilfredsstillende 
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Q3 NHO Reiseliv



89 % mener markedsutsiktene er gode eller uendret 
(59 % tror på bedre utsikter)
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Q3 NHO Reiseliv



• Mangel på personell er 
gjennomgående på tvers av bransjer

• Om lag 6 av 10 NHO-bedrifter har et 
udekket kompetansebehov (2020)

• Konsekvens: 
Tapte kunder og fortjeneste

Største utfordring, som i alle bransjer: 
Behov for fagfolk!



Hva så med framtida for Hardanger 
– sett fra reiselivets ståsted?
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Hardanger kvitterer ut på Hurdalsplattformen 

Fra reiselivskapitlet: 

• Reiselivet er en fremtidsnæring som skal bidra til å sikre verdiskaping 
og arbeidsplasser i hele landet

• En mer bærekraftig reiselivsnæring

• Sikre flere helårs arbeidsplasser 

• Destinasjonsselskaper og regionalt samarbeid skal sikre 
grunnlaget for de lokalt forankrede reiselivsbedriftene

• Videreutvikle ordningen med nasjonale turistveier. 



Hardanger i 2036 

- Økt vekst blant (unge) nordmenn.  
- Økt eksport

© Visit Hardangerfjord



Hardanger i 2036
- Flere mat- og måltidstilbydere som holder høy kvalitet 



Hardanger i 2036

En enda mer kjent merkevare –
godt samarbeid



Hardanger i 2036
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- Økt sysselsetting i reiselivsnæringen
- Reduserer utenforskap 

© Tom Hansen 



Hardanger i 2036

- Økt bolyst

- Slår SSBs befolkningsutviklingsprognoser feil? 

© Ullensvang kommune



Klima og grønt reiseliv

© Boreal 

© Widerøe /TECNAM



Konkurransedyktige skatter og avgifter

Hardanger i 2036

© Energi24.no



Et knippe reiselivsaktører

© Niels Johansen

© Brakanes Hotel

© Norsk Natursenter

© Hardanger Fjordsafari 

© Angr



Takk for oppmerksomheten 

Dronningstien: En varm (!) søndag ultimo august 2019


