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Fire raske tiltak som begrenser skadeomfanget for reiselivet 
Vestlandet er en motor for norsk reiseliv og har hatt god vekst over mange år. Reiselivet på Vestlandet 
bidrar med en verdiskaping på 20 mrd. kroner. Det er vekst i internasjonale besøkende som har vært 
driveren for denne utviklingen. Næringen er arbeidsintensiv og sysselsetter rundt 40 000 mennesker og er 
viktig for mange lokalsamfunn og byer på Vestlandet. Fordi næringen er sterkt sesongutsatt er 
lønnsomheten og driftsmarginene lave.  

Halvparten av alle registrerte overnattinger på Vestlandet ble foretatt i juni, juli og august. Av alle de 5,4 
millioner gjestedøgnene som ble registrert på Vestlandet sommeren 2019, utgjorde internasjonale 
feriereisende hele 57%. Tyske og nederlandske feriegjester sto for en andel på over 30%, mens de danske 
sommergjestene utgjorde knappe 4%.  

Reiselivet på Vestlandet jobber nå med å påvirke nordmenn og dansker til å legge sommerferien sin hit. 
Men hverken nordmenn eller dansker kommer til å redde reiselivsbedriftene i landsdelen.  

Tiltakspakkene som har kommet så langt har vært små steg i riktig retning, men de hverken treffer godt 
nok eller er tilstrekkelig for å bidra til å redusere skadene for reiselivsnæringen. På vegne av 
destinasjonsselskapene på Vestlandet ber vi finanskomiteen om å bidra med kloke justeringer av tiltakene 
slik at det er noe å bygge opp igjen på etter koronakrisen. 

1) Rask grenseåpning til land med samme smittevernsituasjon 
Norske myndigheter må legge til rette for at reiselivet her i regionen raskt kan ta imot besøkende fra land 
som har samme smittevernsituasjon som Norge, og spesielt Tyskland.  

Tyske myndigheter har i dag opphevet reiserådene sine til en rekke land, blant annet Norge, men slik 
situasjonen er i dag, tar ikke Norge imot tyske reisende før tidligst 20. juli. Det har vi ikke råd til. Dess 
lenger vi venter med å åpne for tysk innreise, dess større blir skadeomfanget for bedriftene på Vestlandet.  
 
Åpning av grensen til Danmark vil bidra til en større strøm av nordmenn ut av landet enn hva vi får av 
dansker hit. Det norske markedet er et hovedmarked for dansk reiseliv, mens danske sommergjester kun 
er marginalt viktig for Norge.   
 
Åpning av grensen til Tyskland og etter hvert Nederland vil representere en større krisepakke enn alle 
andre for norsk reiselivsnæring, uten kostnader for myndighetene. Dette er det mest kraftfulle 
enkelttiltaket for å gjenreise reiselivsnæringen i Norge, men tiden flyr i fra oss for hver dag som går. 
 



2) Det må raskt investeres 100 MNOK ekstra til markedsføringstiltak i 2020 
Norge er et land som må drive aktiv påvirkning av sine målgrupper for å bli valgt. Statlige investeringer til 
nasjonal markedsføring har blitt redusert over tid og senest med et svært dramatisk kutt i innsatsen til 
Innovasjon Norge. Den svake kronekursen har gjort det stadig dyrere å drive internasjonal markedsføring 
noe som gjør at konkurranseevnen vår svekkes ytterligere.  

I tiden fremover vil den internasjonale konkurransen bli enda mer skjerpet. Våre målgrupper er like 
attraktive for andre land som de er for oss. Vi vet at flere av våre konkurrenter nå tilføres ekstra statlige 
markedsføringsmidler som skal sørge for synlighet og salg her og nå og ut året.    

Reiselivsnæringen har liten likviditet og evne til å ta ansvar for internasjonal markedsføring. Staten må ta 
et større ansvar for markedsføring sammen med landsdelene og de store eksportaktørene. Dette er et 
svært kritisk tiltak som et samlet norsk reiseliv har fremmet til regjering og byråkrati. Dessverre opplever 
vi at bransjeekspertenes anbefalinger ikke blir lyttet til, og det forundrer oss! 

Nå ber vi på nytt om at det tas kraftfulle grep fra finanskomiteen som gjør at Innovasjon Norge rask 
tilføres 100 MNOK til kortsiktig markedsføring i tett samarbeid med næringen. 
 

3) Rask avklaring av støtteordninger for bedrifter   
Vi opplever at definisjonen av hva som er sesongutsatte bedrifter i kompensasjonsstøtteordningen må 
tydeliggjøres. I dag er tiltaket rettet inn mot sesongbedrifter som i stor grad driver utendørs. Det er mange 
sesongutsatte overnattingsbedrifter på Vestlandet som har samme behov for støtten som 
utendørsbedrifter. Denne misforståelsen må ryddes av banen gjennom en tydeliggjøring av definisjonen 
av hva som kan kalles sesongbedrifter.  

Lønnsstøtteordningen må gjelde fra juni. Det er en del bedrifter som har arbeid i forbindelse med 
vedlikehold og forberedelser foran sommer- og vintersesongen. Det kan være alpinanlegg som må 
gjennomføre lovpålagt vedlikehold for å få tekniske godkjenninger før ny vintersesong. 
 

4) Rask omgjørelse av tiltaket overfor reisearrangørene – de trenger støtte, ikke lån 
Store deler av reiselivsnæringen er avhengig av at reisearrangørene overlever krisen.  
Regjeringen har kommet med 2 mrd. kroner i lån til denne delen av næringen som de skal kunne benytte 
seg av for å håndtere krav om kunderefusjon. Dette betyr i praksis at reisearrangørene må ta opp lån for å 
betjene en ekstrem situasjon som er skapt som følge av korona-krisen.  

Vi anbefaler på det sterkeste å at de 2 mrd. kronene som er satt av til å avhjelpe reisearrangørene deles 
med henholdsvis 1 mrd. kroner i støtte og 1 mrd. i lån.  
 
Vi tar for gitt at det ønskes en verdiskapende og jobbskapende reiselivsnæring også i fremtiden og 
forventer at det tas kraftfulle grep nå som hjelper næringen igjennom og etter krisen.  
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Region Stavanger             Visit Ryfylke                      Destinasjon Haugesund og Haugalandet               
Visit Sunnhordland   Visit Voss                           Visit Hardangerfjord    
Visit Bergen  Visit Sognefjord             Visit FjordKysten 
Sunnfjord Utvikling         Visit Nordfjord   Destinasjon Ålesund & Sunnmøre    Visit Northwest   


