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Trender og utviklingstrekk

Laksefisketurisme

Hva kan vi bidra med?

www.innovasjonnorge.no



Trender
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Vekst i aktiviteter og tilbud i Norge

Foto: Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com

• Oppleve naturen gjennom aktiviteter

• Klassiske aktiviteter: Fiske, vandring, 
sykkel

• «Nye» aktiviteter:  Fuglekikking, kajakk, 
toppturer på ski

• Sterk økning til spesielle 
naturattraksjoner

• Mangel på kunnskap og erfaring



Aktive ferier i rask vekst globalt
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$ 263 mrd.

+ 195%



• Turistene vil oppleve det 
autentiske, det ekte Norge

www.innovasjonnorge.no

Økt etterspørsel etter lokal mat og drikke

Foto: Espen Mills - visitnorway.com
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• Norge oppfattes som bærekraftig

• Hva er bærekraft i reiselivet?
• Natur og miljø
• Sosialt, tradisjon, kultur
• Økonomi

• Ikke skjære over grenen vi sitter 
på

www.innovasjonnorge.no

Bærekraftig reiseliv



Optimisme i naturbasert reiseliv

• Små bedrifter

•Økt lønnsomhet

• Livsstil

•Bærekraft viktig

•Positive til fremtiden
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Samlet omsetning 3 mrd!

Foto:  Yngve Ask – Visitnorway.com



Utvikling i riktig retning
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Rundturer med egen bil

Rundturer i buss

Ski

Cruise

Klassisk 
konkurranse

-utsatt
reiseliv

Foto: Nils-Erik Bjørholt, CH  - Visitnorway.com 



Foto: Kjersti Solberg Monsen, Nils-Erik Bjørholt, Sveinung Myrlid , CH  - Visitnorway.com 

Aktive
opplevelser

Spesialiserte reisemål

Kultur

Attraksjoner

Nytt 
konkurranse-

utsatt
reiseliv



Laksefisketurisme
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• Frem til 1800-tallet – matauk, laksen 
viktig som matkilde 

• Så kom britene

• Turisthoteller ble etablert

• Reisebyråer ble etablert og formidlet 
fiskemuligheter

• Reguleringer og kultivering styrket 
laksens oppgang og etablering i elvene

• Fisketurismen viktig inntekt i distrikts-
Norge
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Laksefiske – turismens barndom

Foto utlånt fra Øystein Aas



• Ca 100.000 fiskere 

• 80% norske, resten svenske, danske, 
finske, tyske, britiske ‘’

• Mye bra fiske er tilgjengelig, men 
fortsatt lang vei å gå på 
produktutvikling

• Behov for samarbeid, arrondering, 
tilrettelegging
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Lakseturisme i dag 

Foto:  Yngve Ask – Visitnorway.com



• Færre fisk i elvene
• Strenge regelverk
• Flere elver stengt
• Kortere sesonger
• Landbruksorganisasjoner mer 

fokusert på mat enn reiseliv

• Positiv utvikling i mange elver
• Flere stengte elver åpner for fiske
• Vilje til endring

www.innovasjonnorge.no

Utfordringer og muligheter

Foto:  Øyvind Heen – Visitnorway.com



• Reiselivsproduktet:

• REISE – BO – SPISE - GJØRE

• Tilby helhetlige opplevelser i alle 
prisklasser

• Samarbeid 
• Fiske for alle 
• Tilgjengelig og bookbart
• Andre aktiviteter er viktig

• Mer engasjement fra landbrukets 
organisasjoner
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Hvordan lykkes med lakseturisme i framtiden?

Foto:  Wolfgang Schulte - Visitnorway.com



Et godt eksempel: 

• Samarbeid med (og mellom)
grunneiere

• Kunnskapsbasert regelverk 

• Tilrettelagt, differensiert fiske

• Infrastruktur – kart, skilt

• Fiskekortsalg: 6 mill

• Samlet forbruk: ca 100 mill

• Store ringvirkningseffekter!

• Pakket – fiske, spise, sove

• Tilgjengelig på nett

• Bookbart!
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• Finansiering

• Kompetanse

• Rådgivning

• Nettverk

• Markedsføring
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Hva kan Innovasjon Norge bidra med?

Foto:  C.H. – Visitnorway.com



• Turistene bryr seg ikke om kommunegrenser
• Samarbeid og god organisering er nøkkelen 

• Bygg regionen ut fra regionens unike fortrinn.
• Bygg stolthet!

• Naturen, fjellene, laksen  er kun råmaterialet, 
opplevelser må pakkes

• Markedstilpasset produktutvikling er viktig. 
• Sats på helhetlige opplevelser
• Sats på bærekraft
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Noen råd til slutt
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Foto:  Nils Erik Bjørholt – Visitnorway.com



”It is not the strongest of the 
species that survives, nor the most 
intelligent that survives. It is the 
one that is the most adaptable to 
change.”

C. Darwin
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Foto:  C.H. – Visitnorway.com



Takk for meg -
og skitt fiske!
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Foto:  Yngve Ask – Visitnorway.com

Haaken Christensen

 +47 22 00 28 78

* haaken.christensen@innovasjonnorge.no

@haakenc



Våre satsingsområder

www.innovasjonnorge.no

Ferie og fritid
Tematiske 

opplevelser
Møte, incentive

og kongress



Vårt tredelte mandat
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Kompetansepartner

– synlig med innsikt

Utviklingspartner

– tett på lokale 
forhold

Markedspartner

– tett på turisten


