
Mimir –
rådgivere for 
reiselivet –

25 år i 2021

Norges eldste og mest allsidige rådgivingsmiljø innen reiseliv- og opplevelsesnæring

Leverer rådgivningstjenester i hele landet - alle Norges fylker og i over 100 av Norges kommuner

Internasjonalt samarbeid gjennom ulike oppdrag, bl.a. Innovative Opplevelser

Gjennom 6 rådgivere, 1 designer og 1 researcher og gode samarbeids-partnere løser vi et bredt
spekter av oppdrag

Sertifiserte av IN som prosjektledere i reisemålsutvikling og
prosessveilederen innen Bærekraftig Reisemål

www.mimir.no

http://www.mimir.no/
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Hva ønsker 
vi å oppnå?



Involvering
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Alle deler av reiselivet har vært engasjert i
arbeidet, for å dele innspill og innsikt.
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Premisser

Digitalisering Covid-19Bærekraft

Foto: Thomas Rasmus Skaug - VisitNorway.com, FN, iStock



Helhetlig
utvikling
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Samspill
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• Næringsaktørene

• Reiselivsnæringenes organisasjoner

• Offentlig sektor på nasjonalt nivå

• Regionalt nivå

• Lokalt nivå

• De frivillige organisasjonene
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Sterke inntrykk med små avtrykk 8

Strategiske 
grep



Presentation Title 9



Sterke inntrykk med små avtrykk 10

Last ned den nasjonale 
reiselivsstrategien på

www.visitnorway.no/innsikt



Vær stolte av det dere allerede har fått til….

....og sammen heier vi på fremtidige tiltak!  

Foto: Naturlige Helegland









Hvordan jobber vi med å lage strategien?

Foto: Terje Rakke – Nordic Life – visithelgeland.com



10 hovedaktiviteter med
6 tematiske, lokale arbeidsgrupper

Foto: Gunder Garsmark – visithelgeland.com



HA 3: Vinter Helgeland –
konseptualisering og sesongutvikling

Tiltak: «Scooter i Vefsnaregionen»

Tiltak;  «Produktutvikling vinter»

Foto: Naturlige Helegland



HA 4: Mat og måltidsopplevelser

Tiltak: Lokalmat på turistens fat…. 

Foto: Visithelgeland.com



HA 6: Smertepunkter og bedre 
besøksforvaltning

Tiltak: «Prioritere tilrettelegging av smertepunktene»

Tiltak: «Infrastrukturplan for vassdraget»

Tiltak: «Dialog med Statskog»
Foto: Laksforsen



HA 5: Arrangements- og 
attraksjonsutvikling

Tiltak: «Fylle årshjulet»

Foto: Laksforsen



HA 7: Travel slow to the North
Tiltak: «Samarbeid med SJ»

Foto: Laksforsen



HA 9: Merket for bærekraftig reisemål

Tiltak: «Avklaring»

Foto: Laksforsen



HA 2: Riktig gjest – på riktig sted – på 
riktig tid

Tiltak: «Avklaring»

Foto: Laksforsen



HA 10: Inspirasjon og 
innovasjonskultur


