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Innledning – reiselivet som 
økosystem 

• Eksportverdi

• Store ringvirkninger og økt 
verdiskapning, også i andre 
næringer

• Regional utvikling

• Bærekraft

• Sysselsetting og levende 
samfunn

• Integrering





Globale trender

Kvalitetstid

Økende etterspørsel etter 
autentiske opplevelser og 
spesialiteter for å komme 
nær den lokale kulturen 

Bærekraft - kortreist

Nye kundegrupper

Å lære noe, realisere og 
eksperimentere. Delta 

aktiv i hverdagen (like the
locals)

Trygge og sikre 
opplevelser

Digitalisering

og mobilitet





Arendalsuka: Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm



Scenario 2030 -
Opplevelsesregion Trøndelag

• Hva? 

• Prosjekt i regi av Trøndelag 
fylkeskommune 

• Politisk vedtatt rammeverk (fylkestinget) 
for utvikling av opplevelsesnæringene

• Hvorfor? 

• Behov for en utviklingsretning mot 2030



Scenario 2030 -
Opplevelsesregion Trøndelag

Noen hovedpunkter - hva lærte vi?

• Hvorfor kommer folk til Trøndelag? Rundreiser og relasjoner til 
regionen

• Store interne forskjeller

• Vekstpotensialet kan påvirkes mest innen ferie- og fritidstrafikk

• Trøndelag er godt posisjonert gjennom sin strategiske beliggenhet

• Sterk posisjon i det norske markedet

• Bredt og mangfoldig opplevelsestilbud som gir stort potensial for 
opplevelsesbasert verdiskaping og en styrket posisjon

• Kan bli mer relevant som feriedestinasjon – pandemien gir endrede 
preferanser

Næringen har valgt mot 2030: «Trønderlaget vinner sammen»



Posisjonering for 
Trøndelag -

ledende innen
menneskeskapte

og historiske
hendelser



Markedsarbeid



Organiseringen av reiselivet



Kompetansesenter • Kunnskapsbasert arbeid for ei ny tid

• Reiseliv er mer enn reiseliv



Muskler i 
markedsføringa



Søkeordsanalyser



Samarbeid om 
film, video og

materiell



En stemme i det trøndersk reiselivet



De store satsingene skjer uansett



exploretrondelag
trondelagreiseliv



Spørreundersøkelse-
Reiselivsnæringen 
Orkdalsregionen 

Mars – April 2021

Annika Honggard,
Prosjekt- og utviklingsansvarlig Trøndelag Reiseliv



35 
respondenter

Type bedrifter:

40 % Aktiviteter/opplevelser

23% Overnatting

20% Spisested

11.5% Mat/drikke produsenter

5.5% Attraksjon
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Reiselivets hovedmarked i Orkdalsregionen

Sverige Finland Tyskland Danmark USA England Nederland Har bare norske gjester Ingen av de nevnte



Lokale tilreisende
36 %

Hyttefolk
29 %

Yrkesreisende 
(kurs/konferanse)

16 %

Sjøfisketurister
10 %

Utenlandske arbeidere
8 %

Vet ikke
1 %

HVILKE BESØKENDE KOMMER TIL DEG OG DIN KOMMUNE I 
DAG?



Hvilke produkter har vi i Orkdalsregionen?



Hva mener du er særegent for Orkdalsregionen?

Thams-
historien

Lakseregionen, der vi har 
laksefiske inne i dalene 

og oppdrett ute ved 
kysten. 

En "up and coming
star" på det 
trønderske 

matmarkedet

Stor grad av autentiske, 
varierte tilbud, variert 
natur. Nærhet til naturen, 
lokale mattradisjoner, 
nærhet til Trollheimen. 

De klarer å 
tilrettelegge for 
nye aktører som 

skaper nye 
arbeidsplasser 



"The Salmon Region"
Mener du dette er 
en riktig tittel for 

regionen?

24 %

33 %

43 %

Ja Nei Vet ikke



Sitater fra spørsmålet;

• «Meget viktig økonomisk inntekt. Binder kommunene sammen over grensene.»

• «Allerede et kjent «fyrtårn» for området.»

• «Utgjør en liten del av turismen totalt sett.»

• «Orkland er mer enn laks. Pr nå er det ingen som kan si at de har "lokal" lakseproduksjon.»

• «Hvor mange oppsøker lakseturisme opp i mot andre opplevelser som vi tilbyr? Laks er oppdrettslaks på kysten. Elva Orkla er en smal 
nisje.»

• «Oppdrettsnæringen er en form for monokultur som ennå ikke er miljøvennlig nok, og vi har ikke lyst til å bruke dette som et 
salgsargument opp mot det vi ser våre turister søker etter - ren, norsk natur.»

• «Synes tittelen er helt håpløs og kan ikke forstå at "The Salmon Region" skal hjelpe oss med å skape reiselyst til vår region. Verken i et 
nasjonalt eller internasjonalt marked. Jeg tror det er skivebom med tanke på reiselivsbransjen. Tror og det er feil å trekke frem "The 
Salmon Region" som minner meg personlig kun om oppdrettsnæringen i et bærekraftperspektiv.»



Hvem anser du som konkurrerende bedrifter eller 
destinasjoner?

Flere nevner Nord-Norge, 
Røros og Trondheim som 
konkurrerende 
destinasjoner.

De aller fleste sier at de 
ikke anser andre bedrifter 
som konkurrenter, men 
som samarbeidspartnere. 

Sitat: 
«Jeg ser på alle som 
samarbeidspartnere , vi 
må løfte frem hverandre».



Hvilke målsettinger har din bedrift de neste 5-10 årene?

11 %

14 %

19 %

22 %

11 %

13 %

10 %

Ekspandere Flere eller mer spisset målgrupper

Nye opplevelser og konsept Samhandling og samarbeid med andre

Kompetansepåfyll Utvide sesong

Flere markeder



Hva kan din kommune gjøre for at 
du skal lykkes i dine målsettinger?

57% ønsker 
markedsføringstilsku

dd.

65% ønsker en egen 
strategi for 

reiselivsutviklingen.

66% ønsker 
turistinformasjon.

45% ønsker 
samhandlingstiltak 

(møteplasser, 
organisering mm). 

57% ønsker bedre 
skilting.

51% ønsker et 
næringsfond for 

reiselivet.

28% ønsker 
kompetansekurs.



Hva kan din kommune gjøre for å øke 
attraktiviteten til å besøke din bedrift?

Støtte 
reiselivsprosjekter

Være stolt over sine egne 
reiselivsaktører.

Aktiv holdning til 
reiseliv, 

markedsføring, 
næringsfond og en 

sterk 
næringsforening.

Jobbe for at alle innbyggere i kommunen forstår at alle 
er vertsskap når turister kommer til kommunen. 

"Smilekurs" og nysgjerrighet. Få på plass ordentlige 
informasjonsskilt (turistinformasjon) og 

stedsanvisninger. Kjøre kampanjer ifht opprydding på 
gård og grunn (Tilby henting av metall og farlig avfall, 

feks)

Støtte utviklingen av vår 
bedrift, hjelpe med 

møtepunkt for 
samarbeid og 
framsnakking

Vertskapsrollen

Arbeide 
aktivt med 
reiseliv og 

destinasjons
arbeid.



Takk for oppmerksomheten!



Prioriteringer reiselivsnæringen ønsker i Sør-
Vest regionen:

• Samhandling
• Nye produkter og opplevelser
• Turistinformasjon
• Vertskapsrollen – Innbyggere og aktører
• Kompetansetilbud

Prioriteringer i den strategiske næringsplanen 2021 
Sør-Vest regionen (utkast):

• Synlig under Trøndersk Matfestival.
• Utarbeides en «event-kalender» for hele regionen. 
• Ledende innen rekruttering, markedsføring og salg av 

lokalproduserende produkter.
• Synliggjøre aktørene i alle sammenhenger og gi den 

kunnskapsstøtten som trengs for aktørene i regionen.
• Lokal matproduksjon som satsningsområde inn mot «mat og helse»-

fag. 
• Regionrådet lager sin egen markedsføringsstrategi.

Prioriteringer nasjonalt og regionalt

• Bredt og mangfoldig opplevelsestilbud

• Felles rammeverk; "Trønderlaget vinner sammen"

• Bærekraft

• Rett gjest på rett sted til rett tid

• 3 konseptuelle overbygg: Trøndersk gjestebud, naturglede og 
underverk


