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Status for reiselivnæringa



2020: 70-80% tapt

2021: 10-30% reduksjon

2022: 0-10% reduksjon

2023/2024: som 2019













Visit Sognefjord AS



Kva skal til for å få sterkare vekst og utvikling i Sogn? 

• 1: Forsterka marknadsførings- og salsarbeid mot Norge, Skandinavia 
og Nord-Europa (DE, NL, BE, FR, UK)

• 2: Utvelde markedsførings- og salgsretta tiltak mot Asia og USA for å 
sikre framtidige marknadsandeler





• 3: Forsterka samarbeid om utvikling av lokal og regional:

• Infrastruktur – t.d. toalett, søppelhandtering, parkering, tømmestasjonar, 
ladepunkt, skilting, turstiar, sykkelveg mm.

• Transport – t.d. buss, båt, rutetider/-dagar, korrespondanse, informasjon 
(www.en-tur.no) og felles booking

• «Sence of place» – t.d. beplantning, benkar, gågater, gangstiar, oppussing, 
rydding, kaiar, badeplassar, friområde mm.

• Informasjon – t.d. etablering av felles modell og profil for «Sognepunkt» med 
fysisk og digital informasjon, VS sin «Sognevert»-pakke m/vertskapskurs

• Kompetanseheving – koordinering og samarbeid om kurs, 
opplæringsprogram, opplæringstiltak, hjelp og rådgjeving

• Prosjektutvikling- og leiing – samarbeid om støtte og hjelp til 
prosjektinitiering og prosjektleiing med næringslivet og organisasjonar

• Berekrftig utvikling – t.d. sertifisering av kommunar og bedrifter, krav i anbod

http://www.en-tur.no/


1: Forsterka marknadsførings- og salsarbeid mot Norge, Skandinavia og 
Nord-Europa (DE, NL, BE, FR, UK)

2: Utvelde markedsførings- og salgsretta tiltak mot Asia og USA for å sikre 
framtidige marknadsandeler

• Visit Sognefjord AS
• Sognefjord Active 365
• Fjord Norge
• Visit Norway
• STB (Scandinavian Tourist Board)



3: Forsterka samarbeid om utvikling av infrastruktur, transport, 
«sence of place», informasjon, kompetanseheving, prosjektutvikling og 
berekraft

• Sogn regionråd
• Kommunane
• Vestland fylkeskommune
• Vestlandsrådet

• Sogn næring/Sognefjord næringshage/Næringsnettverket i Sogn
• Kunnskapssenteret, Forskingsrådet, Innovasjon Norge

• Masterplan for reiselivet i Sogn
• Berekraftmerking av Sogn som reisemål



Ståle Brandshaug
Reiselivsdirektør/CEO

Visit Sognefjord AS

+47 90961179

stale@sognefjord.no

www.sognefjord.no

www.facebook.com/VisitSognefjord
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