
Varsler knallsommer for reiselivet
Reiselivsnæringen spår tidenes sommer, og venter vekst i både norske og utenlandske turister.

- Norge er et fantastisk ferieland. Reiselivsnæringen er en viktig næring, som skaper mange
arbeidsplasser. Derfor er det gode nyheter at bransjen ser lyst på de viktige sommermånedene, sier
reiselivsminister Monica Mæland.

Norske og utenlandske reiselivsaktører har store forventninger til sommeren. Det viser turistbarometeret fra
Innovasjon Norge. 

Økt interesse for Norge

Etter to rekordsomre på rad, tror hele 61 prosent i undersøkelsen at årets sommersesong blir enda bedre
enn i fjor.

Antall solgte flybilletter til Norge med minst én overnatting, er opp sju prosent fra mai til slutten av august,
målt mot samme periode i fjor.

Interessen for å reise til Norge har økt betraktelig de siste årene. Den siste tiden har næringen også fått
drahjelp fra den lave kronekursen.

Flere tyske turister

Særlig Tyskland utmerker seg i turistbarometeret. I rapporten sier 72 prosent av de tyske respondentene
at de venter at årets trafikk blir bedre enn i fjor. Tyskland er det største utenlandsmarkedet for norsk reiseliv.
Etter flere år med nedgang i tyske gjestedøgn, snudde det i 2014.

Det er også optimisme fra viktige markeder som Nederland og Sverige. Alt tyder også på at veksten som vi
har hatt fra USA de to siste årene fortsetter inn i sommersesongen. Det samme gjør antall gjestedøgn fra
Sør-Europa.

Unntaket er Russland. Likevel svarer 66 prosent av de russiske respondentene at de tror årets
sommersesong blir bedre eller uendret fra i fjor. SSBs overnattingsstatistikk viser en økning i russiske
gjestedøgn både i februar og mars i år. Dermed er kanskje bunnen nådd.

Ny reiselivsmelding

Regjeringen jobber med en ny stortingsmelding om reiseliv.

- Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer. Målet vårt er at Norge skal ta en større del av denne
veksten, sier Mæland.

Tall fra SSB viser også at turistene legger igjen mer penger. Samlet brukte de 151 milliarder kroner i Norge
i 2014, ifølge satellittregnskapet for turisme. Det er en økning på ti prosent fra 2011. Det var særlig ferie-
og fritidsturismen som trakk opp turistkonsumet.

Reiselivet utgjør om lag fire prosent av BNP for fastlands-Norge. Samlet sysselsetting var over 153.000
årsverk.
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