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Line R. Samuelsen – reiselivssjef Destination Lofoten 



Bakgrunn 

• Bakgrunn

• Samarbeid/samhandling

• Noen små resultater så langt 



Pressområder



«Vi bør konsentrere oss om 
fremtiden – det er der vi skal 

tilbringe resten av livet»

Mark Twain



LOKAL KONTROLL 

• Riktig gjest, på riktig 
sted til riktig tid

• Besøksforvaltning

• Tålegrenser

• Fellesgoder

• Finansiering av 
fellesgoder

• +++



# og heimplass

Det finnes ingen ting halvveis med Lofoten. Lofoten er 
ikke enten eller men både og. Både fjell og hav. Både
distrikt og «Metropol», både næring og rekreasjon. 
Lokalsamfunn, heimplass og turistmagnet. I dette ligger 
Lofotens særegne magi 

- men også kimen til interessekonflikter og friksjon



5 spørsmål alle om turisme

• Hvorfor trenger vi dem, og hva skal 
turismen gjøre for oss? 

• Hva har vi og hvorfor skal de besøke oss? 

• Hvor og når vil vi ha dem?

• Hvem vil vi invitere hjem? 

• Hvordan får vi tak i dem?

Kilde: The Method of Presistent Enquiry. Cillian Murphu, Loop Head Peninsuela
Photo: Pixabay





Photo: Lofoten Links, Jacob Sjoman

Sikre god bruk av natur, kultur og attraksjoner 

Redusere miljøbelastningen

Sikre Lofotens omdømme blant gjester og 
lokalsamfunn

Videreutvikle helårlig reiseliv med helårlige 
arbeidsplasser

Styrke kompetansen i og om reiseliv

Rigge reisemålet for fremtiden 

Bærekraftsmål



Et reisemål, eller en destinasjon er et område hvor ingen alene direkte 

kontrollerer helheten, men mange har innflytelse på utviklingen. 

Det gjelder politikere, forvaltningsapparat, næringsliv, lokalbefolkning, 

fagmiljøene, organisasjonene og andre.

Foto: Rib Lofoten



Samarbeidsarena 



«Framtidas Lofoten drives på fornybar 
energi, det er attraktivt å bo her og vi 

har et bærekraftig og livskraftig 
næringsliv. 

Vi vil bidra til å nå FNs klimamål».



Lofotkraft Holding AS Lofotrådet

Programstyre

Programleder

Destination Lofoten AS

Arena kommunikasjon 

- Lofotkonferansen 

- Grønn Energiuke

1
Miljøkrav
I offentlig 

Budsjettering
anskaffelser 

2
Nullutslipps

transportsone

3
Fornybart 

utslippsfritt 
reisemål 

4
Lavutslipp/
Nullutslipps

Kystfiske 

5.
Lavutslipp

Landbruk og 
Havbruk 

6.
Lavutslipp 

Luftfart
El-fly 

Partnerkontakt
Støtte programutvikling m.m. 

-----------------

Prosjekt X Prosjekt Y

----

----

Økonomisk 
støttespiller x Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere
Økonomisk 

støttespiller y

Egne avtaler 

med gjensidige

forpliktelser

og 

forventningsavklaringer

Samarbeids-

avtaler 

Programorganisering Lofoten De grønne øyene 2030



6 programområder:

1) Miljøkrav i offentlig budsjettering og 

anskaffelser

2) Nullutslipps transportsoner

3) Fornybart/utslippsfritt reisemål

4) Utslippsfritt kystfiske (fra kyst til marked)

5) Lavutslipp landbruk og havbruk

6) Lavutslipp luftfart/ El-fly

«Lofoten De Grønne øyene 2030. Vekststrategi for Lofoten»



Utvikling av veikart

Total 125 møter i perioden 12. april – 2. juni  2021

▪ 6 arbeidsgrupper ledet av rådmann/ Kommunedirektør

▪ Ukentlige digitale møter

▪ 39 personer fra 31 organisasjoner

▪ 8 eksterne invitert inn i arbeidsgruppemøter

▪ 66 oppfølgingsmøter mellom fellesmøtene

▪ 6 digitale dialogmøter, ~100 deltakere 

▪ 11 møter med interkommunale utvalg/råd og 

interessenter for orientering og forankring



Besøksforvaltnings-
grupper 

Samarbeidsråd reiseliv og 

besøksforvaltning – Vågan

Besøksforvaltningsgruppe –

Vestvågøy 

Foto: Northern Explorer



Illustrasjon: Mimir as

«LOS» «NAVIGATØR» «GNIST»

Virksomhetsområde

Destinasjonsledelse
og samlende kraft

Påvirkning, marked og 
Kommunikasjon 

Utvikling, prosjekter, 
Kunnskap/kompetanse

Virksomhetsområde Virksomhetsområde

Omrigg





Destinasjonsledelse: 
Funksjon og samarbeid mellom de 
aktørene som i fellesskap, formelt 
eller uformelt leder utviklingen på 
reisemålet 



Foto: Kristin F. Olsen





Befolkningen er med







«I sommer skal vi del hjemplassen vårres med mange andre folk. Æ 
gleda mæ» -Leo, 11 år.



Prosjekter
------------
enkeltprosjekter
fellesprosjekter



Takk for 
meg
☺

Line R. Samuelsen

E-post: line@visitlofoten.no

Mobil: 922 46 956

mailto:line@visitlofoten.no

