
Produkt og markedsvurderinger for 
Øyriket, Møre og Romsdal
Av: Anniken Enger
Partner i 2469 Reiselivsutvikling AS
Oktober 2017



Innhold

• Befolknings- og næringsstruktur i Øyriket
• Produktet: hva finnes av tilbud?
• Nåsituasjonen i reiselivet i Molde-regionen
• Markedet: 
• Megatrender
• Markedets etterspørsel 
• Potensielle segmenter



Befolkningsstruktur i Øyriket

• Kommuner i Øyriket:
• Aukra
• Midsund
• Sandøy

• Antall innbyggere pr. 01.01.2017:
• Aukra: 3.547 (+)
• Midsund: 2.085 (0)
• Sandøy: 1.246 (-)

• Antall registrerte bedrifter i de tre kommunene pr. september 2017
• Totalt: 674



Næringsstruktur*

• Tradisjonelt: fiske, jordbruk og 
industri. 
• Fiske og jordbruk betraktelig 

redusert, og tjenestenæringer har 
overtatt (Fylkesstatistikk Møre og 
Romsdal 2015). 
• Kommunene har ikke full 

arbeidsplassdekning. Flere pendler 
ut for å jobbe i servicenæringer. 
Dvs. potensial for å få 
arbeidstakere i servicenæringen 
dersom det skapes arbeidsplasser

• Andelen sysselsatte i 
servicenæringen ligger langt under 
både fylkesgjennomsnittet (33 %) 
og landssnittet (39 %) for alle tre 
kommunene. 
• Aukra: 26%
• Midsund: 23%
• Sandøy: 21% 

• Eneste store aktør i 
reiselivsnæringen:
• Classic Norway – men ikke registrert i 

regionen

Kilde: Masteroppgave, Anne Jorun Sandøy 2016). 



Reiselivsnæringen og produkt-tilbudet



Reiselivsnæringen i regionen iflg. Forvalt.no

• Antall reiselivsbedrifter: 
• 29 (sum AS og ENK)
• 11 AS

• Disse er fordelt som følger:
• 4 hoteller
• 3 transport 
• 2 restauranter
• 1 catering
• 1 reisebyrå

• De fleste som driver innenfor 
reiselivsrelatert næring gjør 
dette i tillegg til annet virke



Hva finnes av reiselivsprodukter (inkludert ENK)*?
Andre?

• Overnatting
• Hotell
• Camping
• Hytteutleie

• Servering
• Kro
• Pub
• Restaurant

• Kunst/kultur:
• Keramikk
• Kirker (Aukra og Sandøy, fra 1800-tallet)  
• Galleri
• Gardsmuseum
• Helleristninger, gravminner og boplasser (bronse-

og jernalderen)

• Opplevelser
• Ona fyr
• Midsund-trappene (Norges lengste sherpa-

trapper)
• Juvika opplevelser (fiske, restaurant, 

selskapslokale)
• Hollingsholm gård (åpen gård, lokalmat)
• Riding
• Havrafting (?)
• Fiske
• Badeland

• Div. lag og foreninger
• Historiefortelling (lag)
• Jakt/fiske (lag)
• Småbåt (lag)
• MC/motorforening
• Paintball

Kilde: Masteroppgave, Anne Jorun Sandøy 2016 



Nåsituasjonen i reiselivet 
(Molde-regionen)
Kilde: Statistikknett



Nordmøre-Romsdal: stor vekst i kommersielle gjestedøgn* hittil i år 
(jan-juli 2017). Utvikling totalt: 5,3 %, nordmenn: 3,5 %, 
utlendinger: 9,8 % 
Største utenlandsmarkeder: Tyskland, 
Sverige og Nederland

Høyest vekst fra Storbritannia, TY og S. 
Stor nedgang fra DK og FIN

*Alle overnattingsformer



Molde-regionen: stor vekst i kommersielle gjestedøgn* hittil i år 
(jan-juli 2017). Utvikling totalt: 5,4 %, nordmenn: 5,9 %, 
utlendinger: 4,4 % 
Største utenlandsmarkeder: Tyskland, 
Sverige og Polen

Høyest vekst fra Storbritannia, Tsjekkia
og Sverige. Stor nedgang fra DK og FIN

*Alle overnattingsformer



Utvikling i kommersielle gjestedøgn*, hittil i år (jan-juli): 
Molde-regionen har ikke tatt ut den veksten i like stor grad som 
Nordmøre-Romsdal, bortsett fra på det asiatiske markedet. 
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Siste 5 år: 
Reiselivet i Molde-regionen*: 3 % vekst i nordmenn og nedgang på 
9 % fra utlandet. Største utenlandsmarkeder er Skandinavia - også 
størst vekst herfra. 

• 6 største markeder i 2016, 
hvorav de tre første står for 
nærmere 60 % av all 
utenlandstrafikken (endring fra 
2011 – 2016 i parentes):
• Tyskland (-13 %)
• Sverige (35 %)
• Polen (-34 %)
• Nederland (-45 %)
• Danmark (35 %)
• Asia-totalt (265 %)
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Utvikling siste 5 år*: 
Molde-regionen har en relativt likt sammensatt utenlandstrafikk som 
Møre og Romsdal. Molde-regionen har imidlertid hatt en vesentlig 
høyere vekst fra Skandinavia enn Møre og Romsdal = stort potensial
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Megatrender 
Kilde: “Tourism megatrends, a literature review focused on nature-
based tourism”, MINA fagrapport 42, 2017



Megatrender innenfor naturbasert turisme (1)

Sosiale trender:
• Befolkningsvekst og aldrende 

befolkning
• Endringer i husholdssammensetning 

(mindre husholdninger)
• Økning i kulturelt differensiert 

etterspørsel
• Mer fokus på helse og velvære –

særlig mental helse. Fokus på 
nedstressing og «selv-medisinering» i 
naturen.
• Endringer i arbeidsforhold; mindre 

fysisk slitsomt – behov for aktivitet på 
fritiden

• Kjønnsforskjeller i etterspørselen:
• Kvinner: tilrettelagte naturaktiviteter, 

kvalitet og skjønnhet
• Menn: mer fysisk utfordrende aktiviteter: 

jakt, fiske, opplevelser.

• Verdier/livsstil: money rich/time poor, 
ønsker å bli bedre kjent med seg selv 
gjennom aktivitetene. 
• Urbanisering; økt behov for natur
• Økt fokus på bærekraft



Megatrender innenfor naturbasert turisme (2)

Teknologiske trender
• Transport: ny teknologi bidrar til 

økt tilgjengelighet og reduserte 
kostnader
• High-tech equipment
• IKT – øker 

informasjonstilgjengeligheten
• Indoorization

Økonomiske trender
• Økonomisk vekst i både 

utviklede og fremvoksende 
(BRIC) økonomier
• Økning i delings-økonomi; 

billigere overnatting, transport, 
opplevelser og mat
• Økte oljepriser – dyrere 

transport



Megatrender innenfor naturbasert turisme (3)

Miljø-trender
• Klima-endringer: varmere og 

våtere vintre, hetebølger på 
sommeren
• Konflikt i bruk av landområder 

og landskapsendringer; f.eks. 
utbygging av motorveier, 
oljeletings-installasjoner, 
vindmølleparker osv.

Politiske trender
• Politisk turbulens, krig og 

terrorisme – bidrar til økt 
etterspørsel etter «trygge» 
destinasjoner
• Endringer i grensekontroll
• Helse-risiko
• Turisme som geopolitisk faktor



Til diskusjon:

Med disse mega-trendene i bakhodet - hva kan 
dette bety av muligheter og utfordringer for 
reiselivet i Øyriket-regionen?



Markedet;
etterspørsel og segmenter
Kilde: Innovasjon Norge, Turistundersøkelsen



Etterspørsel: 
potensielle turister 
og deres planer om 
ulike ferieaktiviteter 
på Norges-ferien*

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Være med på idrettsarrangement
Oppleve tradisjoner og nasjonale fester

Teste mine grenser
Padle kajakk/kano

Besøke nasjonalparker
Gå toppturer

Oppleve lokal kultur og levemåte
Oppleve nattelivet

Oppleve lokal historie og legender
Besøke fornøyelsesparker

Sightseeing
Sykle

Fiske i saltvann
Besøke kunstutstillinger/museer

Gå på konserter/festivaler
Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding, etc.)

Fiske i ferskvann
Oppleve fjordene

Besøke historiske bygninger/steder
Gå turer på over 2 timer

Oppleve fjellene
Shoppe

Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer
Gå på restaurant

Ha det moro
Være sammen med andre

Oppleve naturen
Slappe av

Alle utlendinger Norge

- Viktigste aktiviteten for både 
nordmenn og utlendinger er å 
bare VÆRE – gjerne i naturen. 

- Mat som i restaurantbesøk og 
lokal mat og drikke er viktig 
både for nordmenn og 
utlendinger.

- Av naturbaserte aktiviteter er 
det å oppleve fjellene og 
fjordene samt gå tur, svært 
attraktivt.

- Lokalmat, lokal kunst, kultur og 
historie er viktigere for 
utlendinger enn for nordmenn

*IN: Turistundersøkelsen, sommer 2015



Etterspørsel: potensielle 
turister og deres planer 
om ulike ferieaktiviteter 
på Norges-ferien*
- Viktigste aktivitet for både nordmenn og 

utlendinger er å bare oppleve naturen -
VÆRE

- Av konkrete aktiviteter er vandring 
ettertraktet, hele 40 % av utlendingene har 
planer om dette.

- Ca. 15 % har planer om å gjøre mer fysisk 
krevende aktiviteter som klatre, kite, 
paraglide osv.

- Ca. 10 prosent har planer om sykling og 
padling. 

*IN: Turistundersøkelsen, sommer 2015
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Ulike segmenter 
innenfor turist-

markedet

Kultur Sport Helse / velvære Forretning / 
kurs- konferanse Dagsturisme Cruise



Basert på dagens tilbud - hvilke segmenter er  potensielle for 
Øyriket? Forslag:

• Kultur
• Kirker, kulturminner fra bronse- og jernalder
• Besøk på keramikkverksted og gallerier

• Sport
• Soft adventure: kajakk, øyhopping m/sykkel, vandring, fiske
• Hard adventure: konkurranse: svømme + sykle + padle + Midsund-trappene

• Helse/velvære
• Tilrettelegging for mindfulness og naturbasert velvære (bare være)

• Forretning
• Industriell turisme, organisert kunnskapstur til Ormen Lange

• Dagsturisme
• Tematiserte rundturer med guide

• Cruise
• Tematiserte pakker rettet mot cruisepassasjerer



Segmenter innenfor adventure-markedet:
ATTA har inndelt opplevelsesmarkedet (adventure) markedet i tre 
segmenter – fra soft-adventure til hard-adventure:


