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SSB overnattingstall juli 2021

• Helgeland 162 925 14,4%

• Vesterålen / Narvik 74 564 -1,4%

• Bodø 61 860 -14,4%

• Lofoten 123 033 - 9,8%

• Tromsø 82 379 -11,1%

Helgeland har flere kommersielle gjestedøgn enn Lofoten for 2. år på 
rad
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SSB overnattingstall juli 2019 - 21

• Helgeland 74,1%

• Vesterålen / Narvik 7,5%

• Bodø  -1,3%

• Lofoten -5,6%

• Tromsø -24,6%

Prosentvis endring i Coronaperioden



SSB overnattingstall juli 2020

• Helgeland 142 472 52,4%

• Vesterålen / Narvik 75 609                       9,0%

• Bodø 72 304 20,1%

• Lofoten 136 340 4,5%

• Tromsø 82 379 -15,3%

For første gang har Helgeland flere kommersielle gjestedøgn enn 
Lofoten



www.visithelgeland.com

Til + 1 200 000

(2021)

Fra  60 000 

(2012)

http://www.visithelgeland.com/


Totalt 5 901 747 eksponeringer fra april – august 2021 
August 









Look to Vega!



Look til Træna! 



Look to Mosjøen! 















Ny strategi for Visit Helgeland, 2022 - 26



a) Bidra til økt kunnskap om de muligheter bærekraft og grønt reiseliv gir, også for økt verdiskaping i næringen

b) Samarbeide med kommunene/lokalsamfunn, fylkeskommunen og næringen for etablering av god  besøksforvaltning 
ulike steder i regionen

c) Tydeliggjøre og forankre en ansvarsfordeling innen besøksforvaltning

d) Stimulere alle kommuner til å arbeide for å få “Merket for bærekraftig reisemål”.

e) Bidra til at flere bedrifter miljøsertifiserer seg gjennom godkjente ordninger, og bidra til deres synlighet av dette i vår 
markedskommunikasjon.

Bærekraftig 
reiselivsutvikling

a) Skape en kunnskapsbasert opplevelses- og reisemålsutvikling gjennom innhenting av kompetanse, og 
videreformidling av denne til eiere og næringen

b) Stimulere til økt kompetanse, økt kvalitet og smart digitalisering i reiselivsnæringen. Styrke nyskaping og innovasjon 
for å øke regionens attraksjonskraft

c) Arbeide for helårsturisme og helårsbedrifter 

d) Bidra til å påvirke for bedre helårs samferdselstilbud

e) Bidra til at den nye flyplassen blir en ressurs for reiselivsnæringen på hele Helgeland

Nyskaping og 
helårsturisme

a) Synliggjøre fyrtårn som gir «reason to go» til Helgeland, samt bredden av tilbudene i regionen

b) Styrke Helgeland merkevare og tydeliggjøre Helgelands «DNA», både utad og innad

c) Satse på helårsturisme og nye markeder, med gjester som blir her lengre og bidrar til god lokal verdiskaping 

d) Sørge for ansvarlig markedsføring som viser frem regionen og tilbudene på en ekte måte, og som bidrar til at de 
tilreisende tar vare på vår felles natur- og kulturarv

e) Tilby gode vertskapstjenester både for gjester og lokalbefolkning, samt for turoperatører og nasjonal / internasjonal 
presse når skal til området

f) Bidra til økt digitalisering av vertskapstjenestene, inkl. forbedret informasjon om hvordan gjestene finner frem

Markeds-
kommunikasjon

Samhandling og 
kompetanse

a) Destinasjonsselskapet skal være en samlende kraft, og bidra til å øke samspillet mellom reiselivsaktørene, kommunene og 
ressursmiljøet i regionen

b) Styrke samarbeidet med kommunene, spesielt i randsonen bærekraft, næringsutvikling og samfunnsutvikling
c) Utvikle strategiske og praktisk samarbeid med andre destinasjoner i Nordland og Nord-Norge
d) Bidra til utvikling og gode rammevilkår for næringen, inkl. Infrastruktur
e) Arbeide for å øke reiselivets anerkjennelse som næring, og styrke kommunenes kompetanse innen bærekraftig 

reiselivsutvikling
f) Utvikle og tydeliggjøre rollen til Visit Helgeland som destinasjonsselskap, i tråd med behov hos næringen og eiere, samt ut 

fra erfaringer i prosjektet «Destinasjon 3.0.»



Foto: Simon Fossheim / Visit Helgeland

Takk for meg!


