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NYHETSBREV,  MARS 2019 
 

HANDLINGSPLAN FOR CRUISESTRATEGI FOR 
VESTLANDET 

 
 
De fire fylkeskommunene på Vestlandet har som kjent utarbeidet en felles cruisestrategi for 
regionen, «Cruisestrategi for Vestlandsregionen 2016-2020». Denne ble vedtatt av 
Vestlandsrådet i november 2016. Det ble deretter utarbeidet «Handlingsplan cruisestrategi for 
Vestlandsfylka 2018-2020» som ble vedtatt av Vestlandsrådet i juni 2018. 
 
Handlingsplanen tar for seg to av de fire innsatsområdene i cruisestrategien, «Miljø og klima» 
og «Verdiskaping». Innenfor disse to innsatsområdene er det definert 16 tiltak. Disse skal nå 
konkretiseres og deretter iverksettes. Til å arbeide med Handlingsplanen er det engasjert 
ekstern prosessleder som sammen med arbeidsgruppen og styringsgruppen bestående av 
representanter for de fire fylkeskommunene skal iverksette tiltakene i Handlingsplanen. 
 
Arbeidsgruppen består av en representant fra hver av de fire fylkeskommunene. Disse er; 

• Randi Klæbo, Rogaland fylkeskommune  
• Marta Dixon Rongved, Hordaland fylkeskommune,  
• Anne Silje Sylvarnes, Sogn og fjordane fylkeskommune 
• Lillian Sæther, Møre og Romsdal fylkeskommune.  

Trond Amland, 2469 Reiselivsutvikling AS er engasjert som prosjektleder. 
 
Handlingsplanen har som mål å omsette regional cruisestrategi til konkrete tiltak som gjør miljø 
og klima knyttet til cruise mindre sårbart og samtidig øke den landbaserte verdiskapingen for 
reiselivsnæringen. Utarbeidelse av konkrete tiltak for Vestlandet som en region er utfordrende 
fordi det er store variasjoner i størrelse på reisemål og cruise som andel av total 
reisevirksomhet. Gjennom handlingsplanen har en pekt på områder hvor regionen samlet kan 
iverksette tiltak som skal bidra til å optimalisere effekten av cruisebesøkende til regionen og 
påvirke utviklingen i en bærekraftig retning. 
 
Da cruisestrategien og tilhørende handlingsplan er en plan i regi av Vestlandsrådet og de fire 
fylkeskommunene på Vestlandet, er det også noen begrensninger i hva det offentlige kan gjøre 
selv. En rekke tiltak og oppgaver knyttet til cruiseturisme hører naturlig hjemme hos de enkelte 
bedriftene og organisasjonene som har interesse av cruiseturisme. Det offentlige kan imidlertid 
i en del saker og i sentrale problemstillinger være pådriver, initiativtaker, igangsetter og i noen 
tilfeller også være utøver av konkrete tiltak. 
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Arbeidet med å iverksette handlingsplanen har nettopp startet opp og arbeidsgruppen ser det 
som naturlig og viktig å samarbeide med ulike interessenter og parter som er involvert i 
cruisenæringen. Vi ønsker å informere nærmere om arbeidet med Handlingsplanen samtidig  
som vi ønsker å ha en åpen og god dialog med alle som er involvert i cruiseturismen og lytte til 
innspill, spesielt med tanke på hva som er viktigst å prioritere av tiltak i Handlingsplanen. Dette 
ønsker vil vi gjøre ved å sende ut en nyhetsbulletin med jevne mellomrom for å sikre at mest 
mulig informasjon når ut til flest mulig berørte parter. 
 
I februar arrangerte vi et møte med et utvalg av representanter fra cruisenæringen på 
Vestlandet for å få innspill og synspunkter på hvilke tiltak i Handlingsplanen som bør prioriteres 
i tiden fremover. Her kom det flere nyttige og gode innspill som vi nå tar med i arbeidet. 
 
Følgende tiltak vil det bli jobbet med i tiden fremover. 
 
 
1.Tålegrenseanalyse 
 
Hvor mye turisttrafikk kan og bør en destinasjon ta i mot for at man skal kunne opprettholde 
en bærekraftig utvikling? Spørsmålet om et reisemåls tålegrense har etter hvert blitt mer og 
mer aktualisert bl.a. som følge av den store økningen i cruiseturisme, som er volumturisme. 
Enkelte reisemål opplever dager med svært mye trafikk både fra cruise og fra landbasert 
turisttrafikk. Samlet utgjør dette store volum som til tider skaper stort press på reisemål med 
begrenset infrastruktur. Dette tiltaket må derfor ses i et helhetlig perspektiv der en ser på den 
totale reisestrømmen.  
 
For at et reisemål skal kunne gjøre slike tålegrenseanalyser trengs det verktøy. Målet er å kunne 
utarbeide en «verktøykasse» som flest mulig reisemål og cruisedestinasjoner kan benytte i egen 
planlegging og planprosesser for utvikling av reiseliv. Tiltaket kan dermed også få en nasjonal 
rolle og betydning og her vil vi invitere sentrale parter til å delta i utviklingen av dette. 
 
 
2.Kravet om nullutslipp i Verdensarvfjordene innen 2026 
 
Stortinget vedtok i fjor at Verdsarvfjordene skal være utslippsfrie innen 2026 for alle skip over 
1 000 tonn. De nye kravene skal bidra til å redusere utslippene både til luft og sjø. De nye 
miljøkravene ble innført allerede fra 1. mars i år og skal gradvis trappes opp frem mot 2026. 
Sjøfartsdirektoratet har fått i oppdrag å undersøke gjennomførbarhet og konsekvenser av 
Stortinget nullutslippskrav. Dette skal utredes i løpet av 2019. Det skal også utredes 
mulighetene for å innføre disse kravene i hele Vestlandsregionen og etter hvert også på 
nasjonalt nivå. 
 
Det hersker for tiden en del usikkerhet hva dette vil bety for cruisenæringen og for den del av 
reiselivsnæringen som har cruise som et viktig marked. I Handlingsplanen for cruise er det 
vedtatt å arbeide for at nullutslippsvedtaket skal gjelde i alle fjorder og ikke bare i 
Verdensarvfjordene. Det stilles også en rekke spørsmål til hvilke utfordringer og hvilke  
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muligheter dette vedtaket vil medføre. Hvilke virkninger vil nullutslippskravet få for regionen? 
Hvordan vil rederiene tilpasse seg? Hvilke nye muligheter dukker opp i kjølvannet av vedtaket  
og hvordan møter vi disse? Dette og flere andre spørsmål vil vi få belyst og utredet slik at 
næringen er best mulig forberedt på de konsekvenser og muligheter vedtaket innebærer. Vi vil  
også søke god dialog med Sjøfartsdirektoratet og deres arbeid her slik at flest mulig aktuelle 
problemstillinger blir belyst. Når vi vet mer konkret her vil vi kommunisere dette ut til næringen. 
 
3.Renere cruisetrafikk gjennom morgendagens løsninger 
 
Spørsmålet om hva som er morgendagens løsning er en kontinuerlig debatt innenfor 
cruiseturisme. Det er i dag ulike syn på hva slags type energibruk som vil være det mest vanlige 
for cruiseskip i årene fremover, og hva som vil være det mest fremtidsrettede å tilrettelegge 
for. Landstrøm synes å være det mest aktuelle alternativet i dag, og det iverksettes nå arbeid 
for å kunne levere landstrøm til cruiseskip bl.a. i Bergen havn. Tidligere har Kristiansand havn 
også etablert tilbud om landstrøm til cruiseskip. Spørsmålet om landstrøm er morgendagens 
løsning er det delte meninger om. Andre energiformer som LNG og hydrogen er også trukket 
frem som stadig mer aktuelle former for energikilde på cruiseskip.  
 
Vestlandsregionen ønsker å være pådriver for å få utredet dette spørsmålet og også se på hvilke 
konsekvenser dette vil få for regionen i forhold til når cruiseskip ligger i land, men også i forhold 
til skipenes energibruk når de seiler i norsk farvann. En ønsker også å løfte dette tiltaket opp på 
et nasjonalt nivå da alle cruisehavner i Norge berøres av dette spørsmålet. Vi vil her invitere til 
et møte for å få satt ned en arbeidsgruppe som kan klarlegge hva vi trenger svar på, hva er 
morgendagens løsninger, hvilken infrastruktur trenger vi, og hvilke konsekvenser vil fremtidens 
løsninger ha for mottakerapparatet, dvs. både havner og reisemål. 
 
 
4.Nasjonal cruisekonferanse 
 
Det planlegges en nasjonal cruisekonferanse høsten 2019. Dette er ikke en konferanse som skal 
konkurrere med Cruise Norway sin årlige årsmøte og konferanse, men være et møtested som 
skal samle alle berørte parter innenfor cruise der en del sentrale tema belyses og ny kunnskap 
presenteres. Vi ønsker å sette sentrale spørsmål knyttet til cruiseturismen under debatt, 
presentere gode eksempler og praksis fra andre land og også få presentert siste nytt knyttet til 
sentrale spørsmål som berører cruiseindustrien i Norge. Både nullutslippskrav, fremtidige 
energiløsninger, ny Havne- og farvannslov vil være aktuelle tema. Konferansen vil også bli et 
forum der vi kan presentere arbeidet med Handlingsplanen og status for tiltakene. Konferansen 
vil finne sted i Bergen, og så snart dato er bestemt vil vi informere om dette. Program er under 
utarbeidelse og vil bli sendt ut i løpet av våren. 
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5.Fakta om cruise 
De siste årene er ny forskning og kunnskap omkring cruiseturisme blitt presentert og nye 
rapporter publisert. Vi kartlegger nå hva som finnes av forskningsrapporter og andre rapporter 
knyttet til cruise i Norge, bl.a. for å se om det er noen områder som ikke er godt nok belyst og 
der det er behov for mer fakta. En av de siste rapportene som ble presentert er  
forskningsrapporten «Sustainable cruises: Understanding and optimizing people, planet and 
profit»» som Vestlandsforsking, NHH og TØI har utarbeidet på oppdrag fra regionalt 
forskingsfond Vestlandet. En oppsummeringsrapport fra dette arbeidet følger som vedlegg til 
dette nyhetsbrevet.   
 
 
Har dere spørsmål, innspill eller noe dere lurer på i forbindelse med Handlingsplanen for cruise, 
så ta gjerne kontakt med prosjektleder. 
  
 
 
 
 
 
Hilsen 
 
 
Trond Amland 
Prosjektleder 
Handlingsplan cruisestrategi for Vestlandsfylka 2018-2020 
trond@reiselivsutvikling.no 
mob 908 55755 
 

 
 
 
 
 

 


