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Forord 

 
Strategisk Reiselivsplan for Lyngen kommune for perioden 2017 – 2020 er en delplan til 

Strategisk næringsplan for Lyngen kommune. Strategisk næringsplan har definert at en av de 

overordnede strategiene for kommunens næringsarbeid er å tilrettelegge for et bærekraftig 

reiseliv. Et av tiltakene her er å utvikle en egen reiselivsplan for næringen. Reiselivsplanen 

skisserer mål og tiltak i den hensikt å forsterke Lyngen og Lyngen kommune som reisemål, 

både kvalitetsmessig og trafikkmessig.  

 

Reiselivsnæringen i regionen har de siste 

årene hatt en sterk vekst i antall tilreisende, og 

man ser at det har vært en utviklingsperiode på 

produkter og tjenester, spesielt innen 

vinterturisme, som skaper optimisme for videre 

vekst. 

Reiselivet er en dynamisk næring, som krever 

kontinuerlig forbedring og utvikling for å være 

konkurransedyktig. Dette gjelder både produkt, 

vertskap, informasjon, salg – og markedsføring 

og ikke minst knyttet til aktørenes evne og vilje 

til samarbeid. 

I den fremtidige utviklingen av reiselivet i 

Lyngen kommune har styringsgruppen lagt til 

grunn en forståelse av at hele Lyngenregionen 

er viktig som arena for videre satsing, men at 

denne planen i hovedsak vil omhandle tiltak i 

Lyngen kommune. Tromsø, med sine aktører 

og reisemålsstatus, er viktig å få til et tett og 

godt samarbeid med, og er forsøkt nedfelt i 

planen. 

Planens hovedmål er å trekke opp rammer for 

en fremtidig utvikling av reiselivet i Lyngen 

kommune, som kan bidra til å forsterke 

regionens kvalitet som helårig reisemål.  

Lyngen kommune har i sin strategiske 

næringsplan definert at «Lyngen kommune 

skal posisjonere seg en populær destinasjon. 

 

 

 

 

for naturbasert reiseliv» som et av sine 

hovedmål. Denne planen skal være med på å 

forsterke den strategiske satsingen på 

reiselivet i Lyngen kommune. Planen søker 

også å relatere seg til viktige strategier og 

planarbeider for både Troms fylkeskommune, 

Nord-Norsk reiseliv, Stedsutviklingsprosjekt og 

Bærekraftig reisemålsutvikling for Lyngen.  

Det har vært avholdt arbeidsmøte med 

representanter for reiselivsnæringen i 

utarbeidelsen av denne planen, likeså arbeidet 

tett på Lyngen kommune som et ledd i 

planprosessen. I tillegg har 

Bedriftskompetanse oppsøkt aktører for å 

styrke sin forståelse av nåsituasjonen knyttet til 

reiseliv.  

Næringsutvalget har fungert som 

styringsgruppe for strategiarbeidet, mens 

Bedriftskompetanse AS har vært engasjert for 

å utarbeide planforslaget.  
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Sammendrag 

 

 

Visjonen er at Lyngen skal være et ledende reisemål tuftet på naturbaserte bærekraftige opplevelser 

og høy kvalitet basert på lokale reiselivsbedrifter med god lønnsomhet. 

Visjonen gir retning for at Lyngen skal posisjonere seg gjennom å: 

 Styrke posisjonen som naturbasert opplevelsesdestinasjon 

 Styrke sin posisjon som bærekraftig destinasjon 

 Posisjonere seg til å bli en primærdestinasjon 

 

Målene er å: 

 Forsterke reiselivsbedriftenes konkurransekraft 

 Forsterke lokalt samarbeid på alle nivå 

 Styrke infrastruktur i Lyngen kommune 

 Øke reiselivstrafikken utenom høysesonger 

 Bevare og videreutvikle Lyngens unike miljø og kultur 

 

 

Strategiske fokusområder: 

 Forsterke det lokale og regionale samarbeidet 

 Utnytte posisjonen til Lyngen ytterligere 

 Styrke posisjonen som opplevelsesdestinasjon 

 Utvikling av tilbud og produkter som kan bidra til sesongforlengelse 

 Sikre høy kvalitet på produkter og service på alle nivå 

 Tilrettelegge infrastrukturen for de besøkende 

 Sikre helhetlig oppslutning rundt fellestiltak 

 Bidra til at Lyngens miljø og kultur, herunder mat og andre kulturopplevelser, ivaretas og 

utvikles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategisk reiselivsplan – Lyngen kommune – utkast plan                          
 

4 
 

 

 

 

 

 

 

1 Bakgrunn 

1.1 Trender og utviklingstrekk 

 

Reiselivsnæringen i Lyngen består av bedrifter 

innen opplevelser, kultur, overnatting, 

servering, handel og transport. Sammen med 

naturen som er selve fundamentet, er aktørene 

gjensidig avhengige av hverandre for å kunne 

skape et helhetlig reiselivsprodukt.  

Reiselivsnæringen er en av verdens største og 

raskest voksende næringer. Det nord-norske 

markedet har hatt en sterk vekst, som er 

vesentlig høyere enn andre regioner i Norge.  

En aktiv offentlig politikk, og en dyktig 

reiselivsnæring har bidratt til denne positive 

utviklingen.  

Tall fra UNWTO viser at veksten i internasjonal 

turisme vil fortsette å vokse. 

Reiselivsproduktene i Lyngen har høy 

attraksjonskraft i internasjonal sammenheng, 

og bør kunne ta sin del av denne veksten. Det 

er tre sterke drivkrefter som sammen fører til 

økning i internasjonal turisme: globalisering, 

økonomisk vekst og demografiske endringer 

knyttet til befolkningsvekst.  

Reiselivsnæringen er svært preget av 

teknologiske framskritt. Det mest nærliggende 

eksemplet er posisjonen sosiale media har fått 

i å endre maktbalansen mellom leverandører 

og kunder. Er man som kunde ikke fornøyd er 

veien kort til å legge dette ut på nett, og 

tilsvarende kan bilder og gode opplevelser som 

deles gi et stort oppsving i andelen turister i en 

region. 

Turister etterspør i økende grad reiselivstilbud 

basert på aktiviteter de kan delta i. Det ligger et 

stort potensial i å kunne tilby kunder unike 

opplevelser. Det er økt behov for 

kommersialisering av opplevelser, der mat, 

natur, kultur og aktivitet presenteres som et 

helhetlig produkt for turistene – som kan tilbys 

gjennom hele året.  

Naturen er den viktigste grunnen til at turister 

velger Norge som reisemål, og at turistene 

besøker Lyngen. Summen av inntrykkene fra 

naturen, kulturen, opplevelsene i levende 

bygder og lokalsamfunn er det som skaper 

gode opplevelser. Dette skaper også 

utfordringer. En næring i vekst setter krav til 

besøksforvaltning som ivaretar naturområder, 

lokalsamfunnene og andre ressurser. Og ikke 

minst behov for god tilrettelegging med tanke 

på sikkerheten til de besøkende.  

En sterk attraksjonskraft vil ha avgjørende 

betydning for den videre utviklingen. Lyngen 

må gi turistene en grunn til å velge nettopp 

Lyngen. Med dette bakteppet er det viktig å 

skape helhetlige opplevelser hvor stikkordene 

skal være bærekraftig bruk av naturen, 

tilrettelegging av infrastruktur som utvikler 

atmosfæren og miljø sammen med unike 

opplevelser levert av lokalt vertskap. Unike 

opplevelser, som oppfattes som eksklusive, 

kan selges langt dyrere enn standard 

produkter, som igjen vil kunne gi bedre 

lønnsomhet også for mindre aktører.  

Målet må være å utvikle reiselivet i tett 

samhandling med lokalsamfunnet, og med det 

lage opplevelser og reiselivsprodukter som 

også er givende for lokalbefolkningen. Som 

igjen gir grunnlag for lønnsom næringsutvikling 

og et skaper et dynamisk vekstsenter.  

1.2 Kort om reiselivet i regionen 

I 2015 hadde reiselivsnæringen i Nord-Norge 

en total omsetning på 16 milliarder kroner, og 

en verdiskaping på 7,3 milliarder. Troms 

Hadde i 2015 en økning på totalt 19,3% i 

gjestedøgn, hvor ferie- og fritidssegmentet 

øker mest med hele 51,1%. Det er særlig 

vinter med nordlyset som spydspiss som øker i 

Troms. Vinterturismen som tidligere har 

konsentrert rundt Tromsø by har i 2015 og 
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2016 vist en tendens til å bre se ut i større 

deler av regionen. 

For Lyngen definerer man at det er 25 bedrifter 

som driver reiselivsvirksomhet. 11 

overnattingsbedrifter (her er ikke private 

aktører tatt med), 3 serveringssteder, 12 

aktiviteter og attraksjoner og 2 med transport – 

noen av aktørene er med i flere kategorier.  

Tall fra Visit Lyngenfjord viser sterk økning 

reiselivsbasert omsetning i Lyngen Kommune. 

I tillegg har man sterk vekst av tilreisende som 

kommer for å oppleve naturen og de unike 

opplevelsene i Lyngenregionen. Det finnes 

også et stort antall tilbydere som ikke er 

registrert i Lyngen kommune, eller regionen for 

øvrig, som selger opplevelser i Lyngen.  

Det finnes ikke egen statistikk for Lyngen 

kommune knyttet til reiselivsvirksomhet. De 

tallene som er nærmest, og som brukes i 

offentlige statistikker fra SSB er tall hvor 

kommunene Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, 

Lyngen, Storfjord og Kåfjord slått sammen. 

Tromsø er også skilt ut særskilt, men selv hvis 

man trekker fra Tromsøs tall gir ikke 

tallmaterialet et godt nok bilde, og vil dermed 

ikke være relevant. Lyngen kommunes 

reiselivstrafikk og registrerte bedrifter skiller 

seg vesentlig fra de andre kommunene, og for 

få bedrifter er med på registreringen til at dette 

kan brukes som grunnlagsmateriale i denne 

planen.  

Det nærmeste man kommer et riktig bilde av 

reiselivsnæringen i Lyngen kommune er en 

ringvirkningsundersøkelse Visit Lyngenfjord 

gjorde i 2015. I denne undersøkelsen 

konkluderte man med at det fantes 483 

sengeplasser i kommunen som var tilgjengelig 

på markedet hele året, i tillegg kommer private 

hytter med ca. 1350 sengeplasser. SSB har 

464 sengeplasser i sin statistikk for 

kommunene Lyngen, Karlsøy, Balsfjord, 

Storfjord og Kåfjord tilsammen.  

For å få et mer riktig bilde og korrekte tall må 

det gjennomføres en egen undersøkelse lokalt, 

dette er tatt med som eget handlingspunkt 

senere i planen.  

1.3 Sesonger 
Tilbakemeldingene fra aktørene er klare, det er 

på vinteren, i perioden fra februar og ut april, 

det er mest gjester i Lyngen kommune. Dette 

gjelder både turister og besøkende fra 

nærområdet. Dette skaper et voldsomt trykk på 

infrastruktur som parkering, wc fasiliteter og 

kapasiteten på hoteller og overnatting er 

sprengt. Det er økende trafikk også resten av 

året, men trafikken er ikke i nærheten av det 

den er i den hektiske vintersesongen. 

Utfordringene er at man ser behov for økt 

kapasitet i toppsesongen, men grunnlaget 

ellers i året er for lite for å forsvare de 

investeringene man ser behov for. Behovet for 

et hotell av en viss størrelse som blant annet 

kan supplere det øvrige tilbudet som finnes, og 

i tillegg kan være rettet mot kurs- og 

konferansesegmentet er et uttalt behov. 

Etterspørsel etter flere spisesteder som har 

åpningstider tilpasset gjestene som besøker 

kommunen, og da spesielt Lyngseidet som er 

et knutepunkt, er klart tilstede. Det er og et 

klart ønske fra deler av næringslivet at 

Lyngseidet blir definert som turiststed slik at 

man kan ha åpent også på helligdager og slik 

ikke bare kan gi et bedre tilbud til de 

besøkende, men også kunne få utnyttet det 

forretningsmessige potensialet de tilreisende 

er.  

1.4 Segmenter  
I Lyngen kommune er naturbaserte 

opplevelser selve fundamentet i 

reiselivsnæringen. Det være seg havfiske, ski 

eller andre naturbaserte opplevelser. 

Reiselivsbedriftene som er etablert her er 

relativt små, med begrenset kapasitet både på 

overnatting og andre produkter som tilbys. 

Som et resultat av dette er det i stor grad 

individuelle reisende som er besøker Lyngen, 

og man har ikke produkter tilpasset segmenter 

som kurs og konferansemarkedet. 

Forretningsmarkedet er en viktig kundegruppe 

for reiselivsnæringen nasjonalt, både i volum 

og verdi. Dette segmentet utgjør omtrent 

halvparten av alle kommersielle gjestedøgn i 

Norge, og bidrar i tillegg til å jevne ut 

sesongvariasjoner i reiselivsnæringen. Kurs, 

konferanser og kongresser utgjør om lag 25 % 
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av alle forretningsreisende og er blant de mest 

lønnsomme segmentene i reiselivsmarkedet. 

Nye reisevaner kan endre hva slags type 

produkter reiselivsnæringen må tilby for å være 

attraktive. Et utvidet reiselivsbegrep byr på 

muligheter på tvers av næringer. Et samarbeid 

med landbruksnæringen om lokalmat kan sikre 

de gode opplevelsene knyttet opp mot 

restaurantbesøk og kobling opp mot kreative 

næringer gi spennende og unike tilbud. Et 

større produktmangfold med utgangspunkt i 

opplevelser vil gjøre Lyngen til en mer 

interessant destinasjon gjennom hele året.  

 

 

2 Mål og strategier 
 

For å kunne oppfylle visjonen har vi valgt å 

fokusere på kvalitative mål. Målene vil i stor 

grad være generelle, men være førende for de 

prioriteringer knyttet til Lyngen kommunes 

reiselivssatsing i planperioden. 

Visjonene og de ulike målsettingene gir 

retningen for den fremtidige utviklingen av 

Lyngen som reiselivsdestinasjon. Strategi betyr 

veivalg, og innen et så bredt næringsfelt som 

reiseliv må det aksepteres at det vil være ulikt 

syn og ulike meninger som fremkommer fra de 

ulike aktørene på de valg som skal tas.  

Vi har lagt til grunn følgende strategiske 

prinsipper i planen: 

Kvalitet og profesjonalitet 

 

Reiselivet i Lyngen kommune skal ha fokus på 

kvalitet og profesjonalitet i alle sammenhenger 

og alle nivåer, det vil si kvalitet på fysiske 

anlegg, servicekvalitet, fokus på sikkerhet og 

kvalitet på salgs- og markedsarbeidet.  

 

Samarbeid 

 

Reiselivet i Lyngen kommune skal styrke sitt 

potensiale via et bredt samarbeide, mellom 

aktørene internt, kommunen, 

reiselivsorganisasjoner, distribusjonsapparatet, 

media og øvrig næringsliv.  

 

Gjennomføringsevne 

 

Forutsetningene for å lykkes med den ønskede 

utviklingen av reiselivet er at man har 

gjennomføringsevne. Det vil i praksis si at de 

planer og tiltak som vedtas blir gjennomført 

raskt og profesjonelt. Både bedriftsinterne tiltak 

og fellestiltak som man har forpliktet seg til for 

å nå definerte mål.  

2.1 Visjon 

 

 
Visjonen er at Lyngen skal være et ledende 

reisemål tuftet på naturbaserte bærekraftige 

opplevelser og høy kvalitet basert på lokale 

reiselivsbedrifter med god lønnsomhet. 

 

Reiselivet i regionen arbeider aktivt for å skape 

et bærekraftig reiseliv og har startet 

sertifiseringsarbeid mot å bli et bærekraftig 

reisemål.  

Visjonen gir retning for at Lyngen skal 

posisjonere seg gjennom å: 

 Styrke posisjonen som naturbasert 

opplevelsesdestinasjon 

 Styrke sin posisjon som bærekraftig 

destinasjon 

 Posisjonere seg til å bli en 

primærdestinasjon 

 Utvikle og utvide opplevelser- og 

aktivitetsbredden 

 Utvide sesonglengden 

 

For å oppnå dette må: 

 Lyngens eksklusivitet må bevares og 

forsterkes 
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 Svakheter i infrastruktur må forbedres  

 Gjestene skal velge oss fordi vi tilbyr 

opplevelser av høy kvalitet 

 Innbyggerne i kommunen og ansatte i 

reiselivet skal være stolte av det vi 

tilbyr og levere tjenester av høy kvalitet 

 Lyngen kommune må gjennom sitt 

ansvar for infrastruktur, 

vertskapsfunksjon og forvalterrollen 

positivt bidra til at målene nås 

 Samarbeidet lokalt må videreutvikles 

 

 

 

 

 

3 Mål og strategier 

3.1 Delmål 1 - Verdiskaping 
Verdiskapingen skjer gjennom transaksjoner knyttet til reiselivet. Det vi si at noen vil kjøpe våre 

produkter og noen ønsker å selge de. Gjennom profesjonell og strategisk salgs- og markedsarbeid 

sammen med gode, attraktive produkter skapes grunnlaget for verdiskapingen. Økt omsetning fører til 

økt sysselsetting, som igjen styrker næringslivet i Lyngen kommune.  

 

 

 

Mål for verdiskaping 

 

 Den reiselivsbetingede omsetningen i 

Lyngen kommune økes  

 

Strategi  

 

Gjennom høy kvalitet på produkter og service i 

alle ledd skal man sikre at muligheter og 

ressurser utnyttes optimalt og dermed gir 

ønsket resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriterte tiltak: 

 

1. Aktiv medvirkning fra Lyngen 

kommune, Visit Lyngenfjord og andre 

aktører for å sikre høy kvalitet på 

verskapskapsfunksjonen gjennom god 

turistinformasjon, oppdaterte nettsted, 

aktiv SoMe-strategi og forbedret 

infrastruktur for de besøkende. 

2. Arbeide aktivt for at turister som 

kommer skal ha flere overnattingsdøgn 

og kjøpe flere tjenester/produkter fra 

lokale leverandører. 

3. Skape nye produkttilbud i Lyngen 

kommune. 
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4. Etablere et felles samarbeidsforum i 

Lyngen kommune med fokus på 

konkrete samhandlingsarenaer knyttet 

til reiselivssatsingen – ikke kun 

bedrifter som definerer seg som 

reiselivsbedrifter, med mål om i 

fellesskap å oppnå optimal omsetning 

for den enkelte bedrift. 

5. Forsterke samarbeidet med eksterne 

aktører, med bakgrunn i at et forsterket 

samarbeid vil gi økt effekt både for 

Lyngen kommune og regionen som 

helhet. 

6. Få etablert Lyngseidet som typisk 

turiststed hele, eller deler av året. 

 

 

 

 

 

 

3.2 Delmål 2 – sesonger 

 
I forhold til gjestedøgn er vintersesong, med april på topp, den viktigste for aktørene i Lyngen 

kommune.  Basert på kapasitetsutnyttelse er det et stort potensiale for økt trafikk og omsetning i de 

ulike sesongene. Mulighetene for økt trafikk utenom toppene vil nødvendigvis basere seg i stor grad 

på andre produkttilbud og opplevelser enn i høysesongen. Og økt vekst i toppsesongen forutsetter 

økning i overnattingskapasitet. 

Kurs og konferanser, festivaler og idrettsarrangementer er kjent for å skape omsetning utenom 

hovedsesongen, og utviklingen av disse kan være med på å bidra til økt omsetning og trafikk. 

 

Mål sesonger 

 

 Øke reiselivstrafikken og gjestedøgn  

 

Strategi 

 

Gjennom produktutvikling og målrettede salgs- 

og markedstiltak øke trafikk både i toppsesong 

og i skuldersesongen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriterte tiltak:  

 

1. Analysere hvilke produkter og 

målgrupper som kan gi best effekt med 

sikte på trafikkøkning målt opp mot 

etablert reiselivsnæring. 

2. Initiere til nye samarbeidsprosjekter 

mellom etablerte reiselivsaktører og 

andre strategiske samarbeidsparter for 

å skape nye markedsmuligheter. 

3. Fokusere sterkere på 

skuldersesongene med økt fokus på 
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arrangementer innen kultur, 

opplevelser og idrett. 

4. Jobbe strategisk for å få etablert et 

større hotell med kapasitet til å ta 

større grupper og kurs- og konferanse 

segmentet. 

5. Arbeide for å få etablert infrastruktur 

og aktivitetstilbud som legger grunnlag 

for sesongutvidelse høst, vår og 

sommer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Delmål 3 – infrastruktur 

 
 

Forutsetningen for fortsatt utvikling og vekst innenfor reiselivet i Lyngen er at man har tilfredsstillende 

infrastruktur. Forbedring av infrastrukturen må skje i nært samarbeid med kommunale og regionale 

myndigheter. Svak reiselivsmessig infrastruktur er negativt for Lyngen som reisemål og bidrar til at 

området mister konkurransekraft.  

 

Mål infrastruktur 

 

 Forbedre den reiselivsmessige 

infrastrukturen i Lyngen kommune 

 

 

Strategi 

 

Gjennom samarbeid og informasjon bidra til at 

man i felleskap mellom Lyngen kommune, 

lokale grunneiere, verneområdeforvalter, 

Statskog og andre offentlige myndigheter og 

den lokale reiselivsnæringen forbedrer den 

reiselivsmessige infrastrukturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriterte tiltak: 

 

1. Dokumentere svakheter innen dagens 

infrastruktur som må forbedres, 

herunder bussparkering, toaletter, 

skilting, renovasjon etc. 
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2. Få avklart ansvar og prioritere raske 

og gode løsninger der svakhetene er 

størst.  

3. Infrastrukturplan med definerte 

utbedringstiltak utarbeides og 

iverksettes – fra plan til handling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Delmål 4 – lokal kultur og miljø  
Lyngens unike natur, kombinert med lokal kultur og miljø bidrar til å skape trivsel og opplevelser for 

både besøkende og innbyggerne. Herunder er også fokus på miljø og estetisk utvikling av annet 

næringsliv og utbyggingsprosjekter. Det er viktig å finne en balanse mellom bruk og bevaring, samt 

utvikling av andre næringer som ikke forringer det unike med Lyngen som reisemål. 

 

Mål lokal kultur og miljø 

 

 Bevare og utvikle Lyngens unike miljø 

og lokale kulturverdier 

 

Strategi: 

 

Forsterke samarbeidsarenaene gjennom økt 

samspill mellom reiselivsaktører, 

landbruksnæringen, kreative næringer og 

arrangementer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriterte tiltak: 

 

1. Etablere nye samarbeidsprosjekter 

mellom kreative næringer og reiseliv 

2. Tilgjengeliggjøre lokal kultur for 

besøkende, og ha et langsiktig 

perspektiv som passer inn i salgs- og 

markedsmønstret til reiselivet 

3. Fokusere på estetiske løsninger i 

utviklingsprosjekter 

4. Skolere aktører i reiselivs- og 

servicenæringen innen lokal kultur og 

miljø og gjennom dette sikre at det 

unike lokalsamfunnet i Lyngen både 

får riktig fokus og ivaretas på rett vis 

5. Bli sertifisert som bærekraftig reisemål 

og bidra til at bedrifter sertifiserer seg 

innen bærekraft/miljø 

6. Videreføre 

stedsutviklingsprosjektet/Lyngenløftet 

som plattform for utviklingen av 

Lyngseidet og kommunens bygder. 

7. Planlegge og bygge ut fysiske 

infrastrukturtiltak som tilrettelegger for 

natur- og aktivitetsbaserte opplevelser 

og aktiviteter, men som samtidig er 

attraktive og viktige i forhold til bolyst, 

levekår, oppvekstsvilkår, folkehelse, 
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barn og unge samt 

bevegelseshemmede. 
 

 

 

3.5 Delmål 5 – naturforvaltning og sikkerhet 

 
For både Nord-Norge og Lyngenregionen er naturen den sterkeste attraksjons – og 

konkurransefortrinnet i markedet.  

 

 

Mål naturforvaltning og sikkerhet 

 

 Bevare natur og mangfold og sikre en 

bærekraftig utvikling med sterkt fokus 

på sikkerhet. 

 

Strategi 

 

Bidra til at den naturbaserte attraksjonskraften 

ivaretas, og å utvikle aktiviteter og opplevelser 

som er bærekraftig og sikre. Ivareta naturen på 

en slik måte at slitasje begrenses, og 

drikkevannskilder beskyttes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriterte tiltak: 

 

1. Formidle verdigrunnlag og naturens 

betydning for utvikling av reiselivet til 

andre særinteresser som prioriterer 

annerledes i forhold til våre felles 

naturressurser 

2. Bidra til at planarbeidet tar hensyn til 

bærekraftig utvikling  

3. Sikre at turister og besøkende får 

trygge opplevelser 

4. Ta initiativ til merkeordning/sertifisering 

for guider som skal operere ut fra 

Lyngen 

5. Arbeide aktivt i samarbeid med 

myndigheter og andre frivillige lag og 

foreninger for å sikre at Lyngen blir en 

trygg reiselivsdestinasjon 

6. Ta hensyn til drikkevannskilder ihht. 

vurderinger gjort i hovedplan VA og 

kommuneplan.  
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3.6 Delmål 6 – kommunikasjoner 

 
Tilgjengelighet og gode kommunikasjoner er en forutsetning for at reiselivet skal fungere og utvikle 

seg. For Lyngen kommune gjelder dette for vei, ferge, tuneller og tilgang til flyplass. Det er en 

forutsetning for å styrke posisjonen som innfallsport til Lyngsalpene, fjordene og kystopplevelser. Det 

lokale og regionale kommunikasjonstilbudet er viktig for utviklingen av reiselivet i hele regionen. 

Reiselivstrafikk bidrar også til å skape grunnlag for bedre kommunikasjonstilbud til lokalbefolkningen 

og næringslivet for øvrig – dersom man tar høyde for den økte veksten i reisende. 

 

Mål kommunikasjoner 

 

 Styrke kommunikasjonstilbudet til 

Lyngen kommune og i regionen 

førøvrig. 

 

Strategi 

 

Synliggjøre behov og arbeide aktivt for å 

påvirke ulike beslutningsnivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriterte tiltak: 

 

1. Arbeide aktivt mot Troms 

Fylkeskommune og staten for å 

stimulere til bedring av 

kommunikasjonstilbudet, herunder i 

særlig grad styrke fergetilbudet. 

2. Samarbeide mellom næring, 

fylkeskommune og kommunen for å få 

etablert nødvendige løsninger for 

framtiden. 

3. Bistå med utvikling av 

konsekvensutredninger som viser 

effekten av bedre kommunikasjoner. 
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4 Handlingsplan 2018 
 

Referanse Tiltak Hvem/ Hvordan 

3.1.6 Få etablert Lyngseidet som turiststed Lyngen kommune 
søker Fylkesmannen i 
Troms etter politisk 
vedtak. 

 Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen ved forskrift 
bestemme at et område skal regnes som typisk turiststed, jf 
Lov om helligdager og hellidagsfred §5. I forarbeidene er det 
vist til at men med «typisk turiststed» i første rekke mener 
mindre steder hvor salget i perioder skjer til turister.  

 

3.2.1 Trafikkøkning  

 Få gjennomført en markedsanalyse for Lyngen kommune 
med utgangspunkt i etablerte reiselivsbedrifter og avdekke 
potensialet for produktutvikling og sesongforlengelse.  

 

3.2.4 Hotelletablering  

 Jobbe aktivt mot kjeder og kjente eiendomsselskaper for å få 
solgt inn hotelletablering på Lyngseidet. 

 

3.3.1 Infrastruktur  

 Utarbeide oversikt og utarbeide plan over infrastrukturtiltak.  

3.4.4 Vertskapskurs  

 Få etablert og utviklet vertskapskurs for Lyngen kommune.   

3.4.5 Videreføre Bærekraftig reisemålsutvikling  

 Lyngen blir mest sannsynlig sertifisert som bærekraftig 
reisemål høsten 2017. For å kunne utnytte sertifiseringen 
slik at den blir et konkurransefortrinn som gir verdi for 
reiselivsnæringen er det viktig at prosjektet videreføres, 
både ute hos bedriftene og i markedskommunikasjonen.   

 

 Reiselivsundersøkelse   

 De offentlige tallene som finnes om reiselivet i Lyngen 
kommune er svært mangelfulle. Det betyr i praksis at man 
ikke har et faktaunderlag som kan legges til grunn ved 
strategiske satsinger. Kunnskap er viktig, og det foreslås å 
gjennomføre en egen årlig undersøkelse i Lyngen kommune 
hos reiselivsbedriftene.  

 

 

 


