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Innledning
Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping ble etablert i
begynnelsen av 2015 og er en videreføring av flere tidligere enkeltstående program.
Utviklingsprogrammet skal bidra til å skape økt vekst og verdiskaping innenfor nye næringer basert
på landbrukets og reindriftens ressurser. Programmet skal stimulere til økt lønnsomhet og
konkurranseevne gjennom de tre tiltaksområder: finansiering (vekst og samarbeid), kompetanse og
omdømme. Midlene kommer fra jordbruks- og reindriftsavtalen med ulike målgrupper. Denne
rapporten er forbeholdt jordbruksavtalemidlene, for rapport på reindriftsavtalemidlene vises det til
egen rapport som ble oversendt i forbindelse med reindriftsforhandlingene.
Programmets hovedmål er å bidra til økt vekst og bedriftsøkonomisk lønnsomhet for programmets
målgrupper, hovedfokus ligger derfor på vekstfinansiering og samarbeid mellom flere bedrifter.
Gründere innenfor målgruppene ivaretas gjennom de generelle virkemidlene i Innovasjon Norge og
IBU (midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket) spesielt.
Programmet har en styringsgruppe bestående av LMD (leder for gruppen), representanter fra Norges
Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norske Reindriftssamers Landsforbund,
bransjeorganisasjonen Hanen, samt Fylkeskommunen og Fylkesmannen. Matmerk er observatør.
Utviklingsprogrammet får hvert år tildelt en ramme fra LMD (fordelt på jordbruksavtalen og
reindriftsavtalen), styringsgruppen foretar strategiske veivalg og beslutter fordelingen av
budsjettmidler til de ulike tiltaksområdene i programmet.
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Oppsummering
2020 ble et rekordår for Utviklingsprogrammet med 112 millioner kroner innvilget til prosjekter
innenfor nye næringer i landbruket. Mat og drikke-kategorien utgjør den største andelen, men antall
reiselivssaker og kombinasjonssaker der mat og reiseliv kombineres er økende. Økningen på ca 60%
fra 2019 skyldes lanseringen av Vekst 2 som virkemiddel, med høyere etterspørsel enn forventet, og
tilpasningene i tjenesteporteføljen som følge av Covid-19.
I det store bildet har landbruket vært forskånet fra de store konsekvensene av Covid-19. For
produsenter av lokalmat til HoReCa og tilbydere av tjenester som innebærer at mennesker samles
har det imidlertid vært og fortsatt er betydelige utfordringer. Innovasjon Norge har bidratt til mange
omstillingsprosjekter for disse bedriftene, mange av dem gjennom Utviklingsprogrammet. Av de
totalt 112 millioner kronene som ble innvilget i 2020 ble ca 37 mill. kroner brukt på Covid-19-rettede
tiltak fordelt på finansiering, kompetansehevende og omdømmebyggende aktiviteter. Tilpasninger av
eksisterende og utvikling av nye produkter og tjenester til endrede marked samt økt fokus på
digitalisering og kompetanseheving er fellesnevnere for utviklings- og investeringsprosjektene som
fikk støtte. Innovasjon Norge er overbevist om at bedrifter som har maktet å videreutvikle seg
gjennom endringer og tilpasninger av nye produkter og tjenester til nye markeder vil komme styrket
ut av omstillingen. Det er god grunn til å tro at Covid-19 pandemien vil gi varige endringer i
forbrukerpreferanser- og mønster, da er det grunn til å tro at disse bedriftene er godt forberedt.
Av andre tiltak som følge av pandemien ble kurs fra reiselivsporteføljen digitalisert og tilbudt
enkeltaktører og miljø. Navngitte oppdrag som Matstreif og IGW ble gjennomført som alternative
konsept, Det Norske Måltid måtte også gjøre nødvendige tilpasninger for å gjennomføre
konkurransen. Bedriftene som deltok på Bondens Marked og matfestivalene som ble gjennomført
med justert konsept fikk tilbud om kompensasjon for deltakeravgift da dette ble viktigere
salgskanaler enn tidligere.
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1. Aktiviteter gjennomført med jordbruksavtalemidler
Budsjett

Forbruk

Antall tilsagn

Herunder vekst 1 og 2

33

44,6

34

Herunder bedriftsnettverk

10

8,5

27

Kompetanse (ordinær ramme)

6,8

0,6

16

Omdømme (ordinær ramme)

37,2

21,8

17

-

36,5

72

83,2

112

166

Finansiering (ordinær ramme)

Covid-19-prosjekt
TOTALT

Tabell 1: Oversikt budsjett, forbruk og antall tilsagn Utviklingsprogrammet. Beløp i mill. kroner

Frisk ramme i 2020 var på 83,2 mill. kroner. I 2020 har Utviklingsprogrammet kunnet sette inn ekstra
ressurser i form av udisponerte midler fra tidligere år i forbindelse med ekstraordinære Covid-19
tiltak.
Totalt ble det bevilget 112 mill. kroner fordelt på 166 saker i 2020. Overforbruket og økningen fra
2019 på 42 mill. kroner og 70 saker skyldes åpningen for finansiering av Covid-19-prosjekt og
lansering av det nye virkemiddelet Vekst 2.
Budsjettmessig var etterspørselen etter Vekst 2 høyere enn forventet, og for bedriftsnettverk lavere
enn forventet, videre var det ikke tatt høyde for avsetning til Covid-19-prosjekt. Et lavere forbruk av
ordinære midler innenfor kompetanse og omdømme skyldes at flere av disse prosjektene ligger
under Covid-19 midlene.

Finansiering
Herav vekst
Herav
bedriftsnettverk
Kompetanse
Omdømme
Covid-19-prosjekt
Totalt

Lokalmat og drikke
Reiseliv
Forbruk i
Forbruk i
mill. kr
Antall mill. kr
Antall
33.0
35
6.7
8
29.0
21
5.65
5
4.0
0.3
9.5
20.5
63.4

14
10
14
17
76

1.05
0.3
11.75
7.4
26.1

3
5
2
17
32

Tabell 2: Bransjefordeling av bevilget beløp og saker (jordbruksavtalemidler)
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Inn på Tunet
Forbruk i mill.
kr
Antall
2.37
3
1.0
1
1.37
0.03
0.0
0.6
3.0

2
1
0
3
7

Komb.saker
Forbruk i
mill. kr
Antall
11.0
15
9.0
7
2.0
0.0
0.5
8.0
19.5

8
0
1
16
32

1.1 Finansiering
Innenfor tiltaksområdet finansiering ble det bevilget 53 mill. kroner fordelt på 62 saker.

Figur 1: Fordeling av antall og beløp (i hele mill kr) på ordinære finansieringstiltak

Etterspørselen av vekstmidler har de siste årene stabilisert seg på nivået 20-25 mill. kroner, i 2020 ble
det innvilget 22 mill. kroner fordelt på 22 prosjekt, som er en svak økning fra 2019. I 2020 ble Vekst 2
lansert som nytt virkemiddel, med samme hensikt som den tidligere vekstordningen, heretter kalt
Vekst 1. Vekst 2 er for bedrifter med omsetning over 5 millioner kroner med ambisjoner om å øke
omsetningen med minimum 50% i en treårig vekstfase. Les mer om de to virkemidlene på Innovasjon
Norges nettsider. Det ble utdelt 23 mill. kroner fordelt på 12 Vekst-2 prosjekt. Av de 12 bedriftene
som fikk Vekst 2-støtte i 2020 var 9 mat- og drikkebedrifter innenfor ulike kategorier som ost,
viltkjøtt, cerealia, egg, grønt og sider. Alle bedriftene har mottatt Vekst 1 tidligere.
Bedriftsnettverksordningen er et virkemiddel for bedrifter som ser muligheter ved å samarbeide med
hverandre, etterspørselen har de siste årene stabilisert seg på et nivå rundt 8-9 mill. kroner. I 2020
ble det innvilget 8,5 mill. kroner fordelt på 27 saker til bedriftsnettverk, som er en nedgang på 1 mill.
kroner, men en økning på 5 saker. Finansieringen fordelte seg på følgende faser:
•
Forstudie: 6 (ingen endring fra 2019)
•
Forprosjekt: 12 (+8 fra 2019)
•
Hovedprosjekt: 9 (-4 fra 2019)
o 3 i år 1, 1 i år 2 og 5 i år 3
De fleste av prosjektene i tidligfase går videre til hovedprosjekt. Også for bedriftsnettverk var mat- og
drikkekategorien størst etterfulgt av kombinasjon mat/reiseliv, reiseliv og Inn på Tunet er relativt like
beløpsmessig. Tilskuddssatsene for forprosjekt og hovedprosjekt ble økt fra 50% til inntil 75% som
følge av pandemiutbruddet.
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Figur 2: Finansieringstiltak – beløp (i 1000 kr) fordelt på bransje

Figur 3: Geografisk fordeling av finansieringssaker (beløp i 1000 kr)

Figur 3 viser den geografiske fordelingen av de ordinære finansieringstjenestene. Trøndelag har flest
saker etterfulgt av Innlandet og Viken. Færrest saker har Troms og Finnmark.
I april ble det åpnet for finansiering av bedriftsutviklings- og investeringsprosjekt. Prosjektenes
hovedformål skal være utvikling av produkter og tjenester basert på landbrukets ressurser.
Prosjektene settes i gang som følge av endringer bedriften(e) er nødt til å gjøre i kjølvann av
pandemien, i de fleste tilfellene er utgangspunktet bortfall av marked og derav sviktende omsetning.
Det ble også åpnet opp for å søke forprosjektmidler i forkant av enten et utviklings- og
investeringsprosjekt eller et planlagt vekstprosjekt. Formålet med et forprosjekt er å gi svar på
vesentlige spørsmål knyttet til tekniske, organisatoriske og markedsmessige forhold før eventuell
oppstart av et hoved- eller vekstprosjekt.
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Figur 4: Bransjefordeling av covid-19-prosjekt (finansiering, kompetanse og omdømmebyggende tiltak)

Av korona-prosjektene er det flest prosjekt innenfor mat og drikke. De større sakene som alternativt
konsept for Matstreif og kompensasjon for deltakeravgift til Bondens Marked og matfestivaler ligger i
denne kategorien og drar den noe opp. Prosjektene det er gitt støtte til innenfor mat og drikke går
blant annet ut på omlegging fra HoReCa til dagligvarehandelen og gårdsutsalg/direktelevering av
mat. Både mat- og drikkeprosjektene samt prosjektene som kombinerer mat og reiseliv består av
tilpasninger av eksisterende produkt/tjenester eller utvikling av nye produkt/tjenester, både til nye
og eksisterende kunder. Reiselivsprosjektene er preget av omlegging av virksomheten i forbindelse
med økt fokus på norske turister og mindre grupper.
Felles for de fleste av prosjektene, uavhengig av bransje, er vektleggingen av digital tilstedeværelse
der aktiviteter som digital strategi, herunder posisjonering og utvikling av designprofil/redesign er
sentrale for å etablere/oppgradere bedriftenes nettsider.

Figur 5: Geografisk fordeling av Covid-19-prosjekt (finansiering, kompetanse og omdømmebyggende tiltak)

Det er flest prosjekt av nasjonal karakter, her ligger alternativt konsept for Matstreif og
kompensasjon for deltakeravgift for Bondens marked og Matfestivalene samt digitaliserte
reiselivskurs. Ser man bort fra denne leder Trøndelag an tett etterfulgt av Innlandet, Vestfold og
Telemark, Viken, Vestland, Nordland.
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Høstbart vilt
Handlingsplan for høstbart vilt ble lansert våren 2019. Se figur 6 for en oversikt i utvikling av støttede
prosjekt.

Figur 6: Årlig utvikling høstbart vilt 2018-2020

Det er også en betydelig økning i antall saker innenfor innlands- og laksefiske i 2020; i løpet av året er
det finansiert vekstprosjekt for 2,75 mill. kroner, bedriftsnettverk for 400 000 kroner og Covid-19prosjekt for 550 0000 kroner.

1.2 Kompetanse
Fra 2020 ble ansvaret for kompetansenettverkene flyttet fra IN til fylkeskommunene. Matmerk har
ansvaret for markedsmessig kompetanse gjennom tilbudet «Markedstjenester».
Innovasjon Norge tilbyr forretningsmessig kompetanse til Utviklingsprogrammets målgrupper
gjennom sine generelle ordninger, noen eksempler på disse er:
Det ble innvilget totalt 6,65 mill. kroner til kompetanse i 2020, disse fordelte seg med ca 650 000
kroner til ordinære tiltak og 6 mill. kroner til covid-19-tiltak.






FRAM strategisk ledelsesprogram: I kjølvann av pandemiutbruddet ble det satt i gang to
FRAM-program i Innlandet og ett i Trøndelag. Målgruppen for alle programmer var
landbruksbaserte reiselivsbedrifter som hadde blitt rammet av pandemien. Av de to
programmene i Innlandet var det et større program og en light-variant.
Mentor: Som en oppfølging av vekstevalueringen mottar alle bedrifter som får vekststøtte
tilbud om mentor. Av 13 finansierte mentorsaker i 2020 har ti vekstbedrifter benyttet seg av
tilbudet.
Reiselivskurs: Kurs som i utgangspunktet er tilpasset reiselivsbedrifter er også tilgjengelig for
programmets målgrupper. Tre kurs fra reiselivets kursportefølje ble gjennomført på ordinært
vis for utviklingsprogrammets målgrupper. I forbindelse med pandemi-utbruddet ble det
øremerket 1 mill. kroner til gjennomføring av digitaliserte kurs fra reiselivsporteføljen, 800
000 kroner av disse ble benyttet, fordelt på elleve kurs. Kursene ble både kjørt med åpen
påmelding for utviklingsprogrammets målgrupper, og eksklusivt for organisasjoner som
Hanen og Inn På Tunet Norge SA. Følgende kurs ble gjennomført:
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o
o
o
o

Pakkekurs: 1
Lokalmat-kurs: 3
Bli god på nett 1 og 2: 5
Opplevelseskurs: 2

Det var planlagt oppfølging av Handlingsplan for høstbart vilt med en rekke kompetansetiltak våren
2020, disse ble avbrutt som følget av pandemien. I løpet av høsten ble det satt i gang webinarer for
målgruppen i påvente av muligheter for gjennomføringen av en fysisk workshop. Som en oppfølging
av workshopen er det tenkt å tilby relevante aktører kompetansetiltak fra reiselivsporteføljen med
en viss grad av skreddersøm.

1.3 Omdømme
Totalt ble det brukt ca 31,35 mill. kroner på omdømmeaktiviteter i 2020. Fordelingen er 22 mill.
kroner innenfor ordinær ramme og 9,61 mill. kroner fra Covid-19-rammen.
De største omdømmetiltakene Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin 2021 og Matstreif i Oslo
2020 ble avlyst som følge av pandemien. «Hvileåret» fra den tradisjonelle deltagelsen på IGW vil
brukes på regionale prosesser og å videreutvikle Norges deltagelse på messen.
Det ble gjennomført et alternativt konsept for Matstreif i samarbeid med Bondens marked Norge SA
og Hanen. Mat*Larm ble gjennomført i regi av Hanen. Målet med prosjektet var å utvikle et konsept i
Oslo for møter mellom kokker og produsenter, der de samarbeidet om å gi gjesten gode mat- og
drikkeopplevelser. Mat*larm 2020 ble en festival med matløyper, hvor publikum fikk besøke tre ulike
serveringssteder på én løype. Samme helg ble det også arrangert Bondens marked på tre ulike
markedsplasser i sentrum. Bondens marked og Hanen samarbeidet om en felles visuell profil og
markedsføring av Mat*larm-konseptet.
Bondens marked Norge og Norsk Gardsost har mottatt støtte avtalt gjennom
jordbruksforhandlingene. I tillegg har fem regionale Bondens marked mottatt utviklingsstøtte på
100 000 kroner. Det Norske Måltid ble fra 2020 er en del av de nasjonale omdømmearrangementene
under utviklingsprogrammet, bevilgningen til arrangementet var høyere enn i et normalår som følge
av pandemien. Finalearrangementet ble gjennomført digitalt.
Utviklingsprogrammet har bidratt med støtte til seks regionale matfestivaler, som gjennomførte
alternative konsept ut fra gjeldende smittevernregler. I forbindelse med Covid-19 ble det åpnet for
kompensasjon av deltakeravgift for Bondens marked-medlemmer og deltagere på matfestivalene.
Dette utgjorde 6,3 mill. kroner.
Av de søkbare midlene fikk Hanen støtte til prosjektet Ostelandet.no, som de har i samarbeid med
Norsk Gardsost. Videre ble Norsk Eplefest tildelt støtte, prosjektet omfatter produktutvikling og

Av de 9.6 mill kr er blant annet alternativt konsept for Matstreif belastet covid-19-rammen da det ikke ble foretatt
bevilgning fra ordinær ramme i 2020 da man tidlig så at gjennomføringen ikke lot seg gjøre
1
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Norgesmesterskap for eplemost og andre fruktdrikker. Aktivitetene skal i all hovedsak gjennomføres
av organisasjonen HANEN, som også skal organisere Sider VM i Bergen i 2021.
I perioden 2020-2021 vil omdømmeaktivitetene gjennomgås og revideres slik at en fremtidig
portefølje fanger opp aktiviteter innenfor samtlige av programmets målgrupper. Den reviderte
porteføljen vil være gjeldende fra 2022 og vil blant annet ses i sammenheng med regjeringens
strategi for Matnasjonen Norge og regjeringens kommende nasjonale reiselivsstrategi. 2019 var det
første året med ny strategi for VisitNorway, som også ga endringer for hvordan det jobbes med
temasatsingene og bygdeturisme. Omdømmegjennomgangen vil derfor ikke inkludere de bygde- og
landbruksbaserte reiselivsaktivitetene, men en revidert portefølje vil ses i sammenheng med
tiltakene.
I 2020 ble det brukt 11,5 mill. kroner på bygde- og landbruksbaserte reiselivstiltak. Midlene har
tradisjonelt vært brukt på den tidligere Bygdeturismekampanjen og temaene: Mat, lakse- og
innlandsfiske, vandring og sykkel. Fra 2020 ble temakampanjene utvidet til høstbart vilt,
hesteridning, elveaktiviteter og langrenn. Det ble gjennomført to kampanjer med fokus på det bygdeog landbruksbaserte reiselivsopplevelser i Norge; «Landlig luksus» og «Sense the farm». Det ble gjort
et betydelig arbeid for å oppgradere sider innenfor nevnte tematikker på www.visitnorway.com, i
tillegg har nytt kampanjemateriell for 2021 blitt produsert.
Markedsføringen av Norge for nordmenn ble styrket i Visit Norways satsing i forbindelse med Covid19-utbruddet. Det ble etter hvert satt fokus på nærmarkedene2 og fokuset vil fortsette i 2021. Dette
for å opprettholde eksisterende markedsposisjon da kampen om turistene vil bli tøffere når grensene
en dag åpner igjen. Nordmenn må videre stimuleres og påvirkes til å benytte seg av norske
reiselivstilbud og bruke feriepengene i eget land for å stimulere økonomien i reiselivsnæringen. Det
vises til vedlegg 1 for en detaljert rapport på bruken av de landbruks- og bygdebaserte
reiselivsmidlene.

2. Resultater og effekter
2.1 Rapportering på mål- og resultatstyringsindikatorer
Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping har hatt en høy
addisjonalitet over flere å og er en av de tre tjenestene i Innovasjon Norge som scorer høyest på
denne indikatoren. I 2020 viser etterundersøkelsen (prosjekter støttet i 2016) en addisjonalitet på
83%, som er en økning på 13% sammenlignet med foregående år (prosjekter støttet i 2015). Til
sammenligning ligger gjennomsnittet for høy addisjonalitet for alle Innovasjon Norges tjenester på
69%. Førundersøkelsen viser en addisjonalitet på 80%. Dette viser at tjenesten er av stor betydning
for de som ønsker å investere i slike prosjekter, og at en stor andel av prosjektene ikke ville blitt
gjennomført uten støtte fra Innovasjon Norge.

2

Danmark, Sverige, Nederland, Tyskland og Storbritannia
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Etterundersøkelsen viser at de støttede prosjektene i stor grad har bidratt til innovasjon innen varer
(89%), marked (84%) og tjenester (75%). Figur 7 viser de tre indikatorene programmets kunder
rangerer med størst bidrag etter mottatt støtte, til sammenligning viser de røde søylene snittet for
alle Innovasjon Norges tjenester.

Figur 7: Kundeeffekt, etterundersøkelsen – indikatorer med størst bidrag

For indikatoren samarbeid rangeres økt samarbeid med kunder høyest (93% av prosjektene),
etterfulgt av leverandører (69%). Kompetansebidrag er størst innenfor produksjonsprosesser (64%),
utvikling av markeder og strategiprosesser og veivalg (begge 59%). Endring i innovasjonsatferd går på
økt fokus på utvikling og innovasjon (54%), kompetanseutvikling hos respondent/medarbeidere
(55%), bedre utnyttelse av kunnskap (46%).
Dette henger godt sammen med programmets finansieringstiltak og kompetansehevende tiltak som
tilbys. Kundene angir kompetanseområdet internasjonalisering og eksport som lavere enn de andre
kompetanseområdene i undersøkelsen.
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Figur 8: Utvikling i innovasjonsgrad

Figur 8 viser innovasjonsgrad på fire nivå: bedrift, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Fra 2019 –
2020 er det en økning i innovasjon på bedriftsnivå, regionalt nasjonalt nivå, mens det er en nedgang i
innovasjon på internasjonalt nivå. Endringene skyldes mest sannsynlig prosjektenes fokus. I 2019 ble
flere omdømmeprosjekter på internasjonalt nivå finansiert sammenlignet med 2020 der mye av
fokuset lå på covid-19 prosjekt.
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Figur 9 og 10 viser prosjekt- og driftsrisko. Vi ser et skifte mot høyere risko i prosjektene i 2020, dette
kan skyldes pandemi-situasjonen og at prosjektene anses som usikre i større grad enn tidligere.

Figur 9: Prosjektrisiko

Figur 10: Driftsrisiko

3. Avvik
Disponibel ramme i 2020 var 83,2 mill. kroner sammenlignet med 96 mill. kroner i 2019.
Finansieringsnivået ligger 60% høyere i 2020 enn i 2019, dette skyldes lanseringen av Vekst 2 og
åpningen for finansiering av bedriftsutviklings- og investeringsprosjekt og forprosjekt i forbindelse
med Covid-19. Forbruket innenfor ordinære kompetanse og omdømmeprosjekt har gått ned fra
2019, dette skyldes at en større andel prosjekt er gjennomført som følge av Covid-19.

4. Videreutvikling


Gjennomgang og revidering av programmets omdømmeportefølje

13










Det jobbes fortløpende med en strategisk videreutvikling av programmets virkemidler –
spesielt koblingen mellom finansielle og kompetansehevende tiltak.
Omdømmegjennomgangen vil også måtte ses i sammenheng i dette arbeidet.
Fortløpende vurdere tilpasninger i Covid-19-tjenestene
Samle beste praksis erfaringer i arbeidet med vekstsatsingen og bedriftsnettverk. Erfaringene
vil danne grunnlag for håndbøker for kunder som mottar vekst -og bedriftsnettverksstøtte
Høstbart vilt som satsingsområde, fortsette å tilby webinar og gjennomføre fysisk kick off når
gjennomførbart
I løpet av 2020/2021 har det blitt lansert flere strategier med relevans for
Utviklingsprogrammet: EUs Green Deal, strategiene Farm to Fork, Matnasjonen Norge,
Urbant landbruk og den nasjonal reiselivsstrategien (lanseres våren 2021). Disse vil ha
påvirkning for det videre arbeidet gjennom Utviklingsprogrammet i løpet av de neste årene.
De store samfunnsutfordringene og FNs bærekraftsmål er i økende grad retningsgivende for
myndigheter og næringsliv. Disse utfordringene stiller nye krav til virkemiddelapparatet.
Innovasjon Norges strategi har blant annet et mål om å bidra til utvikling og vekst knyttet til
ulike samfunnsutfordringer der næringslivet er en del av løsningen. Med utgangspunkt i INs
strategi og flere av strategiene nevnt i avsnittet over, er tiltak rettet mot det offentlige som
innkjøper spesielt aktuelt for matprodusenter og Inn på Tunet-tilbydere.

5. Støttende analyser
5.1 Vekstbedriftenes økonomiske utvikling
Det er hentet ut tilgjengelige tall3 blant bedriftene som har mottatt vekststøtte. Periode (støtteår) og
antall i utvalget varierer noe ut fra typen informasjon som er hentet ut, år og antall i utvalgene er
derfor angitt under hver figur.
Figur 11 viser vekstbedriftenes etableringsår, halvparten av bedriftene ble etablert i 2009 eller før
2009.

Figur 11: Vekstbedriftenes etableringsår (n=156), bedrifter som har mottatt støtte i perioden: 2009 – 2019

3

De bedriftene i porteføljen som er registrert som aksjeselskap

14

Omsetning og resultat før skatt
For regnskapsåret 2019 fordeler vekstbedriftenes omsetning seg slik:

Figur 12: Vekstbedriftenes omsetning i 2019 (n=100), bedrifter som har mottatt støtte i perioden: 2009 – 2019

Av bedriftene som har mottatt vekststøtte i perioden 2009 – 2019 omsatte de fleste for mellom 1 og
5 millioner kr i 2019, omtrent like mange omsatte for mellom 5-50 millioner kr. Gjennomsnittlig
omsetning lå på 15 millioner kr i snitt for 2019, mens medianomsetningen var på ca 5 millioner kr.

Figur 13: Vekstbedriftenes endringer i omsetning fra 2018 – 2019 (n=98), bedrifter som har mottatt støtte i perioden: 2009 –
2019

Figur 3 viser endringer i omsetning for bedriftene som har avsluttet vekstprosjektet, fra 2018 til 2019.
Snittet for omsetningsendring fra 2018 til 2019 er en økning på 10,8%, medianen er en økning på
1,1%.
Av de 135 bedriftene som er registrert som AS og mottok støtte i perioden 2009 – 20194 er det 75
bedrifter som hadde bokført omsetning og resultat i støtteåret og to år etter. De 75 bedriftene hadde
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en omsetningsøkning på 34% i snitt fra støtteår til siste år i vekstprosjektet (-6% i 2018), medianen
var på 21% (-2% fra 2018). 46 av bedriftene opplevde fremgang i sitt resultat i løpet av perioden for
vekstprosjektet, resultatforbedringen var på ca 205 000 kr i snitt, mens medianen var på ca 65 000 kr.
Ved å dele vekstbedriftene inn i to grupper kan man si noe om ulikheter mellom bedriftene i
forkant/under et vekstprosjekt og for de som er i ferd med å avslutte, eller har avsluttet
vekstprosjektet. Med utgangspunkt i omsetning og resultat for 2019 kan man se at:
- Bedriftene som mottok vekststøtte i årene 2009-2017 (n=75) hadde en gjennomsnittlig
omsetning på 18,2 mill. kroner og et årsresultat på ca 670 000 kroner, medianen ligger på ca
115 000 kroner
- Omsetningen for bedriftene som fikk støtte i 2018 og 2019 (n=28) lå i snitt på ca 6,4 mill.
Gjennomsnittlig resultat var ca 260 000 kroner, mens medianen er 110 000 kroner
Disse tallene kan tyde på at vekststøtten bidrar til at bedriftene faktisk opplever vekst i omsetning og
resultat, selv om det er flere faktorer som spiller inn.
Medianen for resultatet mellom de to gruppene er relativt lik. Dette kan skyldes flere ting; flere av
bedriftene som har avsluttet vekstprosjektet har vokst kraftig og trekker opp gjennomsnittet,
gruppen med bedrifter som er underveis i et prosjekt har ikke hatt samme tid til å vokse og forbedre
resultatet. Et annet forhold er at en større andel av de eldre bedriftene har negativt resultat som er
med på å dra ned både gjennomsnittet og medianen.
Sysselsetting
Figur 4 viser bedriftenes sysselsetting, i snitt har hver bedrift 14 ansatte, de fleste har mellom 1 til 19
ansatte.

Figur 14: Vekstbedriftenes sysselsetting pr 2019 (n=127)
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Geografisk fordeling av saker

Figur 14: Geografisk fordeling – avsluttede vekstprosjekt 2009-2019

Figur 14 viser at det er relativt store geografiske forskjeller når det gjelder fordeling av prosjekt. Det
vil settes fokus på en jevnere geografisk fordeling fremover.

5.1 Turistundersøkelsen
Innovasjon Norges turistundersøkelse som er basert på intervjuer av over 4 700 norske og
internasjonale gjester. Før covid-19 pekte undersøkelsen tydelig på det er ikke bare et ønske fra
norske og utenlandske gjester å nyte lokalmat og -drikke, men faktisk også gjorde det. Hele 48
prosent av våre internasjonale gjester spiste lokal mat og drakk lokal drikke mens de var på ferie i
Norge. Turistundersøkelsen viser også at de også har et 50 prosent høyere døgnforbruk.
Turistundersøkelsen for 2020 avdekker blant annet at flere ferierte i egen region og at man tok flere
turer med kortere varighet, flere brukte også egen hytte. Ca 40% har fått et mer positivt syn på
Norge som ferieland, spesielt de yngre har blitt mer positive. 74% var helt enige i eller delvis enige i
at det var god mat på restauranter og spisesteder. Det vises til egen rapport for sommeren 2020 med
spesielt fokus på nordmenns ferievaner i eget land for mer informasjon.
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Innledning
I forbindelse med budsjettet som ble behandlet på styringsgruppemøtet i november 2019 ble det
vedtatt følgende føringer for 2020:
1. Bygdeturismekampanjen vil fokusere på å videreføre konseptet Sense the farm, samt
pilegrimsvandring som inkluderer fokuset på bygdeturisme. Det er også planlagt å gjøre
aktiviteter som fokuserer på gårdsturisme i premium og wellness-segmentet og
elveaktiviteter i bygdene.
2. Temasatsingen vil videreføre fokuset på nisjene: mat og drikke, sykkel, vandring og
innlandsfiske. I tillegg vi man utvikle nye konsepter på høstbart vilt, hesteridning og langrenn.
Videre vil det i større grad tilrettelegges for markedsaktiviteter mot bedriftsmarkedet.
Eksempel på tiltak er gjennomføring av bedriftsworkshops mot f.eks. turoperatører, målet er
at turoperatørene skal ta inn tilbyderne innenfor de ulike nisjene i sine produkter som de
selger til turistene.
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Oppsummering
Fra mars 2020 utviklet året seg til å bli noe ingen av oss kunne forutsett. For hvordan jobber man
med markedsføring av reiselivsopplevelser, når reising frarådes og grensene er stengt mesteparten
av året? Til tross for pandemiutbruddet var Visit Norway sin strategi å være synlig med historier
gjennom hele året, slik at det vil bli mulig å mobilisere folk til reiser, så snart det blir tillatt. Forskning
viser at de som er synlige i markedet under kriser, kommer styrket ut av krisen etterpå. Med en
innholdsstrategi hvor historier er kjernen ble det gjennomført planlagte kampanjer, men vektet
betydelig på det norske markedet.
Visit Norway utførte syv store kampanjer full- eller delfinansiert med LMD-midler i 2020: Gårdsferie,
Laksetoget, Sykkel, Pilegrim, Foodie Road Trip, Oslo +15 og Ski DNA. Alle disse kampanjene ble bygd
rundt filmer som ble produsert i 2019, og det samlede spredningsbudsjettet på disse i 2020 var 4,5
mill. kroner. Målet med kampanjene var at flest mulig skulle se filmene i 15 sekunder eller mer, og
klikke seg inn til kampanjenes landingssider på visitnorway.com. Alle kampanjene leverte bedre enn
forventet, og totalt resulterte de i 7,125 mill. kvalitetsvisninger på minst 15 sekunder og 179 000 klikk
til landingssidene. Brutt ned ble det 159 kvalitetsvisninger og fire klikk per hundrelapp brukt på
spredning. Flere nye produksjoner ble også igangsatt og gjennomført for 2,25 mill. kroner av LMDmidlene i løpet av 2020. De tre kampanjene som vil lanseres i 2021 er: High-end gårdsturisme,
Relation Equation og Law of Nature.
Visit Norways egne kanaler i sosiale medier blir en stadig viktigere del av markedsføringen I 2020 ble
hundrevis av innlegg, bilder og filmer som synliggjør det bygde- og landbruksbaserte reiselivet
publisert til VisitNorways 1,75 millioner følgere på Facebook, Instagram, Twitter og YouTube – og
takket være tusenvis av delinger har innholdet også nådd mange flere millioner andre som også er i
relevante målgrupper, selv om de ikke nødvendigvis følger en av Visit Norway sine kontoer. En viktig
del av historiefortellingen for Visit Norway i sosiale medier er Ukens Story på Facebook. Hver uke blir
det produsert minst én kort film på 1-2 minutter om et særnorsk tema, og en stor andel av dem
omhandler det bygde- og landbruksbaserte reiselivet. Disse filmene er blant det mest populære
innholdet på Visit Norways Facebook-kanal, og i 2020 ble de sett mer enn 1,1 millioner ganger i 15
sekunder eller mer. Ca 200 000 kr av LMD-midlene ble benyttet til dette arbeidet.
I 2020 ble det gjort et kjempeløft på visitnorway.com, og det ble produsert flere nye artikler og sider
på norsk enn opprinnelig planlagt. Sidene var viktige for å kunne bistå alle deler av norsk reiseliv i
dette krevende året. Sidene vil oversettes til flere språk, og arbeidet er en langtidsinvestering, da de
vil være viktige i mange år fremover gjennom både organisk og betalt trafikk. Det ble også produsert
en rekke nye og oppdaterte artikler om det bygde- og landbruksbaserte reiselivet til Visitnorway.com
i 2020, ca 2,6 mill. kroner var satt av til dette. To av artiklene handler gårdsturisme, ni om mat og
drikke - herav en om innlandsfiske. Videre ti om sykkel, fire om vandring, en om ridning, to om jakt,
og syv om temaene langrenn, juving, trugeturer, kiting, huler og grotter. Det ble også igangsatt et
stort arbeid med oppdatering og utvidelse av resten av innholdet om mat og vandring. De fleste av
disse er oversatt til åtte språk eller mer.
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Samfinansiering med NFD-midler
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For å trekke trafikk inn til de nye artiklene og øvrig innhold på Visitnorway.com ble det også brukt en
sum på søkemotormarkedsføring, eller Google PPC. Det ble brukt ca 1,2 mill. kroner på dette, og det
resulterte i cirka 195 000 klikk. Enda viktigere er kvaliteten på nettsted-besøkene som klikkene
genererer, PPC-klikkene har bedre kvalitet enn noen andre besøkskilder. Et gjennomsnittlig besøk fra
en PPC-annonse besøkte 0,9 flere sider og varte nesten dobbelt så lenge som enn et gjennomsnittlig
besøk fra andre typer annonsering.
Pressetemaet til Visit Norway jobber kontinuerlig med å plassere historier fra Norge i relevante
norske og internasjonale medier. Det ble ikke mulig å gjennomføre mer enn én pressetur, med
langrenn og lokalmat i fokus, resten av året måtte det jobbes med å få pressens oppmerksomhet
uten å dra på visningstur. Budsjettet var på 500 000 kroner for det landbruksbaserte reiselivet, det
ble lagt hovedfokus på norske og skandinaviske medier med innsalg av temaer som matopplevelser,
gårdsturisme og aktiviteter i naturen. Resultatet ble 36 artikler og innslag i norske medier og 46
artikler i internasjonale medier
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1 Bygdeturisme
Gårdsferie
Kampanjen Gårdsferie ble lansert på forsommeren for å inspirere barnefamilier i Norge til å velge
gårdsferie og gårdsprodukter i sommer. Aktivitetene ble bygd rundt Sense the Farm-filmene som ble
produsert i 2019.
Spredningsbudsjettet for kampanjen var 619 000 kroner, og målet med annonseringen var
kvalitetsvisninger på minst 15 sekunder av filmene og klikk inn til landingssiden på visitnorway.no
med lang besøkstid på siden.
For å støtte opp den betalte kampanjen ble det også gjort aktiviteter i VisitNorways organiske
kanaler; blant annet ble filmen publisert som Ukens Story på Facebook.
Resultatet overgikk målene og forventningene; kampanjen resulterte i 870 000 kvalitetsvisninger av
filmene og 15 000 klikk til landingssiden på Visitnorway.no, der de brukerne som klikket seg inn
tilbragte cirka 50 prosent mer tid på siden enn det som er vanlig for slike annonseklikk.

Bildeserie: Eksempler fra Gårdsferie-kampanjen i sosiale medier

High-end-gårdsturisme
Høsten 2020 ble det produsert filmer og bilder, deriblant en hero-film, fra Kvitnes gård i Vesterålen.
Filmen skal brukes i kampanjeaktiviteter for å promotere gårder med eksklusive mat- og
overnattingstilbud. Produksjonsbudsjettet var 400 000 kroner, og det planlegges lansering av
kampanjen i nærmarkedene i 2021.

1.1 Visitnorway.com
Nye artikler
Her kan du bo landlig og luksuriøst
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Støler og setre

1.3 Ukens Story på Facebook
Som en del av Ukens Story-satsingen på Facebook ble det produsert og publisert to filmer som
omhandler gårdsovernatting i Norge. Disse ble sett 148 000 ganger i 15 sekunder eller mer.
Special places to stay – gårdsovernatting, tretopphytter m.m.
Rural luxury – eksklusiv gårdsovernatting

2. Temasatsinger
2.1 Mat
2.1.1 Taste the Picture vant pris
Filmen Taste the Picture ble kåret til vinner i kategorien “Environment and Food” på Food Film Menu
2020, en prisutdeling som International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT)
står bak i samarbeid med de europeiske gastronomiske regionene, både tidligere og kommende.
Taste the Picture var en del av Making Norway-kampanjen som gikk i slutten av 2019, og viser
koblingene mellom den norske bonden og både tradisjonell og moderne norsk matkultur. Filmen har
passert 800 000 kvalitetsvisninger i Visit Norways kanaler og kampanjer.
Mer om prisen og juryens begrunnelse kan leses om på igcat.com.

2.1.2 Innhold på visitnorway.com
Nye og oppdaterte artikler
 Fårikål - Norges nasjonalrett, oppdatering av artikkel
 Smalahove, oppdatering av artikkel
 Matbloggere på tur (Foodie Road Trip), landingsside for kampanjen
 Frukt og bær i verdensklasse, ny artikkel
 Vilt godt!, ny artikkel om viltkjøtt
 Brunost, ny artikkel
 Brød, ny artikkel
 Boller, ny artikkel
 Osterevolusjonen, oppdatering av artikkel
Artikler under arbeid med planlagt lansering i 2021
 Lokalmat, oppdatering av artikkel
 Ti på topp – norske mattradisjoner for tøffinger, ny artikkel
 Lefser, ny artikkel
 Den norske kokeboka, oppstart på arbeid



Hele matuniverset, oppstart av gjennomgang
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2.1.3 Ukens Story på Facebook
I 2020 publiserte Visit Norway seks Ukens Story om mat, og til sammen oppnådde disse filmene
nesten 492 000 kvalitetsvisninger på minst 15 sekunder. Den mest populære filmen av alle var
Norwegian Brown Cheese, med 309 000 kvalitetsvisninger, 1 800 delinger og 15 000 likes, hjerter og
kommentarer.






Norwegian Brown Cheese
Norwegian Baking Traditions
Norwegian Waffles
Fresh from the farm!
Vegetarian Norway



Norwegian Bread Traditions

2.1.4 Kampanjer
Foodie Road Trip
Denne kampanjen ble lansert høsten 2020 og bygd rundt tre filmer som viser mat-influensere på
reise i Norge. Hovedtemaene i filmene er sjømat, baking og viltkjøtt med fokus på rein. Målet med
kampanjen var å fortelle historier om noe av det aller beste som mat-Norge har å by på, for igjen å
styrke Norges posisjon som matdestinasjon internasjonalt.
Foodie Road Trip ble også kjørt utenfor Norges grenser med et spredningsbudsjett på 600 000
kroner. Kampanjeaktivitetene i Storbritannia og Tyskland resulterte i 939 000 kvalitetsvisninger på
minst 15 sekunder av filmene og over 11 600 klikk til landingssiden på Visitnorway.com. Med over 1,5
kvalitetsvisninger per krone brukt var kampanjen allerede som en suksess å regne uten å telle med
klikkene. De var nesten som en bonus å regne, og den ble ekstra stor når det tas i betraktning at de
kom utelukkende fra forhåndsdefinerte målgrupper for dette temaet.

2.2 Innlandsfiske – laks
2.2.1 Kampanjer
Laksetoget – The Salmon Train Hotel
Kampanjen Laksetoget gikk på forsommeren og hadde som mål å skape oppmerksomhet rundt
laksefiske og inspirere fiskeinteresserte nordmenn til å velge laksefiskeferie i sommer.
Kampanjeaktivitetene ble bygd rundt filmen The Salmon Train Hotel som ble produsert i 2019. Målet
med aktivitetene var kvalitetsvisninger på 15 sekunder eller mer av filmen og klikk inn til
landingssiden på visitnorway.no.
Med et annonseringsbudsjett på 440 000 kroner, støttet av aktiviteter i Visit Norways organiske
kanaler, inkludert en Ukens Story på Facebook, så endte filmen opp med 342 000
kvalitetsvideovisninger, og 14 000 klikk gikk fra annonsene og inn til landingssiden. Det er gode
resultater, for både antall visninger og antall klikk var høyere enn forventet.
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2.2.2 Visitnorway.com, nye artikler
Slik får du fisk

2.2.3 Ukens Story på Facebook
Filmen Freshwater fishing ble produsert og publisert som en del av Ukens Story-serien på Facebook,
og der ble den sett 10 000 ganger i mer enn 15 sekunder.

2.3 Sykkel
2.3.1 Kampanjer
Sykkelkampanjen
Sykkelkampanjen 2020 ble bygd rundt tre populære sykkeldestinasjoner: Trysil, Hafjell og Geilo. Det
ble produsert filmer fra hver av disse destinasjonene i 2019, og kampanjen ble bygd rundt disse tre
filmene. Målene med kampanjen var å få flest mulig til å bli oppmerksomme på hvor attraktivt det er
å tilbringe sommerferien i typiske fjelldestinasjoner via sykkelproduktene disse destinasjonene tilbyr.
Kampanjen ble satt opp for å oppnå mest mulig synlighet mot målgruppene, flest mulig
kvalitetsvisninger av filmene og flest mulig kvalitetsbesøk på det nye sykkeluniverset på
Visitnorway.no. Aktivitetene hadde et samlet budsjett på 1 000 000 kroner og ble kjørt ut i to
omganger – først i mai og juni, og så igjen i september i forkant av høstferien.
Resultatene viser at kampanjen var vellykket og overgikk forventningene i alle tilfeller.
Kampanjeinnholdet ble sett mer enn 6,1 millioner ganger til sammen, og selve filmene ble sett 1,3
millioner ganger i mer enn 15 sekunder, primært i kanalene YouTube, Facebook og Instagram.
Kampanjeaktivitetene genererte også 40 000 klikk til de ulike landingssidene på Visitnorway.no. De
som klikket seg inn fra sykkelkampanjen tilbragte nesten ett minutt i snitt på landingssidene, og det
er godt over normalen for denne typen annonseklikk.
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2.3.2 Visitnorway.com
Nytt og oppdatert sykkelunivers








Sykling, oppdatert hovedside
Slik planlegger du sykkelferien
13 fantastiske sykkelturer
Nasjonale sykkelruter, oppdatert
Norges tøffeste sykkelruter, oppdatert og omskrevet
Terrengsykling, oppdatert hovedside
Terrengsykling, undersider for Hallingdal, Hafjell, Lyngen og Trysil

2.3.3 Ukens Story på Facebook
Filmen Cycling in Norway var Ukens Story i begynnelsen av mai og oppnådde 24 000
kvalitetsvideovisninger på 15 sekunder eller mer.

2.4 Fiske
Det ble laget en side om villaks på visitnorway.com i 2019, denne ble det gjort mindre forbedringer på i 2020.
Det ble også laget en «Slik fisker du»-artikkel i løpet av året. Det var planlagt å gjøre mer på innlandsfiske, men
arbeidet måtte utsettes til 2021 som følge av ressursmangel på grunn av covid-19.
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2.5 Vandring
2.5.1 Kampanjer
The Pilgrim Project
Pilegrim-kampanjen ble satt sammen for å vise frem Pilegrimsleden, St. Olavsvegene, og den unike
opplevelsen det er å vandre der. Kampanjen ble bygd rundt det som egentlig er én film delt inn i tre
episoder hvor en manns sterke, personlige historie fortelles gjennom hans vandring langs
Pilegrimsleden.
Kampanjen hadde et spredningsbudsjett på 900 000 kroner som ble brukt i Nederland, Tyskland og
Danmark. Målet med kampanjeaktivitetene var å inspirere flere til å oppleve Pilegrimsleden, gjerne
utenfor høysesong. Filmene ble også delt i kanalene til Visit Norway i sosiale medier, hvor de nådde
ut til brukere i hele verden.
I planleggingen av denne kampanjen ble det lagt ekstra mye vekt på å oppnå lange visninger av
filmene, og det resulterte i mer enn 2,4 millioner visninger på minst 15 sekunder eller mer. Det var et
av Visit Norways aller beste “kvalitetsvisning per krone”-resultater i 2020. Kampanjen genererte også
over 20 000 klikk, alle fra relevante målgrupper i nøkkelmarkeder, til landingssidene på
visitnorway.com – et veldig solid tall på toppen av de meget gode filmvisningtallene.

2.5.2. Visitnorway.com
Nye og oppdaterte artikler
 The healing power of a pilgrimage
 Mina og meg, skrollehistorie om friluftsliv
 Mina og meg, smarte turtips for barnefamilier



Våre ville, vakre vandredaler
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Innhold under arbeid
 Vandring, fornying og utvikling av vandreuniverset

2.5.3 Ukens Story på Facebook
Mange av årets Ukens Story var innom temaet vandring, og i følgende tre var det en del av
hovedinnholdet:




Relax in Norway – vandring, plukking av sopp m.m.
Valley hikes
Norway for introverts – vandring, padling m.m.

Disse tre filmene ble sett til sammen 120 000 ganger i 15 sekunder eller mer, omtrent 40 000 ganger
per film, og det er mer enn snittet for en vanlig, ikke-viral Ukens Story. Og siden Ukens Story er blant
det mest populære innholdet som Visit Norway deler på Facebook er dette tall som løftet både
kanalen og ikke minst synligheten til vandring som aktivitet man kan gjøre i Norge.

2.6 Hesteridning
2.6.1 Kampanjer
Oslo +1
Oslo +1 ble lansert høsten 2020 i samarbeid med Visit Oslo Region og ble kjørt utover høsten i Norge,
Danmark og Tyskland. Kampanjen hadde et spredningsbudsjett på 1,4 millioner kroner, hvorav 800
000 kroner ble dekket av Visit Norway og fordelt mellom midler fra LMD og NFD.
Kampanjens mål var å få vennegjenger til å bestille tur sammen til Osloregionen. Aktivitetene i
kampanjen ble bygd rundt en serie med filmer om fire venninner som sammen utforsker bredden i
aktivitetstilbudet i områdene rundt hovedstaden. Den ene filmen har blant annet hesteridning i
fokus. Filmene ble sett over 700 000 ganger i 15 sekunder eller mer på Facebook, nesten utelukkende
av kvinner, som var hovedmålgruppen for kampanjen. Siden hovedmålsettingen med annonseringen
var videovisninger ble det lagt mindre vekt på å inspirere til klikk, men over 5 000 av de som så
kampanjen klikket seg inn til landingssiden, som fremhever produktene som blir vist frem i filmene.
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2.6.2 Visitnorway.com
Oppdatert innhold
 Ridning, oppdatert hovedside

2.7 Andre temasatsinger: Langrenn, juving, rafting, jakt, kiting, trugeturer, sikkerhet
m.m.
2.7.1 Visitnorway.com
Nye og oppdaterte artikler
 Bli med på jakt, norske jakt- og fangstradisjoner
 Rypejakt, oppdatert artikkel









Huler og grotter
Nytt langrennsunivers med ny hovedlandingsside og egen artikkel for nybegynnere og
familier, samt oppfølging av destinasjonene for å oppfordre og støtte dem opp i arbeidet
med å lage nye, gode produktlistinger om langrenn.
Kiting, ny artikkel
Rafting, ny artikkel
Truger, ny artikkel
Juving, ny artikkel

2.7.2 Ukens Story på Facebook
En rekke Ukens Story om utendørsaktiviteter som langrenn, rafting, juving, padling og mer generelle
friluftstemaer ble publisert i 2020. Til sammen ble disse filmene sett til sammen 285 000 ganger i 15
sekunder eller mer. Dette er gode resultater selv for Ukens Story, som uansett er blant de mest
populære innholdet på Facebook-kanalen til Visit Norway.
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Whitewater rafting
Canyoning in NORWAY
Water fun in NORWAY – padling, SUP, bading m.m.
Safety advice from NORWAY
Swings of Norway
Enjoy outdoor life with kids
Meet all the special -KINGs of Norway – sykling, padling, vandring m.m.
Norwegian Hytte DIY



Norway + Ski – langrenn

2.7.3 Kampanjer
Ski DNA
Langrennskampanjen Ski DNA, som ble publisert første gang med stort hell i 2019, ble relansert på
slutten av 2020 i Nederland og Tyskland. Kampanjen er bygd rundt historiene til tre personer fra
henholdsvis USA, Wales og Sør-Afrika som prøver seg i skisporet for første gang.
Filmene fikk god respons i 2020, akkurat som i 2019, og det store engasjementet i sosiale medier
indikerer at de nådde frem til publikum med sin kombinasjon av personlig historiefortelling og vakre
bilder av nybegynnere på ski i flotte omgivelser. Og med læring fra første kampanjerunde kunne
filmenes spredningsbudsjett på 500 000 målrettes med enda bedre treffsikkerhet i 2020, og
kampanjeresultatene var også meget gode. Aktivitetene i Nederland og Tyskland resulterte i
1 044 000 kvalitetsvisninger av filmene og mer enn 38 000 klikk inn til landingssiden.

Law of Nature, ny kampanje
I 2020 ble det produsert en rekke filmer som formidler viktig sikkerhetsinformasjon til potensielle
reisende i Norge. De skal brukes i kampanjen Law of Nature, som har som mål å hjelpe reisende å
ferdes trygt og hensynsfullt i naturen. Ville, norske dyr spiller hovedrollene i filmene, og humor ble
valgt som virkemiddel for å få flest mulig til å se hele filmene. Det ble brukt 600 000 kroner på å
produsere Law of Nature, som skal lanseres før sommeren 2021.

Relation Equation, ny kampanje
På sensommeren ble det produsert flere nye filmer som til sammen skal bli 2021-kampanjen Relation
Equation. Målet med kampanjen er å vise frem aktiviteter som kan oppleves på bygda og ble spilt inn
i Nasjonalparkriket. Filmene viser vakre bilder og personlige historier om et par på date, et gift par og
en far og datter som prøver seg på henholdsvis rafting, juving og strikkhopping sammen.
Produksjonsbudsjettet var på 1 250 000 kroner.

3. Sosiale medier
I september hadde Visit Norway en egenprodusert såkalt “takeover” på Instagram hvor det ble
produsert og publisert syv historier på syv dager. Temaene for de syv historiene var Hello, join me!,
Smalahove, Voss+Rafting, Sider fra Hardanger, Solo Travel, Trolltunga og hyttekos. Til sammen besto
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historiene av 94 bilder og filmsnutter. Den personlige historiefortellingen fungerte veldig godt, for
rekkevidden var dobbel så stor som snittet for kanalen, og brukerne engasjerte seg ti ganger mer enn
det som er vanlig. Prosjektet vant bronse i kategorien “Digital Marketing, Social Media Campaign” på
Adrian Awards, regnet som verdens største prisutdeling for reiselivsmarkedsføring. Dette prosjektet
hang sammen med produksjonen av Relation Equation og ble dekket av kampanjemidlene.

4. Søkemotormarkedsføring: PPC
I 2020 ble det brukt nesten 1 200 000 kroner på søkemotorannonsering rundt temaene
bygdeturisme, gårdsturisme, småskalaturisme, mat og drikke, sykkel, fiske, vandring, hesteridning og
andre LMD-relevante aktiviteter og tilbud. Til sammen resulterte Google PPC-annonsene i 195 000
klikk inn til Visitnorway.com.
Men minst like viktig som antall klikk inn til nettstedet er kvaliteten på de som finner veien dit. Hvor
lenge er de på siden, og hvor mange sider besøker de? De som besøker Visitnorway.com via
søkemotorannonsering er nemlig av mye bedre kvalitet enn noen andre brukergrupper. Et
gjennomsnittsbesøk fra et PPC-klikk varte i 2 minutter og 35 sekunder og var innom 2,26 sider. Det er
nesten dobbelt så lang tid på siden og cirka 0,9 flere sider per besøk enn snittet for de som kom inn
via andre typer annonser.

5. Presse
Visit Norways presseteam jobber kontinuerlig med å plassere historier fra Norge i relevante norske
og internasjonale medier både med pressemeldinger, pressepitch og dialog med våre
pressekontakter. Ofte arbeides det i samarbeid med landdelsselskaper og andre aktører som bidrar
med gode historier som kan brande Norge som et spennende reisemål med tanke på kultur,
samfunn, matopplevelser og natur.
I 2020 jobbet presseteamet med å sende ut pitch, listicles og tips til norske og utenlandske medier
som inkluderte temaer som matopplevelser, gårdsturisme, aktiviteter i naturen, med mer. Til
sammen ble 470 209 kroner fra LMD-midlene brukt på dette arbeidet, som var med på å bidra til 36
artikler og innslag i norske medier, og 46 artikler i internasjonale medier, de aller fleste av dem i
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store nøkkelmarkeder.

5.1 Artikler og innslag i norske medier hvor Visit Norway bidro med innsalg og tips


Dfly.no - A Norwegian foodie road trip – the surprising flavours of Norway



Reiseliv – Lofotens majestetiske fjell og hvite strender – 9 gode tips



Reiseliv – 10 tips til naturlige opplevelser i sommer-Norge



Reiseliv – Overnattinger i Norge; historisk, aktiviteter, kulinarisk



VG – Sommerferie i toppen av et tre



VG – 12 fartsfylte ferieopplevelser



TV2, God Morgen Norge – Her er de fineste reiseperlene i Møre og Romsdal



TV2 – God Morgen Norge – Dette er de fineste perlene I Trøndelag



Redbull Norge – Norgesferie med Jonis, klatring i Loen



Reiseliv – Overnattingssteder med særpreg du vil like



Reiseliv – Skiføre i Norge



VG – Her er det sykkelanlegg ved skistedene



Reiseliv – Stormwatching og 9 andre eventyr for sjel og sinn



UT.no – Tursommer: gå for baseferie i sommar



VG – Sommerferie i siste liten - ikke for sent å bestille



VG – Ta trappene til topps på Helgeland



Reiseliv – Ferie i Norge for kulturelskere – her er 10 tips



Reiseliv – Gøy på landet – 10 tips til familieferie I Norge



NRK – Vintønner og svevetelt – her er noen spennende overnattinger i sommer



VG – Sommeropplevelser i fascinerende Finnmark



Reiseliv – Norgesferie med mange muligheter



NRK – Nordmenn oppsøker adrenalin på ferie i hjemlandet
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Hjemmet – Ti fantastiske fotturer i norske daler



Tara – Senja, ZEN ja!



Dagsavisen – Spektakulære trappeturer i frisk luft



Reiseliv – Høstlige opplevelser fra Varanger til Jæren og Kristiansand



Dagsavisen – Stress ned med disse dyra



ABC Nyheter – Slik bor du vakkert I den norske fjellheimen



Tara – Eventyrøya Senja: Kvinnekraft i Nord



Din Fritid – Norsk Friluftsliv oppfordrer: Få, men fine



Tara – Fra nord til sør: Møt damene bak norske bobler, vin og brennevin



Vi Menn – Tips om aktiviteter i Møre og Romsdal



Vi Menn – Tips om nordlysaktiviteter i Tromsø



Vi Menn – Tips om cider i Hardanger



Folkebladet – Tips om vinteraktiviteter uten ski



Østlandets Blad – Tips om vinteraktiviteter uten ski

5.2 Artikler og innslag i utenlandske medier hvor Visit Norway bidro med innsalg og tips
Danmark


Bornibyen – Sommer i Hemsedal på toppen af Nordens alper

Sverige


Göteborgs-Posten: Resa: Annorlunda road trips runt om i världen

Storbritannia


The Telegraph – 10 wonderfully restorative farm-stay holidays



The Guardian – Is Norway’s friluftsliv the answer to surviving a second lockdown?
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The Telegraph – The Scandi way to embrace colder days and darker nights, from koselig
to friluftsliv



Daily Mail – Cross-country skiing and husky sledding



Financial Times – Cold spray: the zen of Arctic surfing



BBC – The Scandinavian way to tackle winter - BBC Culture



The Week – Friluftsliv: embrace winter Norwegian-style



Independent – Wild camping in the Arctic? Helen Fairbairn sleeps under the northern lights



Esquire – Friluftsliv: The Norwegian Concept That's Making Men Dress Better



National Geographic – Three outdoor UK adventures to embrace the Norwegian concept of
friluftsliv

Tyskland


E Global Travel Media - A Norwegian foodie road trip – the surprising flavours of Norway



Reisen Exclusiv – Die besten Restaurants in Norwegen



Vogue Germany – Friluftsliv: Warum gerade jetzt die Zeit gekommen ist, das nordische
Konzept in unseren Alltag einzubauen



Freundin – Nordischer Trend: Friluftsliv löst Hygge ab



Kulinariker – Auf Moschusochsen-Safari in Norwegen

Spania


National Geographic – ¿Que es el concepto noruego de «friluftsliv» y cómo puede ayudarnos
este invierno?

Italia


Uccidi un Grissino – Norvegia - il paese più premiato del Bocuse d'Or

USA


Luxury Card – The Call of the North – Surf the Sea Snow



Matador Network – Vesterålen: Norway’s best beaches and year-round whale watching



Travel + Leisure Magazine – What to do in Trondheim, Norway
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Outside Magazine – Three Days Skiing the Arctic Haute Route



Backcountry Magazine – Near Russia, with Love: Norway’s Finnmark Alps



Freeskier Magazine – All aboard the Electric Ski Train



Freeskier Magazine – Finding High Tide in Lofoten



Travel + Leisure Magazine – Cold-water Surfing in Arctic Norway



National Geographic Magazine – How Norway’s Friluftsliv Could Help Us through a
Coronavirus Winter



Lonely Planet – What Is Friluftsliv



Outside Magazine – Searching for the Meaning of Travel at 11 Miles an Hour



New York Times – What Scandinavians Can Teach Us about Embracing Winter



The Seattle Times – ‘We belong out there’: How the Nordic concept of friluftsliv — outdoor
life — could help the Pacific Northwest get through this COVID winter



Forbes – How to Embrace Winter Like a Scandinavian



Lonely Planet – Travel Throwback: Svalbard's call of the Arctic



Boston Globe – Can ‘friluftsliv’ help get us through the pandemic winter?



The Washington Post – How to keep exercising in winter



Los Angeles Times – How nature benefits can prepare you for COVID-19 winter



Yahoo.com – Friluftsliv Is the Norwegian Philosophy Prepping Me for a Pandemic Winter



CNN – Fight winter blues by changing your mindset



Cottage Life – Move over hygge! Friluftsliv is what you need this winter



Lonely Planet – Discover the secret to the Lofoten Islands' beauty (hint: it's in the water)



Passport Magazine – In Search of the Northern Lights in Norway

Mexico


Vogue México y Latinoamérica: Friluftsliv: la filosofía escandinava para sentirte mejor en
cuarentena
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Malaysia


Yahoo – If You're Not Dressing Like a Norwegian This Winter, You're Not Friluftsliving

Australia


E Global Travel Media - A Norwegian foodie road trip – the surprising flavours of Norway



Vogue Australia – Why now is the time to embrace the Nordic concept of ‘friluftsliv’

6. Kostnader
Prosjekt

Budsjett 2020

Sosiale medier: Ukens Story

Forbruk 2020

240 000 kr

200 693 kr

Kampanjer: produksjon og spredning

7 130 000 kr

6 845 405 kr

Visitnorway.com: Innholdsutvikling

2 600 000 kr

2 560 887 kr

Søkeordsannonsering: Google PPC

1 050 000 kr

1 181 812 kr

480 000 kr

470 290 kr

11 500 000 kr

11 259 087 kr

Presse og PR
Sum

Underforbruket på 241 000 overføres budsjett for 2021.
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Vedlegg 2: Kundeeffekt – etterundersøkelsen
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