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Karmøy har et kulturbasert reiseliv 

som er en del av kommunens næringsliv. 

Reiseliv er verdiskaping: Næringen 

genererer inntekter og arbeidsplasser, 

og bidrar med tilbud for trivsel og 

opplevelser for både tilreisende, 

befolkning og arbeidende. Reiseliv 

som kulturbasert næring er en viktig 

del av det å fremme stedsutvikling og 

næringsutvikling.

Sammendrag
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Karmøy har mange kvaliteter og særegenheter,  både gitte 

fysiske fortrinn (naturen) og menneskeskapte (kulturen). 

Arbeidet med reiseliv skal bygge på våre samlede fortrinn 

i videre utvikling av et levende og lønnsomt produkt. Til-

budene skal være tilpasset det markedet etterspør, og de 

skal bygge på det unike ved Karmøy og Haugalandet. Ved 

å styrke attraksjonene gjennom godt vertskap, kvalitativt 

gode tilbud og tilgjengelig flerspråklig informasjon vil 

besøkende ta med seg mange, varierte og positive opp-

levelser herfra. De største flaggskipene i regionen ligger på 

Karmøy, og Destinasjon Haugesund og Haugalandets   

vikingprofil synliggjør spesielt Avaldsnesområdets historiske 

viktighet og interesse, både nasjonalt og internasjonalt.

Aktørene innen reiseliv er gjensidig avhengige av 

hverandre for å tilfredsstille den tilreisendes behov. 

Karmøy kommune ønsker å utvikle reiselivsnæringen i 

samarbeid med de øvrige aktørene i regionen.

Reiselivsplanen for Karmøy kommune inneholder en rekke 

konkrete tiltak for å styrke Karmøys besøksattraktivitet. 

Et sterkt reiseliv med utvikling av tilbud til turister og 

fastboende vil forsterke Karmøys posisjon som reiselivs-

mål og gjøre kommunen mer attraktiv for potensielle til-

flyttere.

FOTO: ØRJAN B. IVERSEN



KARMØY KOMMUNE           REISELIVSPLAN 2016 –  2019

6

Reiselivsplan av i dag er en temaplan som omhandler 

kommunens besøksattraktivitet og vertskapsrolle. Tema-

plan for reiseliv 2016-2019 er utarbeidet av reiselivsråd-

giver i Karmøy kommune, Camilla Vandvik. Planen er 

vedtatt i kommunestyret 7. mars 2016. Tidshorisonten for 

planarbeidet vil gjelde utover avgrensede fireårsperiode 

ettersom effektene av strategier og tiltak vil vise seg på 

lengre sikt. De overordnede strategiene som ble lagt for 

reiselivsarbeidet i forrige planperiode (2011-2014) vil være 

fokusområder også for 2016-2019:

1. fokus på Karmøy som et særpreget reisemål

2. fokus på totalproduktet Karmøy

3. fokus på verdifulle opplevelser 

1:0

Karmøy kommune har fra begynnelsen av 1980 årene arbeidet med utvikling av reiselivsnæringen. 

Den første reiselivsplanen for kommunen ble utarbeidet i samarbeid mellom næringssjef og 

reiselivsansvarlig i 1987. I denne planen ble det vedtatt at satsningsområdene fremover skulle 

være Skudeneshavn og Avaldsnes/Visnesområdet. Kystkulturprosjektet, som i hovedsak tok for 

seg utviklingen i Skudeneshavn i reiselivssammenheng, medførte videre at Karmøy kommune 

valgte å satse på reiselivsnæring og opprettet reiselivsrådgiverstilling. 

Innledning

Tenk at kopperet fra Visnesgruvene har formet selve symbolet på USA: 
Frihetsstatuen! Her står hun som minnesmerke på torget i Visnes, Karmøy.
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Reiseliv kan defineres som et system av ulike bransjer og 

funksjoner som sammen oppfyller den reisendes behov 

og gir den reisende en opplevelse. Et viktig trekk ved      

reiselivsmarkedet er at selv om turisten etterspør et total-

produkt og oppfatter et reisemål som én enhet, så inn-

befatter den samlede opplevelsen delprodukter fra ulike 

næringer. Det svært sammensatte produktet fordrer        

samarbeid på tvers av alle reiselivsrelaterte næringer. 

Et helhetlig reiselivsprodukt på stedsnivå kan illus-

treres med Kamfjords modell:

PÅ-STEDET PAKKE

DISTRIBUERT PAKKE

Den besøkende står i sentrum for stedsproduktet slik 

kunden alltid er i sentrum for enhver tjeneste. Kvaliteten 

på det omkringliggende produktet vil måtte vurderes 

etter hvem den besøkende er.

Figuren viser attraksjoner, innkvartering, servering og 

transport som de såkalte kjernenæringene i reiselivet, 

mens kategoriene landskap, fellesgoder, infrastruktur og

annet næringsliv både kan ses som stedlige forutsetninger 

for næringene, men også som viktige leverandører til 

stedets samlede besøksindustri. Leverandørene av de 

enkelte deltjenestene er offentlige og private - på tvers 

av bransjer og sektorer.

På-stedet pakken rommer den helhet som den besøkende 

selv setter sammen under besøket, bl.a. ved hjelp av 

informasjon og andre lokale vertskapstjenester. Den 

distribuerte pakken rommer ulike former for pakker som 

kan være satt sammen og solgt i salgskanalene av tur-

operatører og reisebyråer med mer.

2:0

Reiseliv gir grunnlag for virksomhet i mange næringer. Reiselivsprodukter er definert som 

varer og tjenester som er «typiske» for reiselivsnæringene og er spesielt relevante i reiselivs-

sammenheng; som overnatting, servering, transport, formidlingsvirksomhet og opplevelses- og 

aktivitetstilbud som tilfredsstiller reisendes behov. Reiselivsnæringene identifiseres ut fra deres 

avhengighet av og/eller betydning for turismen. Felles for reiselivstjenestene er at de konsumeres 

på stedet. Reisemotivet varierer mellom ulike kundegrupper. Det vanligste og viktigste skillet går 

mellom ferie/fritidsreisende (med andre ord turister) og yrkesreisende. Reiselivsnæringen betjener 

ikke bare folk på reise, men også lokalbefolkningen som kjøper opplevelser, serveringstjenester og 

transport der de bor.

Hva innbefatter reiseliv?

LANDSKAP

INFRASTRUKTUR

FELLES-
GODER

ATTRAK-
SJONER

INN-
KVARTERING

SERVERING

TRAN-
SPORT

ANNET 
NÆRINGSLIV

BESØK-
ENDE
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Når det gjelder Karmøy kommune sine ansvarsområder, 

er det grunnleggende at infrastruktur og fasiliteter trygges 

i bunn. Kommunen må videreutvikle sin rolle som vertskap, 

og arbeide på tvers av etater/sektorovergripende når det 

gjelder hensyn som vil styrke besøksattraktivitet: Kommunen 

må vise et godt vertskap ved ivaretakelse av det fysiske 

utemiljøet. Dette er fellesgoder, men også spesielt med 

tanke på førsteinntrykket en danner seg på et nytt sted. Det 

må være enkelt å finne frem (skilting/infrastruktur) og 

være syklistvennlig (skilting samt sykkel – og gangstier) 

og innbydende (beplanting/grøntområder/renhold). Det 

forutsettes at driftsavdelingen tar ansvar for denne infra-

strukturen.

Servering, transport, innkvartering og flere av attraksjonene 

i Karmøy drives av private aktører. Her er kommunens 

oppgave å stimulere og tilrettelegge, og det forventes at det 

private sammen med aktører som næringsforeningene, 

kommunens næringssjef og Haugaland Vekst følger opp 

med tiltak for næringsutvikling. 

Innen mange områder gjøres satsninger med relevans for 

reiselivet. Denne planen har primært fokus på tiltak som 

skal skape økt besøksattraktivitet. Telemarksforskning viser 

til attraktivitetsdrivere som påvirker besøksattraktivitet 

på følgende måte (2013,2014):

Omdømme påvirker steders attraktivitet. Omdømmet 

som besøkssted eller reisemål påvirkes av de kvaliteter 

som beskriver de andre tre kategoriene av attraktivitets-

drivere (ameniteter, identitet & stedlig kultur og areal 

& bygninger), men kan også påvirkes direkte gjennom 

markedsføring, merkevarebygging, direkte salg og andre 

tiltak. Her har foruten de enkelte aktører selv, både 

kommunen og Destinasjon Haugesund & Haugalandet 

ansvar for å styrke Karmøys positive omdømme.

Areal og bygninger har betydning for besøksattraktivitet 

gjennom tilgjengelig overnattingskapasitet, antall hytter 

eller tilgjengelig areal for hyttebygging og kvalitet for

næringslokaler og næringsareal. Her har foruten det private 

næringsliv, også kommunens tekniske etat og næringssjef 

ansvar for oppfølging.

Ameniteter omfatter stedets tilbud av ulike typer stedlige 

tilbud, tjenester og goder av fysisk karakter. Kommersielle 

tilbud som handel og kafeer, kultur & fritidstilbud, parker, 

vakker arkitektur, estetisk utforming av sentra etc, vil 

være ameniteter som besøkende tiltrekkes av. Her vil 

foruten private aktører og det frivillige (til eksempel viktige 

aktører som fjell-lagene og museene) også kommunen stå 

ansvarlig ved kulturavdeling, driftsavdeling og samfunns- 

planlegging.

Stedlig identitet og kultur er stedets kollektive mentalitet. 

Stedet kan være preget av samarbeidsånd, gjestfrihet, 

tillit, innovasjonskultur og toleranse, som er kulturelle 

faktorer som både gjør stedet mer attraktivt og ikke 

minst virker mobiliserende på stedets evne til å forbedre 

sine kvaliteter og oppnå høyere attraktivitet. Dette er et 

viktig fellesansvar for både innbyggere, administrasjon 

og politikere i Karmøy.

2.1 Organisering

Reiselivet er organisert på ulike nivå:

Innovasjon Norge (tidligere Norges Turistråd) har hoved- 

ansvaret for den generelle profileringen av Norge og av 

norsk reiseliv i utlandet. Innovasjon Norge skal bidra til 

økt verdiskaping i reiselivsnæringene, og øke interessen 

for Norge som reisemål. Virksomheten ledes fra Oslo, og 

organisasjonen har kontorer i 33 land utenfor Norge. 

Karmøy kommune er aksjonær i landsdelsselskapet Fjord 

Norge AS1. Fjord Norge AS er reisemålsselskapet for de 

fire Vestlandsfylkene, og arbeider spesielt rettet mot inter- 

nasjonal markedsføring av reiselivsnæringen i Rogaland, 

Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Aksjo- 

nærene i Fjord Norge AS er fylkeskommuner, reiselivsråd, 

destinasjonsselskaper, lokale reiselivslag, kommuner og 

reiselivsbedrifter. Fjord Norge AS arbeider ut fra den mål-
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langs havet, som leder bilende til de vakreste perlene 

langs sørvest-kysten fra Kristiansand i sør til Karmøy og 

Haugesund i nord. Nordsjøvegen har en daglig leder, 

med kommunene som representantskap. Samarbeidet går 

ut på profilering av opplevelser på strekningen.

Rogaland Fylkeskommune utarbeider planer med mål 

og retningslinjer for utviklingen i fylket, deriblant Reise-

livsstrategi for Rogaland 2013-2020. Fylket skal legge for-

holdene til rette for næringsutvikling og verdiskaping 

gjennom prosjekter, veiledning og finansieringsordninger, 

har ansvar for samferdsel i fylket; fylkesveier, konsesjoner 

og tilskudd til lokal kollektivtransport, og forvalter kultur- 

minnevern. Dette gjør fylket til en viktig premissleverandør 

også for reiselivet i Karmøy.

En vellykket utvikling av reiselivet bør ta utgangspunkt i et 

samspill mellom offentlige og private aktører. Kommunen 

må sørge for tilstedeværelse på arenaer av betydning for 

reiselivet, regionalt og nasjonalt, og arbeide for styrkede 

relasjoner og kommunikasjoner både innad i kommunen 

og ut mot regionen vi er en del av.

Kommunen har flere roller i utvikling av reiselivet, som 

vertskap, produkteier, utviklingspartner, tilrettelegger og 

rammesetter. De viktigste av reiselivsrådgivers oppgaver 

er å stimulere og tilrettelegge for videreutvikling av besøks- 

attraktivitet, og koordinere aktører og tilbud i utvikling av 

Karmøy som reisemål. 

Reiselivet påvirkes forøvrig av den generelle utviklingen 

i næringsliv og offentlig virksomhet. Det forventes at en 

oppfølging av strategisk næringsplan for Karmøy også 

vil stimulere veksten i reiselivsnæringen. 

setting at de fire fylkeskommunene skal finansiere den 

generelle profileringen av Fjord Norge som reisemål. I 

tillegg tilbyr selskapet spesielle markedsføringstjenester 

til enkeltbedrifter og organisasjoner. Fjord Norges visjon 

er å være det mest profesjonelle og slagkraftige destina-

sjonsselskapet i Europa. Selskapet skal posisjonere Fjord 

Norge som verdens mest attraktive destinasjon for natur- 

og opplevelsesferier.

Destinasjon Haugesund & Haugalandet (DHH) er en 

medlemsorganisasjon for næringsliv og kommuner i       

regionen2. Selskapet skal ivareta reiselivets felles oppgaver 

innen markedsføring, profilering og produktkoordinering. 

Selskapet samarbeider nært med Fjord Norge AS, Inno-

vasjon Norge og lokale reiselivsansvarlige i kommuner 

og fylke, og har i dag 5 årsverk. Destinasjonens største 

eiere er Karmøy Kommune, Haugesund Kommune og 

Lufthavnutbygging AS, og organisasjonen har over 220 

medlemsbedrifter. 

Karmøy er en av 16 medlemskommuner i reiseruten    

Nordsjøvegen. Nordsjøvegen er en mangfoldig reiserute 

1 Eierandel på 0,2 %.
2 Karmøy kommune har eierandel på 17,44 %.
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FOTO: ØRJAN B. IVERSEN

Det er mye å oppleve av både natur, kultur og historie på Karmøy.
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3.1 Hva har vi å by på?

Karmøy har et kulturbasert reiseliv. Det betyr at naturen 

og kulturarven utgjør viktige ressurser i utvikling av til-

bud rettet mot reisende. Begrepet kultur kan således også 

omfatte steders fysiske miljø, kunstneriske utsmykking, 

arkitektur, kulturlandskap, ulike tradisjoner og særegen-

heter. Dette er vesentlige faktorer for et samfunns attrak-

sjonskraft for turister. Natur og kulturarv som bakteppe 

for reiseliv har stått sentralt helt siden reiselivet utviklet 

seg som næring på slutten av 1800-tallet. Kulturminner 

og kulturmiljø er fysiske uttrykk for hvordan mennesker 

har levd og er kilder til historier om fortid og nåtid.        

Natur- og kulturhistoriske spor ligger som frie goder i 

landskapet, og det er en utfordring å aktivisere og formidle 

historiene både til lokalsamfunnet og til reisende. De siste 

årene har det også vokst fram flere private turist- og      

opplevelsestilbud. Besøkende kan oppleve små og større 

kulturarrangement, festivaler, galleri, opplevelser basert 

på lokal natur og kultur, aktivitetsanlegg, med mer.

Det er mange flotte og spennende reiselivsprodukter i 

kommunen. Fra naturens side har Karmøy mange attributter 

i variert kystlandskap med «sydenstrender» og lyngheier, 

hvor en kan oppleve kulturhistorie, idylliske miljø og delta 

på mangfoldige aktiviteter. Karmøy har gode rekreasjons- 

muligheter med flotte turstier. Av havaktiviteter har        

attraktive fiskemuligheter tiltrukket turister fra blant annet 

Tyskland, og det er gunstige forhold for kajakk, seiling og 

vind- og bølgesurfing. 

Karmøy har en rekke historiske steder som er godt besøkt. 

Med reiselivsfyrtårn som Avaldsnes og Skudeneshavn 

ligger et stort potensial av internasjonal interesse som kan 

utnyttes enda bedre ved å videreutvikle attraksjonene og 

ved å gå mer aktivt inn i regionalt samarbeid. Begge om-

rådene har unik kulturhistorisk betydning, og er av de 

best besøkte attraksjonene i Rogaland.

Karmøy kommune er eier av Nordvegen Historiesenter som 

presenterer Norges historie gjennom 3500 år. Et rekon-

struert gårdsanlegg på Bukkøy viser flere hus og hvordan 

man levde i vikingtiden. Vikinggården blir gjennom året 

brukt som historisk leirskole og i tilbud til bedriftsmarkedet, 

om sommeren er gården åpen for publikum. 

Karmøy har fire museer som forteller historien gjennom de 

siste hundreårene. Museene er privat eide og blir drevet 

frivillig med støtte fra kommunen. Disse er Vigsnes Grube- 

museum - historien om Vigsnes kobberverk, Museet i 

Mælandsgården i Skudeneshavn – viser byen på midten 

av 1800-tallet, Åkrehamn Kystmuseum – fokus på Karmøy 

som et viktig fiskerisentrum og om kontakten mellom 

Vest-Karmøy og Amerika, og Karmøy Fiskerimuseum – 

fokus på fiskerinæringen fra motorens tid.

3:0 Status for reiselivet i Karmøy
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Fra Vest-Karmøys vakre sydenstrender er det mye å ta seg til: Bading, vann- og 

vindsport, strandvolley, turgåing og mye mer.
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Tallene viser en generell positiv økning i besøk fra i fjor, 

med unntak av Visnes.

Svakheten med disse tallene er at de ikke gir oversikt 

over bruken av områdene: Herunder ser vi ikke besøk på 

marknader/søndagsmiddag/turområder/lekeanlegg. 

Festivaltall kommer utenom.

Karmøy har et mangfold av festivaler som favner alt fra 

vikingmarked, kystkultur og fiskerirettede aktiviteter til 

litteratur, gospel, metal og olsokarrangement. Noen har 

et mer lokalt tilsnitt, mens andre markedsfører seg som 

internasjonale festivaler. Karmøygeddon er en festival 

som i særlig grad tiltrekker seg utenlandske besøkende. 

Flere av de store festivalene på Karmøy har blitt avholdt i 

over 20 år: Fiskeridagene i Åkrehamn har et besøkstall i 

2015 på ca. 20 000, Skudefestivalen ca. 30 000, og Viking-

festivalen ca. 15 000. Festivalene er viktige for Karmøy, og 

kulturavdelingen har egen tilskuddsordning for disse.

Besøkstall Karmøymuseene/historiesenteret mellom 2011-2015:

  2011 2012 2013 2014 2015

Nordvegen/Vikinggården         16 205         18 755         24 472         19 544         21 077

Vigsnes Grubemuseum 2848 2867 2711 2721 19633 

Museet Mælandsgården 1966 2034 2509 2643 4732

Karmøy Fiskerimuseum 1932 1897 2063 1912 2136

Åkrehamn Kystmuseum 1468 1564 1156 1465 37214

3 Særlig nedgang i bedrifts/gruppemarkedet.
4 Besøk under Fiskeridagene er tatt med i tellingen for 2015.
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FOTO: ØRJAN B. IVERSEN

Med sin lange kystlinje, sine hvite sandstrender, lyngheier 
og fjorder byr Karmøy på mange muligheter for flotte turer.
Bukkøy ligger i fantastiske naturomgivelser ikke langt fra 
kirken på Avaldsnes. Ute på vikinggården kan en oppleve 
hvordan vikingene levde og se rekonstruerte langhus, grophus, 
rundhus og leidangsnaust.

FOTO: INGER K. HAAVIK

FOTO: ØRJAN B. IVERSEN
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Overnatting

En sentral del av reiselivsproduktet er overnattings-

bedriftene. Mens hovedattraksjonene i regionen ligger på 

Karmøy, er det brede hotellovernattingstilbudet i Hauge-

sund. I Karmøy er majoriteten av overnattingstilbyderne 

småskalabedrifter med avgrenset driftsomfang og økonomi, 

og som ikke er synlige i SSB-statistikken. Det finnes flere 

overnattingsmuligheter i Karmøy, som gjestehavner, ferie-

hus/hytter/leiligheter, pensjonat, vandrerhjem (kun for 

grupper per 2014), fyr, camping og ett hotell. Disse utgjør 

20 steder å tilbringe ferienetter i Karmøy kommune5. 

Det uttrykkes behov for flere overnattingsmuligheter i 

visse deler av kommunen. Særlig påpekes mangelfull    

kapasitet fra Kopervik og sørover. I Skudeneshavn, som 

besøkes av anslagsvis 90.000 hver sommer, er det til        

eksempel ikke overnattingsmulighet på ett sted for grupper 

over tjue personer. Dette er en svakhet særlig med tanke 

på tilbud for gruppemarkedet og gir begrensninger i 

forhold til lokaliteter for kurs og konferanse. Kommunen 

må bistå i forhold til etablering av nye overnattingssteder.

Kommunikasjon 

Det er daglige flygninger fra Oslo og Bergen til Hauge-

sund lufthavn, Karmøy. Per august 2015 er det direkte-

flygninger fra London, Malaga, Alicante, København, 

Gdansk og Gran Canaria. En kan også komme fra konti-

nentet via bilferge fra Hirtshals i Danmark til Kristiansand 

eller Stavanger. Derfra videre med buss eller bil.

Det har skjedd store endringer i kommunikasjonsmønstre 

i Karmøy. Med åpning av T-forbindelsen i 2013 ble Karmøy 

og Haugesund knyttet direkte til stamvegen mellom    

Bergen og Stavanger. Håvik bussterminal er blitt et viktig 

knutepunkt for bybussene mellom Stavanger og Bergen. 

De kommende kommunikasjoner, Hordfast og Rogfast, 

kan sees både som trusler og muligheter for Karmøy som 

bostedskommune og reisemål. I kjølvannet av T-forbindelsen 

ble Skudenesfergen lagt ned6, og senere Flaggruten og 

pendlerruten Haugesundsruten som gikk via Kopervik 

mellom Haugesund og Stavanger. 

Det er for tidlig å si noe om konsekvensene av ferje-

nedleggelsen, men tendensen er: 

1) Flere av byens besøkende blir lengre på stedet, 2) mens 

sykkelturismen er hardt rammet. Skudeneshavn er i større 

grad blitt en reisemålsdestinasjon enn et gjennomfartsted. 

Det er forventet økt etterspørsel etter overnattingssteder. 

Flytransport er den viktigste framkomstmåten for inter-

nasjonal turisme og ulikhetene i fremkommelighet med 

fly har stor effekt på reiselivsnæringen. Det å ha en lokal 

lavprisflyplass i Haugesund lufthavn Karmøy er gull verdt. 

Ryanair har stått for en betydelig del av passasjerveksten 

siden de startet med ruter herfra i 2003. Dessverre har det 

vært en reduksjon i flyruter siden 2014, med en uheldig 

sesongbetont utvikling.

Her må en kontinuerlig se på muligheter for å øke antall 

innkommende på eksisterende ruter. Destinasjon Hauge-

5 Registrert og markedsført på www.visitkarmoy.no per august 2015.
6 Da T-forbindelsen åpnet ble ferjesambandet Skudeneshavn-Mekjarvik 

   redusert til bare å gå mellom Mekjarvik og Kvitsøy.
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sund & Haugalandet satser spesielt på de markedene med 

direkte flyruter internasjonalt, for å gjøre oss attraktive for, 

og godt markedsført i flydestinasjonene. Sola og Flesland 

er også viktige innfallsporter for oss på Haugalandet.

3.2 Hvem er de tilreisende?

DHH viser til følgende hovedmarked som representerer 

reisende nasjonaliteter på Haugalandet:

Norge: Østlandet og nærområdet Stavanger – Bergen

Segment: ferie og fritid/kurs og konferanse/korttidsferi-

er/weekend

Tyskland

Segment: ferie og fritid/korttidsferier/kurs og konfer-

anse/weekend

Storbritannia

Segment: ferie og fritid/kurs og konferanse/kortidsferi-

er/weekend

Nederland

Segment: ferie og fritid/korttidsferier

Danmark

Segment: ferie og fritid/kurs og konferanse/kortidsferi-

er/weekend

Ved valg av Karmøy som reisemål er det først og fremst 

natur og kulturhistorie som tiltrekker, og gjerne også     

behov for ro og rekreasjon. Alderssegmentet som synes å 

være mest interessert i Karmøy som reisemål er mellom 

40-60 år. Vår samarbeidspartner Fjord Norge har pekt på 

«det grå gullet» som den mest voksende gruppen reisende. 

Trender fremover viser til et generasjonsskifte, hvor man 

reiser mer i høyere alder. Dette forteller oss at segmentet 

er riktig å rette seg mot.

Samtidig er en strategi for et reisemål i utvikling å nå ut 

til andre grupper reisende, utover dem som allerede er 

tyngst representert. I evaluering av Karmøy som reisemål 

har manglende tilbud til barnefamilier vært uttrykt.  

Familieturisme og den store gruppen besøkende som 

slekt og venner utgjør, representerer et stort potensiale. 

Derfor har dette vært et fokusområde i kommunens reise-

livsarbeid de siste årene, i form av både bedre markeds-

føring av aktiviteter og utvikling av nye tilbud og produkter 

som retter seg mot familiesegmentet: Sommerteateret  

Hiv Away! på museet i Mælandsgården, Aktivitetsheftene 

«Viking for en dag» og «Arkeolog for en dag» på Avaldsnes, 

og aktivitetsrebus «Eventyrjakten» for stedene Kopervik, 

Gamle Skudeneshavn, Visnes og Åkrehamn. Tilbudene har 

blitt positivt mottatt og benyttet både av lokalbefolkning 

og tilreisende, store som små.
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FOTO: CAMILLA VANDVIK

Hiv Away! og Eventyrjakten er populære aktiviteter for barn i Skudeneshavn. 
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Nordmenn på reise er den største turistgruppen, mens 

Tyskland fortsatt er det viktigste utenlandsmarkedet i 

Karmøy. Selv om antall individuelt reisende er en generelt 

økende trend, har vi fremdeles mange bussturister på 

Karmøy, og det kommer stadig flere båtturister og bobil-

turister. Destinasjon Haugesund & Haugalandet har res-

surser spesielt rettet mot bussmarkedet, som genererer økt 

interesse og bestillinger fra turoperatører. Det er en økning 

innen bobilsegmentet, en positiv konsekvens av T-forbin-

delsen. I kommunen er det tilrettelagt for bobilturismen 

ved tre tømmestasjoner, samt bobilparkering i Kopervik 

og i Skudeneshavn. Båtturister har tilbud om to flotte gjeste- 

havner i Kopervik og Skudeneshavn. Småbåtforeninger 

har ansvar for disse.

Destinasjon Haugesund & Haugalandet og Karmsund 

Havn har siden 2012 jobbet for tilrettelegging og utvikling 

av cruiseturisme for regionen. Resultatene av satsningen 

ligger så langt foran estimert utvikling og videre ambi-

sjoner er på 40 anløp i året innen 2017. Innen utgangen av 

årets cruisesesong har regionen hatt besøk av til sammen 

ca 45.500 passasjerer:

2013: 5 anløp, ca 7.500 passasjerer 

2014: 10 anløp, ca 8.000 passasjerer 

2015: 18 anløp, ca 30.000 passasjerer 

Det er en styrke å ligge mellom de travle havnene i Bergen 

og Stavanger. Cruisesegmentets foretrukne aktivitet er å 

besøke historiske bygninger/steder. Gjennomsnittsalder 

er 54 år, flest fra Tyskland og Storbritannia. Karmøy er 

sterk på attraksjoner og Avaldsnes og Skudeneshavn er 

av de mest populære utfluktene på programmet. Tilbake-

meldingene har vært svært gode. Nytt for 2015 var to 

cruiseanløp i Skudeneshavn.

Cruisepassasjerene som går i land er svært interessante 

for reiselivsnæringen. Mens overnattingsbransjen vil tape 

på forflytning av turiststrømmene fra land til vann, har 

både serverings-, transport- og opplevelsesbransjen      

mulighet for å tjene på segmentet. Til eksempel er antall 

besøk på Museet i Mælandsgården mer enn doblet fra 

2014 til 2015 som følge av økningen i cruisemarkedet. Ved 

cruiseanløp er det intensivt å hendle store grupper innen-

for korte tidsrom, aktørene som skal ta imot gjestene gis 

korte frister i forhold til eventuell utvidet åpningstid og 

behov for å hente inn ekstra ressurser. Dette skaper noen 

utfordringer.
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FOTO: ØRJAN B. IVERSEN

Cruisegjester i Skudeneshavns gater. 
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FOTO: ØRJAN B. IVERSEN

Cruisetrafikk – et markant skue i Sundet



KARMØY KOMMUNE           REISELIVSPLAN 2016 –  2019 KARMØY KOMMUNE           REISELIVSPLAN 2016 –  2019

25

Kunnskapsbasert reiseliv

For å kunne markedsføre hensiktsmessig er det behov for 

et mer kunnskapsbasert reiseliv, basert på markedskunnskap 

og systematisk kartlegging av våre besøkende. Dette har 

vært et fokusområde i kommunens reiselivsarbeid de siste 

årene og har resultert i flere kilder til kunnskap gjennom 

daglig statistikkføring av besøkende på turistkontorene, 

nett-trafikk og ferske gjeste - og markedsundersøkelser i 

Skudeneshavn.

 

www.visitkarmoy.no er Karmøy kommunes vindu mot 

turister og besøkende til området. Den nye, forbedrede 

versjonen av nettstedet ble oppført mai 20127. Statistikk 

viser besøkstall på 38 000 de første tre årene. Besøkende 

er fra samtlige verdens kontinenter og fra 83 land. 85 % er 

fra Europa (67 % fra Norge), 12 % fra Nord-Amerika, 2 % fra 

Sør - og Sentral Amerika, med resterende fra Asia, Afrika, 

Australia og Mellom-Amerika. Antall sidevisninger er på 

76 000 og siden «kulturattraksjoner» har flest visninger.

7 Engelsk og tysk versjon kom på plass i august.
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SOMMERMÅNEDERI Karmøy har vi vertskapstjeneste gjennom fire 

sertifiserte turistkontor: 

Turistinformasjonen på Oasen storsenter på Norheim er 

privat drevet, de andre er kommunen vertskap for.          

Avaldsnes turistinformasjon følger åpningstider på     

Nordvegen Historiesenter, Kopervik turistinformasjon 

følger Rådhusets åpningstider, og Skudeneshavn turist-

kontor har sommeråpent fra 1. juni til 1. september.

Besøkstall for turistkontorene de siste årene8 viser at 

Skudeneshavn har hatt en økning på 1500, mens det har 

vært stabilt i Kopervik og på Avaldsnes. I 2015 var det 

totalt 12.795 besøkende på de tre kontorene.

 

8 Felles registreringsskjema ble innført på turistkontorene i 2012.
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FOTO: CAMILLA VANDVIK

Utenom åpningstid er turistkontorvinduene utstillingsplass for 
barnehagene i Skudeneshavn. Til glede for store og små, lokale og 
tilreisende. 
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FOTO: ØRJAN B. IVERSEN

Gamle Skudeneshavn er en av Norges best bevarte tettsteder og ble igjen kåret til Norges sommerby i 2015.
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Ens holdninger til og kunnskap om et reisemål avgjør 

sannsynlighet for besøk. Den overordnede holdningen til 

Skudeneshavn er positiv. Totalutvalget oppfatter at «fortel-

lingene om Skudeneshavn er tydelige og positive».  Derimot er 

kjennskap til Skudeneshavn i form av egen erfaring langt 

svakere. Den generelle kjennskapen til reiselivstilbudet i 

Skudeneshavn, dvs. serveringstilbud, overnatting, kultur-

attraksjoner osv., er lav for totalutvalget med verdier     

under middelpunktet. Med tanke på at Skudeneshavn er 

et av fyrtårnene på Haugalandet er kjennskapen over-

raskende lav.

Sannsynligheten for besøk av de spesifikke kultur- og natur-    

attraksjoner og aktivitet og servicetilbudet er jevnt over svak 

positiv blant totalutvalget, med unntak av «Gamle Skude-

neshavn» som har høy sannsynlighet for besøk. Skudenes-

havn har en positiv «word of mouth», ca. 60 % av respon-

dentene hadde fått kunnskap via «venner og kjente». 

Skudeneshavn som reisemål synes å være relativ god på 

mediedekning, der 46 % av respondentene har fått kunn-

skap om stedet. Skudeneshavn synes å ha et ubenyttet 

markedsføringspotensial innenfor bruk av sosiale medier 

og internett, hhv. 11 og 16 % av respondentene hadde fått 

kunnskap via disse kanalene.

Skudeneshavn har høye besøkstall, med tidligere besøk 

fra ca. 64 % av respondentene. Tallene for sannsynlig besøks- 

tidsrom viser at det er i sommersesongen flest ønsker å 

besøke Skudeneshavn, men viser også til et relativt stort 

potensial til å motta besøk hele året. Skudeneshavn skårer 

jevnt over bra på stedlig kultur og identitet. Tallene tyder på 

at respondentene oppfatter at man får god service ved 

besøk, at det er enkelt å finne frem til stedet og de ulike 

severdighetene, men at den lokal reiselivsnæringen bør 

styrke informasjonen, både digitalt og fysisk, om Skudenes- 

havn sine aktivitetstilbud og hvor de finner sted.

Besøksundersøkelser i Skudeneshavn

Undersøkelsene gjennomført i Skudeneshavn i 2014 gir 

oss et bilde av hvem de tilreisende er og ønsker: 

Av respondentene i gjesteundersøkelsen var 44 % mellom 

51-65 år, 59 % reiser med partner, mens 18 % er familier 

med barn. Over halvparten har vært i Skudeneshavn før 

og 97,1 % er fornøyd med totalopplevelsen og ønsker å 

komme igjen (resterende utenlandske andel skriver i 

kommentarfeltet at årsak er for lang reisevei). Besøkende 

kommer med bil (46 %), bobil (34 %) og egen båt (16,5 %) 

og 53 % er nordmenn (44 % fra Vestlandet og 27 % fra 

Østlandet), mens 24 % er fra Tyskland. Hovedkriterier for 

valg av feriested er idylliske byer/steder (57 %) og natur/

landskap (51 %) og Gamle Skudeneshavn fremheves som 

hovedattraksjon.

For å gjøre opp status for Skudeneshavn som reisemål ble 

det gjennomført en besøksattraktivitetsundersøkelse9.   

Undersøkelsen viser at Skudeneshavn har et sterkt         

omdømme som reisemål blant innbyggere i Haugesund- 

og Stavangerregionen hvor stedsbildene «Det vakre trehus- 

miljøet i Gamle Skudeneshavn» etterfulgt av «Ro og idyllisk 

atmosfære» og «Turistvennlig» blir sterkt assosiert med 

Skudeneshavn. For Haugalendingene har «Gamle Skude-

neshavn» et bredere meningsinnhold i form av at Skude-

neshavn også assosieres sterkt med «Arkitektur – Den hvite 

empirebyen», «Seilskuteby» og «Kystkultur – fort, fyr og 

fiske». Det synes å være relativt sterke linker mellom de 

sentrale stedsbildene «Gamle Skudeneshavn» og «Ro og 

idyllisk atmosfære» og personlighetstrekkene «koselig, 

sjarmerende, ekte og stolt».

9 Undersøkelsen ble gjort i to faser i løpet av 2014-2015. Først ble det 

gjennomført kvalitative undersøkelser i form av fokusgruppeintervjuer 

med den lokale reiselivsnæringen. Hensikten var å få økt kunnskap om 

de lokale reiselivsnæringenes definisjoner av hva reisemålet er og kan bli. 

Basert på resultatene fra fokusgruppeintervjuene og teori om besøks-

attraktivitet, omdømme og lojalitet ble det utarbeidet mål på drivere av 

besøksattraktivitet som ble testet i en større elektronisk survey. Ca 290 

respondenter fra Haugesund- og Stavangerregionen har svart. Rapporten 

er gjort av Polytec og i samarbeid med Haugaland Vekst.
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3.3 SWOT analyse – Karmøy som reisemål

I forbindelse med planarbeidet er det sentralt å analysere Karmøys styrker, svakheter, muligheter og trusler som 

reisemål. Ved en slik kartlegging blir det tydeligere hvor vi står i dag (status) og hvor veien bør gå videre (utvikling) i 

reiselivsarbeidet. I hovedtrekk er det følgende som vektlegges av reiselivsnæringen10 som viktigst prioriterte momenter:

Karmøys svake sider som reisemål:

Muligheter:

Trusler:

Karmøys sterke sider som reisemål:

- Sterke regionale fyrtårn: Avaldsnesområdet, 

 Skudeneshavn, strendene 

- Særegent kulturlandskap: variert natur 

 med hav og kyst, strender, lyngheier

- Mange ulike festivaler gjennom hele året

- Kulturhistorie: autentisk/ekte, Visnes,   

 Syreneset Fort

- Utvikling av andre sammenlignbare steder 

 (kommersielle tilbydere av vikinghistorie, 

 kulturmiljø som Sogndalstrand, Jærstrendene)

- Sykkelturismen forsvinner

- Færre flyruter

- Regional flyplass: 

 Haugesund lufthavn, Karmøy

- Tematenkning (som tilbud natur: surf/  

 vandring/kajakk, fagmiljø: som lokalmat)

- Kommersialisering

- Rogfast/Hordfast (også som mulig trussel: 

 Bør se på scenarioer)

- Manglende overnattingsmuligheter 

 (kun ett hotell, stengt i juli)

- Samhandling: lage pakker og synliggjøre   

 hverandre

- Infrastruktur: busskorrespondanse 

 (flybuss, kystbuss/lokalbuss), manglende   

 tilgjengelighet til attraksjoner med offentlig  

 transport og skilting (språk/finne frem)

- Kort sesong/åpningstider

10 Aktører har gitt innspill gjennom swot-analyser i forbindelse med 

planarbeidet. 
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FOTO: ØRJAN B. IVERSEN

Karmsundbrua gjorde Haugalandet til «ett rike» ved at Karmøy fikk fastlandsforbindelse i 1955. 

Buebroa forbinder øya Karmøy med fastlandsdelen av Karmøy kommune og Haugesund.
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Reiselivet i Karmøy er svært sesongavhengig. En av 

hovedutfordringene for reiselivsaktørene er dermed å    

arbeide for en utvidet sesong, for å øke antall tilreisende 

utover sommeren. De fleste aktørene henvender seg til ferie- 

og fritidsmarkedet. Bedriftsmarkedet har stort potensial, 

og det er kun få som utnytter dette markedet i dag. Med 

etablering av Storhall Karmøy på Vea åpner det seg flere 

muligheter også innen arrangementsturisme.

Museene i Karmøy er interessante, men liten grad av 

fornying begrenser potensielle gjenbesøk, og manglende 

flerspråklig informasjon og kort sesong er faktorer i forhold 

til tilgjengelighet. Museene har sommeråpent og sesong-

ansatt vertskap, mens turistene strømmer til fra påske til 

ut september (og ellers gjennom året). Den begrensede 

tilgjengeligheten er en stor utfordring på grunn av          

museenes viktige roller som reiselivsattraksjoner og     

kulturformidlere. Det investeres mye prisverdig frivillig 

arbeid i museene. Visnes Gruveområde trekkes frem som 

et viktig kulturhistorisk område med stort potensiale for 

videreutvikling. Konsolidering av museene blir ikke      

behandlet i denne planen.

Det forventes at kommunen følger opp de oppstartede 

byutviklingsprosjektene, og at rammer settes for videre 

stedsutvikling. Videre vil potensielle prosjekter som Viking- 

land i Sveio11 og Fjord Motorpark på Karmøy12 være av 

stor betydning for reiselivet. Både i egenskap av ytter-

ligere å sette regionen på kartet og å generere trafikk som 

gir ringvirkninger. Samarbeidsavtalen mellom Lufthavn-    

utbygging AS (LUB) og Avinor om Haugesund Lufthavn, 

Karmøy gjelder til 2018. Innholdet i ny avtale vil være 

avgjørende for reiselivet i regionen.

Som det kan leses av oppgjort status kan en se flere sentrale 

utfordringer for reiselivet på Karmøy. Det skal arbeides 

for å se muligheter og omgjøre disse utfordringene til 

positiv utvikling av Karmøy som attraktivt reisemål. 

3.4 Status – oppsummering

Styrkene og mulighetene som skisseres er noe man bør både 

utnytte og forsterke slik at Karmøy utvikles som reisemål. 

Svakhetene og truslene kan potensielt hindre oss i å nå 

våre mål, og en må arbeide for å eliminere/ta forhånds-

regler slik at de kan reduseres. De kvaliteter og særegen-

heter som gjør Karmøy til et attraktivt sted å reise til og å 

bo i må bevares og videreutvikles med målsetting om å gi 

alle besøkende positive opplevelser.

Det er helt åpenbart at Karmøy har mye å by på. 

Dreiningen mot opplevelser gir potensial for økt verdi-

skaping i reiselivet, men det stiller også krav til blant annet 

kreativitet og samhandling for å skape disse opplevelsene. 

En trend er at turistene søker bestemte aktiviteter fremfor 

selve det geografiske målet, og her ligger Karmøy etter. 

Det er behov for flere aktivitetstilbydere samt aktører 

som ønsker å gjøre dette til sin hovedgeskjeft. Til tross for 

høye besøkstall er det få som lever av turistene, mange 

har derimot turisme som en viktig ekstrainntekt. Det er 

en utfordring at mange av de aktuelle aktivitetstilbudene, 

kafeene og de mindre overnattingsstedene drives «på 

hobbybasis», dermed er de ikke lett tilgjengelige for til-

reisende. Det etterspørres online-booking av både over-

natting og produkter.

Det er et større potensial når det kommer til formidling 

og markedsføring av hva man besitter, og det er fortsatt en 

vei å gå i å tilby aktiviteter og opplevelser for hele familien. 

Utfordringen er å sette våre fortrinn og særegenheter i 

opplevelsesrammer som holder mål kvalitetsmessig for 

de aktuelle målgruppene, og som gjør det mulig å forsvare 

priser som gjør tilbudene lønnsomme for de som skal leve 

av næringen. Det er behov for profesjonelle aktører som 

kan pakke produkter på Haugalandet. Man stiller langt 

sterkere i markedet ved å kunne tilby attraktive og 

tilgjengelige totalprodukter til turister, med salg av opp-

levelsespakker som fiskesafari, kobling overnatting med 

lokalmat/kultur og lignende. Det ligger et viktig arbeid i å 

implementere og profilere lokalmat i våre reiselivsprodukter.  11 Tidligst åpning 2018.

 12 Tidligst åpning av deler av anlegget 2017.
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FOTO: ØRJAN B. IVERSEN

Karmøymuseene Vigsnes Grubemuseum, Museet i 
Mælandsgården, Karmøy fiskerimuseum og Åkrehamn 
kystmuseum. 

FOTO: ØRJAN B. IVERSEN

FOTO: ØRJAN B. IVERSEN

FOTO: ØRJAN B. IVERSEN
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Karmøy i vinden:
Fra skipsingeniører i Vikingtid 
til den ypperste utvikling innen 
bærekraftig ingeniørkunst.
- Vinden har stor betydning for 
utvikling på og av Karmøy.
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Verdiskapingsanalysen av reiselivsnæringen i Norge fra 

201513  viser til følgende etterspørselstrender:

• Optimalisering av tid 

En viktig reiselivstrend er return on time. Til tross for at man 

aldri har hatt kortere arbeidsdager og mer fritid, oppleves 

tiden som knapp og man blir opptatt av å få mest mulig 

igjen for tiden man bruker. Denne trenden sammen med 

globaliseringen og digital utvikling gjør at man blir         

eksponert for et hav av valgmuligheter. Mengden valg 

skaper behov for mellomledd, dvs. at noen systematiserer 

informasjonen slik at den blir mer tilgjengelig og man kan 

ta effektive valg. Trenden gjør at turistene forventer         

effektivitet i alle ledd av reisen; før, under og etter. De 

som ikke klarer å følge med på trenden er morgendagens 

tapere. Det skapes også en mottrend ved at turistene i en 

hektisk hverdag i større grad får behov for «slow travel», 

«digital detox», retreats osv. 

• Flere eldre reisende – økt etterspørsel etter komfort 

Eldre reiser stadig mer. Også blant eldre er unike opp-

levelser en trend, men eldre reisende etterspør i større grad 

skreddersydde pakkeløsninger og overnattingstilbud med 

høy komfort. Pakke-reisefirmaer som Star Tour har tidligere 

uttalt at det er stor etterspørsel etter temareiser i alders-

gruppen 60+, samt høy grad av gjenkjøp av liknende turer. 

Eldrebølgen har sannsynligvis også bidratt til den observerte 

veksten i cruiseturisme.

• Økt etterspørsel etter unike opplevelser 

Stadig flere etterspør unike opplevelser på sine reiser, og 

tilbudet av aktiviteter på reisemålet kan være like viktig 

som reisemålet i seg selv. Opplevelsesturisme har slik blitt 

et allment kjent begrep. Typer opplevelser som etterspørres 

varier, men en generell definisjon av opplevelsesturisme kan 

være turisme som kombinerer fysisk aktivitet, kulturell 

utforskning og naturopplevelser. Det kan innebære alt fra 

kajakkpadling, dykking og toppturer til å konsumere lokal 

mat og drikke og delta på festivaler. Rapporten «Adventure 

Tourism Market Study» (2013) finner at 42 prosent av de 

reisende fra Europa og Amerika definerer seg selv som 

opplevelsesturister i 2012, mot 26 prosent i samme under-

søkelse fra 2009. Innovasjon Norges turistundersøkelser 

viser også en økende interesse for unike opplevelser, samt 

at de som planlegger å gjøre aktiviteter i ferien er de mest 

fornøyde.

4:0

For å utvikle reiselivsproduktet i takt med turistenes behov, er det nødvendig å kjenne til reiselivs-

trendene. Hvilke viktige utviklingstrekk må vi være bevisst på i planleggingen videre?

Utviklingstrekk 
og markedsmuligheter

13 MENON-PUBLIKASJON NR. 3/2015
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Mye å se ...

Mye å gjøre ...
Mye å høre ...
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5.1 Visjon & mål for utvikling

Visjonen som har vært lagt til grunn for reiselivsarbeidet i 

Karmøy: «Et komplett utformet, lønnsomt kystkulturprodukt 

utviklet med respekt for våre fortrinn: Havet - Naturen - 

Kulturen  - Historien», forteller hvilke attributter Karmøy 

har å by på og kan slik fungere som en arbeidsplattform. 

Men fokuset i reiselivsarbeidet bør dreies fra produktet 

Karmøy til den besøkendes opplevelse av Karmøy. Her er 

vertskapsrollen nøkkelen. Hvordan møtes de tilreisende og 

hvilke historier tar de med seg videre? Med den besøkende 

stående i sentrum er en formålstjenlig visjon for å innfri 

forventninger: 

Kommunens visjon for reiselivet er at vi, gjennom å tilby verdi-

fulle opplevelser, skal skape verdier for de besøkende, bedriften, 

de ansatte, lokalsamfunnet, miljøet og fellesskapet. Dette skal 

bidra til økt verdiskaping innen reiseliv i Karmøy14.

Hovedmål er å øke antall tilreisende til Karmøy. Ved å gi 

besøkende positive opplevelser og koordinerte utvidede 

produkter kan vi legge til rette for at de ønsker å bli lengre, 

at de ønsker å komme tilbake, og at de anbefaler andre å 

komme. 

For Karmøy som helhetsprodukt kan vi fremlegge følgende 

målsettinger:

1. Godt vertskap

- Fokus på service, gjestfrihet og tilgjengelighet

- Kvalitativt gode overnattings- og serveringstilbud, 

 samt ivaretakelse av det særegne, autentiske og 

 sjarmerende

- Tilrettelagt flerspråklig informasjon

- Samordnet opptreden

2. Økt besøksattraktivitet

- Fokus på kvalitetssikring av dagens tilbud, samt 

 utvikling: Fornyelse og nyskapning

- Ivareta et tett samarbeid mellom kultur- og 

 reiselivsinteresser. Kulturelle tilbud skal videre-

 utvikles både når det gjelder kvalitet og mangfold

- Ved å bevare og videreutvikle Karmøys unike miljø 

 skapes en trivelig kommune både for innbyggere og

 tilreisende. De lokale ressurser og forutsetninger må

 utnyttes, og det estetiske miljøet må prioriteres

- Produkttilbud og markedstiltak må gjennomføres for 

 å utvide reisemålsesongen utover den norske 

 skoleferien om sommeren

- Tilrettelegge for aktive opplevelser i vakker og ren 

 natur og opplevelse av lokal kultur og levemåte

5:0 Strategier for Karmøy 
- utviklingsmuligheter

14   Lik regjeringens visjon for reiselivspolitikken i 2007.
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Nordvegen historiesenter ligger i et viktig nasjonalhistorisk 
område og er bygget under bakken. Fra kirkeplatået ser vi bare 
det runde inngangspartiet som skal symbolisere Mimes brønn, 
kunnskapens kilde i norrøn mytologi. FOTO: ØRJAN B. IVERSEN
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5.2 Strategier for utvikling

Tre hovedstrategier utpeker seg som fruktbare på bakgrunn 

av målsettinger og markedsmuligheter for Karmøy som 

reisemål:

1. Fokus på Karmøy som et særpreget reisemål

2. Fokus på totalproduktet Karmøy

3. Fokus på verdifulle opplevelser

1) KARMØYS SÆRPREG 

 - Videreutvikling av hovedattraksjonene

Karmøy har mange attraksjoner og det finnes mange    

muligheter for videre utvikling. Karmøy har tre reiselivs-

fyrtårn som vil være prioriterte områder for denne plan-

perioden: a) Avaldsnes b) Gamle Skudeneshavn og              

c) strendene.

a) Avaldsnes er Rogalands Tusenårssted og et av Norges 

viktigste kulturhistoriske områder15. Stedet regnes som 

Norges eldste kongesete. Avaldsnes er best kjent som 

kongsgård for Harald Hårfarge, men det mest spesielle 

med stedet er likevel kontinuiteten av makt som spenner 

over et tids-rom på over 3500 år. Avaldsnes var også et 

hellig sted for fortidens konger, og i dag er Olavskirken 

det mest synlige minnesmerket over tidligere storhets-

tider. 

Avaldsnesområdet er et stykke på vei tilrettelagt for bruk 

og opplevelser - gjennom Nordvegen Historiesenter,      

Vikinggarden, Olavskirken, kulturlandskap og friluftsliv. 

Samlet sett har Avaldsnes et betydelig potensial for videre- 

utvikling og store muligheter for økt bruk og opplevelse 

på ulike områder. Utfordringen er å formidle historien og 

stedet på best mulig måte for stadig å være aktuelle i 

tiden. Avaldsnes innehar fasilitetene, men har en vei å gå 

for å innfri den nasjonale og internasjonale interessen.

Karmøy kommune er eier av Nordvegen Historiesenter 

og Bukkøy og har videre disposisjonsrett til kulturland-

skapet. De kulturhistoriske verdiene danner en plattform 

for å utøve både kulturhistoriske tjenester og reiselivs-

tjenester. Kommunen, ved leder av Avaldsnesprosjektet, 

har det kulturfaglige ansvaret for utstillinger og faglig    

innhold. Kommunen har inngått tjenesteavtale med Karmøy 

kulturopplevelser16  med formål å formidle lokal kultur-

historie, utvikle historiske attraksjoner og tilby kultur-

opplevelser av høy kvalitet til lokalbefolkning, tilreisende, 

turister og historieinteresserte. Karmøy Kulturopplevelser 

er tillagt kommersiell drift av Nordvegen historiesenter 

med turistinformasjon, samt formidling av Vikinggarden, 

Visnes gruveområde og Olavskirken, og som arrangør av 

Vikingfestivalen. Det er kritisk at tjenestebeskrivelsen blir 

ivaretatt, og for fremtidig utvikling forutsettes videre      

investeringer.

Karmøy kulturopplevelser sin visjon er å utvikle det      

historiske Avaldsnes til en av Nordens viktigste lokasjoner 

for vikinghistorien. Med fokus på vikinghistorie kan en 

oppnå en tydeligere identitet blant et allment publikum og 

samtidig bygge opp om Destinasjon Haugesund & Hauga- 

landets reiselivsbranding for regionen: «Homeland of the 

Viking Kings». Viking er satsningsområde i Fjord Norge 

og innovasjon Norge. 

15 Videreutvikling av Avaldsnes som kjerneområde for Norges viking-

 historie og tusenårssted for Rogaland er et prioritert satsningsområde 

 i reiselivsstrategi for Rogaland 2013-2020.
16 Karmøy Kulturopplevelser AS er et kommunalt aksjeselskap, 

 med 6,2 årsverk.
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Det er liv og røre på Bukkøy under den årlige Vikingfestivalen – En levendegjøring 
av vikingtidens historie og kultur.

Majestetiske Olavskirken på Avaldsnes ble reist av Håkon Håkonsen i ca. 
1250. Bautasteinen jomfru Marias synål heller inn mot kirkeveggen. Eld-
gamle sagn forteller at det blir dommedag når steinen treffer veggen…

Skudeneshavn har mange små og trivelige kafeer. 

Skudeneshavn: - Hvit og vakker – Sommerperlen ytterst på Karmøys sørspiss

FOTO: AUD IRENE JACOBSEN

FOTO: ØRJAN B. IVERSEN
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FOTO: ØRJAN B. IVERSEN

I røffe omgivelser ligger Smeltehytta på Visnes, et kulturminne 
fra gruvedriften på slutten av 1800-tallet.
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Hovedsesong er fra mai-september, både for enkeltturister, 

grupper (firma/buss) og cruisegjester. Besøkstall viser 

nesten like mange norske som utenlandske besøkende. Her 

ligger et videre potensiale for Karmøy kulturopplevelser 

i profilering og utvikling, gjennom å forbedre sine markeds- 

føringskanaler (nettsider og informasjon på flere språk) og 

tydeliggjøre og videreutvikle de ulike konkrete opplevelses- 

tilbud. I kafeen på Nordvegen Historiesenter tilbys enkel 

servering om sommeren. Her er det et uutnyttet potensiale17. 

Karmøy kulturopplevelser har ansvar for drift av kafeen.

b) Ytterst på sørspissen av Karmøy ligger den sjarme-

rende seilskutebyen Skudeneshavn. Historien går tilbake 

til tidlig på 1800-tallet da sildefisket skapte hektisk virk-

somhet i byen og det vi i dag kaller Gamle Skudeneshavn 

vokste frem. Skudeneshavn har vunnet i flere nasjonale 

kåringer av Norges sommersteder. Byen har mange unike 

butikker og kafeer, spennende festivaler, en godt besøkt 

gjestehavn og golf og strandfasiliteter nær byen.

Kombinasjonen av idyllisk kulturmiljø og sjarmerende 

byliv gjør byen til et attraktivt reisemål. Med dette som 

utgangspunkt ligger forholdene til rette for å kunne tilby 

gode opplevelser. Gjennomført markedsundersøkelse og 

videre kartlegging danner grunnlag for strategi videre. 

På bakgrunn av kunnskap kan markedsføring spisses til 

de aktuelle målgruppene, og tiltak identifiseres i forhold 

til produktutvikling og tilrettelegging. En utfordring her 

er at mange aktiviteter drives av frivillige, så som klatring 

til eksempel, og holder stengt om sommeren. Et annet 

forbedringspunkt er samarbeid: Aktører vil være tjent 

med å gå sammen for å tilby besøkende helhetlige tilbud; 

mat/overnatting/aktiviteter. Potensielle tilreisende bør 

finne flerspråklig informasjon med mulighet for booking 

på nett.

På grunn av sin store seilskipsflåte fikk byen kulturelle 

impulser fra mange verdenshjørner. Gamle Skudeneshavn 

blir ofte kalt «den hvite empirebyen». Det er spennende å 

se at bygningsdetaljer og utsmykning fra antikkens stein-

templer gjenskapes på de små trehusene i Gamle Skudenes- 

havn. Neppe noe annet sted i landet har stedets befolkning 

så samstemmig og bevisst gått inn for å bevare og pleie 

bybildet. 

Riksantikvaren har bestemt at deler av Skudeneshavn 

skal kulturmiljøfredes. Kun et fåtall kulturmiljøer er fredet 

i landet. Gjennom kulturmiljøfredningen løftes Skudenes-

havn nå opp blant eliten av kulturhistoriske bygnings-

miljøer i Norge.

c) Storhavet er et flott skue, uansett vær. Karmøystrendene 

er et yndet tursted hele året, både for lokalbefolkning,    

regionen og tilreisende. Langs strandlinjen fra Åkrehamn 

til Hop går en kultur- og natursti. En vandring her byr på 

særegen sandvegetasjon, spennende historiske spor og et 

kulturlandskap formet av mennesker gjennom århundrer. 

Det er Friluftsrådet vest som har ansvar for sikring, til-

rettelegging, drift og informasjon på Karmøys strender. 

Friluftsrådet Vest er et interkommunalt samarbeidsorgan 

innen friluftsliv for 12 kommuner i Nord-Rogaland og 

Sunnhordland, med forvaltningsansvar for 100 frilufts-

områder i regionen.

17 Som påpekt i utredning omkring drift og organisering av det historiske  

 Avaldsnesområdet, mai 2013 av Lillehammer Kunnskapspark: «Skap 

 et høykvalitets lunsjtilbud med prima råvarer og fortell Avaldsnes 

 historie gjennom smak og dufter».
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reiseliv, er det viktig at både næringene og det offentlige står 

samlet og satser aktivt på en felles destinasjonsmarkeds-

føring. 

3) VERDIFULLE OPPLEVELSER 

Begrepet «opplevelsesnæring» brukes stadig oftere om 

reiselivsprodusentene. De reisende stiller stadig høyere krav 

og etterspør opplevelser som er ekte og unike. Kultur blir 

et stadig viktigere element i reiselivet, og kulturtilbud har 

fått større innvirkning for masseturismen generelt. Dette 

betyr at virksomheter innenfor turismeområdet er avhengige 

av samarbeid med kulturinstitusjoner i konkurransen om 

stadig mer krevende kunder. 

Kulturopplevelser og historiske attraksjoner vektlegges i 

både tilbud og i markedsføring av reisemålet Karmøy. 

Karmøy har store muligheter til å utvide publikums-     

potensialet sitt ved å bygge opp om kulturattraksjoner 

gjennom kreativ samhandling med kompetansen som 

finnes i kulturlivet. Reiselivsnæringen vil være tjent med 

å ta steget fra å produsere tradisjonelle reiselivsprodukter 

til å samarbeide om å skape helhetlige opplevelsesprodukter 

som inkluderer kultur, mat, historie, natur og aktiviteter, 

i tillegg til transport og overnatting. 

Det er essensielt for tilreisende å møte levende miljøer 

der det skjer noe. Hva gjør båtturistene når regnet høljer 

ned for tredje dag i Skudeneshavn? Likedan når været 

ikke frister til strandliv? Jo, de forhører seg om hvilke     

tilbud som finnes av kultur og aktiviteter, for både store 

og små. Og når gjestene spør, så må aktører som jobber 

med reiseliv, kultur og øvrig næringsliv ha programmet 

klart og ønske velkommen med åpne dører.

18  Nettstedet Klikk.no
19  Til sammenligning har Hellas 295 Blå flagg godkjente strender i 

 samme år, Spania har 578 og Danmark har 248 Blått Flagg-strender. 

 Blått Flagg-sesongen er 5. juni - 31. august og er et synlig og inter-

 nasjonalt kvalitetssymbol på: en ryddig strand, rent badevann, at 

 det finnes informasjon om området, at området er tilrettelagt med 

 universell utforming til servicebygg og stranden. Som del av 

 ordningen skal der tilbys minimum fem miljølæringsaktiviteter 

 per sesong.
20 Med utgangspunkt i Kamfjords modell av et helhetlig reiselivs-

 produkt som vist s.3.

Åkrasanden gikk seirende ut av en nasjonal kåring18 som 

Norges fineste strand i 2014. Åkrasanden fikk miljøsertifi-

seringen Blått Flagg for sesongen 2015. Åkrasanden er den 

første stranden i Rogaland som har fått dette kvalitets- 

stempelet, av så få som 13 strender i Norge19. Dette er et 

godt tiltak for å generere aktivitet på en av Karmøys hoved- 

attraksjoner, samt i tråd med Fjord Norges og Rogaland 

fylkeskommunes målsetting om å bygge opp et bærekraftig 

reiseliv. 

2) TOTALPRODUKTET KARMØY

Når en ser hvilken begrenset plass hver av reiselivsnæringene 

har i helheten20, tydeliggjøres hvilken utfordring det er å 

formulere ansvar og strategi for et helhetlig stedsprodukt.

Det nasjonale og internasjonale reiselivsmarked krever en 

fokusering på totalproduktet. Reiselivsaktører og næringer i 

Karmøy må samarbeide om å utvikle totalproduktet Karmøy, 

og gå sammen om felles ressurser med destinasjonen 

Haugalandet for å bli synlig utad og tilby et reisemål å 

være i, og ikke bare et sted å reise gjennom. Med mange 

varierte tilbud ønsker en å tilbringe mer tid.

For å kunne tilby en attraktiv reisemålsdestinasjon er det 

spesielt viktig å fortsette samarbeidet med Destinasjon 

Haugesund og Haugalandet slik at nivået på markeds-

føringen kan opprettholdes, både nasjonalt og internasjonalt. 

Karmøy besitter to av DHHs hovedattraksjoner i Avaldsnes 

og Skudeneshavn og høster god og utstrakt omtale gjennom 

DHHs arbeid. I en konkurransesituasjon hvor konkurrentene 

blir flere og andre reisemål satser finansielt sterkt på        
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aktivt. Denne levendegjøringen av historien kan være alt 

fra enkeltpersoner som går inn i en rolle, til at flere per-

soner går sammen om å dramatisere glimt av historiske 

hendelser og historiske miljøer.

Delmål:

a) Et teaterbasert formidlingskonsept skal bestå av et 

 faghistorisk riktig manus som gir grunnlag for 

 improvisasjon i de ulike rollene.

Handlingsplanen har direkte reiselivsfokus. Innen mange 

områder gjøres satsninger med relevans for reiselivet, 

som næring, kultur, natur, landbruk, samferdsel osv. Men 

handlingsplanen har primært fokus på reiselivstiltak som 

skal skape økt besøksattraktivitet. Det legges særlig vekt 

på å videreutvikle og fremheve kultur- og naturopplevelser 

og attraksjoner.

6.1 Tiltak

De tre hovedstrategiene skissert ovenfor i punkt 5.2 viser 

fokus for reiselivsutviklingen i Karmøy, og følgende tiltak 

i punkt 6.1 konkretiserer forslag til hvordan strategiene 

kan gjøres til handling i perioden 2016-2019.

Tiltak 1: Implementering av «Living history» 

formidlingskonsept

Prosjektet «Reiselivsutvikling Karmøy» ble igangsatt 2015, 

med målsetting om å utvikle formidlingskonsept med 

bruk av «Living history». I utlandet brukes «Living history» 

6:0

Handlingsplanen viser prioriteringer for Karmøy kommune i perioden 2016-19. Kommunens 

rolle er å legge grunnlaget slik at lokale aktører kan utvikle seg, og å legge til rette for et fruktbart 

samarbeid om en helhetlig tenkning rundt hva Karmøy kan tilby og hva tilreisende ønsker av et 

reisemål.

Handlingsplan
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Tiltak 3: Markedsføring og informasjon

Profilere hva Karmøy har å tilby av ulike aktiviteter og 

opplevelser, samt vise til de ulike aktørene i kommunen.

a) Lokalt:

- Markedsføringsverktøyene skal kontinuerlig opp-

 dateres og utbedres. Kommunen er ansvarlig for en 

 felles markedsføring av Karmøy som reisemål, gjennom 

 nettsiden www.visitkarmoy.no og brosjyre utgitt på 

 norsk, engelsk og tysk. Brosjyreopplag er på 10.000 

 norske, 6000 tyske og 6000 engelske som distribueres 

 nasjonalt.

- Turistkontorene skal være velinformerte og opp-

 daterte: Årlig kurs for ansatte ved turistkontor med 

 organisert befaring hos reiselivstilbydere og attraksjoner 

 i kommunen samt gjennomgang av produkter og 

 informasjon på www.visitkarmoy.no. Infostasjon i form 

 av touch-screen i vindu ved aktuelle turistkontor.

Tiltaksansvarlig: Reiselivsrådgiver.

Dekkes innenfor økonomiske rammer.

- Promotering på sosiale medier: Opprette facebookprofil  

 for Opplev Karmøy.

Tiltaksansvarlig: Kommunens reiselivsrådgiver og 

museumskonservator.

Dekkes innenfor økonomiske rammer.

b) Det skal utvikles minimum fire rollekarakterer samt  

 en tidsriktig bekledning for historiske Avaldsnes og  

 det samme for Gamle Skudeneshavn.

c) Utvikling og gjennomføring av formidlingskurs med  

 historiskfaglig opplæring og opplæring i teater-

 teknikker.

d) Opprette en ressursbank av historieformidlere.

e) Et digitalt formidlingskonsept skal inneholde billed-

 materiale, animasjon og lydspor, formidlet på ulike 

 digitale plattformer som smarttelefon, nettbrett, web.  

 Digitaliseringen av historiene vil åpne for at opplevelses- 

 tilbudet tilgjengeliggjøres for flere og gjennom 

 hele året.

Tiltaksansvarlig: Reiselivsrådgiver som prosjektansvarlig 

i samarbeid med leder for Avaldsnesprosjektet, Karmøy 

kulturopplevelser, kommunens museumskonservator (for 

museet i Mælandsgården) og innleide konsulenter med 

teaterfaglig og historisk kompetanse. 

Prosjektet fikk tildelt kr 200 000 i Handlingsprogram næring, 

Rogaland fylkeskommune, for 2015. Omsøkes videre-

føring for 2016 og 2017. Partene i prosjektet går inn med 

minimum tilsvarende i egeninnsats/egenfinansiering.

Tiltak 2: Informasjon på flere språk

Formidling av attraksjoner, historie og kulturminner er 

språklig begrenset i Karmøy. 

- Utarbeide skriftlig informasjon på andre språk enn  

 norsk/minimum engelsk i museene på Karmøy. 

- Oversettelser og audioguider på flere språk i 

 utstillingen på Nordvegen Historiesenter.

- Gi informasjon i brosjyrer, nettsider, skilt/kulturminner, 

 kartmateriell på engelsk, ved behov skal der også 

 utarbeides informasjonsmateriell på tysk.

Tiltaksansvarlig: Kommunen, museene, private aktører, 

Fylkeskommunen.

Tiltak må innarbeides i budsjettet.
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b) Regionalt:

- Videreføre langsiktig avtale med Destinasjon 

 Haugesund og Haugalandet. Utvikle eierstrategi.

- Markedsføre de ulike arrangement/aktiviteter/festivaler 

 i Karmøy gjennom eksisterende arrangementkalendre.

-  Opprettholde medlemskap i reiseruten Nordsjøvegen.

Tiltaksansvarlig: Kommunen, DHH, Nordsjøvegen, 

private aktører.

Dekkes innenfor økonomiske rammer.

Tiltak 4: Skape møteplasser

Legge til rette for samarbeid og kartlegging av ressurser 

og kompetanse, utvikle helhetlige opplevelsesprodukter 

som inkluderer lokalmat, historie, kultur, natur og aktiviteter, 

tilrettelagt med transport og overnatting.

Tiltaksansvarlig: Kommunen, DHH, private aktører.

Dekkes innenfor økonomiske rammer.

Tiltak 5: Kartlegging

Et mer kunnskapsbasert reiseliv bidrar til å identifisere 

tiltak for å styrke besøksattraktivitet og vil danne grunnlag 

for tiltak ift markedsføring, produktutvikling og tilrettelegging.

- Videreføre kartleggingsverktøy: føre statistikk på 

 turistkontorene.

- Gjennomføre gjesteundersøkelser hvert tredje år 

 i Skudeneshavn.

- Synliggjøre aktivitet på strendene ved telleapparat 

 for å registrere passeringer av turgåere på kulturstien 

 Åkra-Ferkingstad.

- Kartlegge besøksutvikling ved telleapparat ute i 

 Avaldsnesområdet og i Gamle Skudeneshavn.

Tiltaksansvarlig: Kommunen, Friluftsrådet vest.

Dekkes innenfor økonomiske rammer.

Tiltak 6: Naturbaserte opplevelser

Karmøy har en vakker og variert natur, og skal ha en infra- 

struktur som legger til rette for fysisk aktivitet og natur-

opplevelser for både egne innbyggere, hyttegjester og turister.

- Opprettholde og utvide miljøsertifiseringen Blått Flagg  

 på Åkrasanden. Flagget er et synlig og internasjonalt 

 kvalitetssymbol. Som del av Blått Flagg ordningen er  

 der krav om å tilby minimum fem miljølærings-

 aktiviteter. Dette er et godt tiltak for å generere 

 aktivitet på en av Karmøys hovedattraksjoner.

Tiltaksansvarlig: Prosjektgruppen består av Friluftsrådet 

vest, Karmøy kommune v/reiselivsrådgiver og naturfor-

valter, og Åkrehamn Vekst.

Dekkes innenfor økonomiske rammer.

-  Utarbeide strategi for økt bruk av naturbaserte 

 opplevelser. Tilrettelegge for produktutvikling/

 aktiviteter/utleie i «adventure travel».

-  Økt profilering av muligheter for aktiviteter som   

 surfing og kiting.

-  Samarbeid om forlengelse av natur- og kultursti   

 sørover fra Ferkingstad.

-  Nedlastbare tur – og fiskekart på www.visitkarmoy.no

-  Opprettholde utleietilbud på turistkontoret i 

 Skudeneshavn av robåt og sykkel.

-  Den internasjonale sykkelruta North Sea Cycle Route 

 legges om og skiltes som rundtur med alternativ trase 

 tur/retur. Fylkeskommunen har godkjent fremmet 

 forslag om ny sykkel trase og det skal utarbeides nye 

 kart og informasjonsskilt.

Tiltaksansvarlig: Næringen, kommunen, Friluftsrådet vest, 

Fylkeskommunen, frivillige organisasjoner.

Dekkes innenfor økonomiske rammer.
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Tiltak 7: Kulturbaserte opplevelser

Reiselivsattraksjonene i Karmøy besitter stort potensial 

når det kommer til opplevelsesdimensjonen. Prioritere 

videreutvikling av de kulturelle opplevelsene som tilbys. 

- Åpen vikinggard med aktiviteter.

- Utvidet museumstilbud med sommerteater i 

 Mælandsgården.

- Aktiv deltakelse og aktivering av kulturminner med 

 bruk av aktivitetshefter/rebus/byhistoriske kart etc.

- Tilby levende formidling gjennom guider i roller

 (se tiltak 1).

- Utarbeide skiltet kultur – og natursti i Visnes Gruve-

 område.

Tiltaksansvarlig: Kommunen i samarbeid med foreninger/

frivillige, kultursektor, Karmøy kulturopplevelser, museene.

Tiltak må innarbeides i budsjettet.

- Se muligheter for nye konsepter:

Tema arkitektur:

Bygge opp om de sterke assosiasjonene til kulturelle sær-

trekk som «Gamle Skudeneshavn». Positivt for stedets 

omdømme som gjør merkevaren Skudeneshavn unik og 

vanskelig å kopiere. For å posisjonere i forhold til konkur-

rerende reisemål må der bygges opp om «Den hvite       

empirebyen» og iverksettes tiltak for formidling av 

arkitektur. 

Tiltaksansvarlig: reiselivsrådgiver, Skudeneshavn Arena, 

NCE tourism, Foreningen Gamle Skudeneshavn, aktører 

lokalt.

Tiltak må innarbeides i budsjettet og/eller omsøkes prosjekt-

støtte.

Tema pilegrim:

Videreutvikle reiselivspotensialet i satsingen på pilegrim 

og Olavsarven. Samarbeidsprosjekt Kystpilegrimsleia. 

Prosjektet dekker et stort geografisk område og går gjennom 

fem fylker langs Vestlandskysten til Trondheim.

Tiltaksansvarlig: Kommunen, Kystpilegrimsleia, Fylkes-

kommunen, Kirken, Karmøy kulturopplevelser.

Tiltak må innarbeides i budsjettet og/eller omsøkes    

prosjektstøtte.

Tiltak 8: Videreutvikle «Det gode vertskap» - Service 

og de gode historiene

Den menneskelige presentasjonen av produktet kan ofte 

være det som skiller en likegyldig opplevelse fra et minne 

for livet. Det er helt avgjørende at næringen fokuserer på 

det gode vertskap i alle deler av produktet.

- Videreutvikle vertskapssatsingen:

Levere gode vertskapstjenester til de besøkende, etablere 

flere sitteplasser i tilknytning til attraksjoner, tilby oppdatert 

turistinformasjon, opprettholde brosjyreproduksjon og 

distribusjon, tilby formidler/vertskapskurs, videreutvikle 

digitalt vertskap (internettsider, mulige applikasjoner, med 

mer). 

Tiltaksansvarlig: Reiselivsrådgiver.

Dekkes innenfor økonomiske rammer.
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Rådhuset, 

Statsråd Vinjesgt 25, 4250 Kopervik        

Telefon 52 85 75 00        

Servicetorget 07.30 - 15.30        

www.karmoy.kommune.no        

www.visitkarmoy.no


