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Den nasjonale klyngen for campingnæringen omfatter 50 bedrifter fra hele 
landet. Dette er bedriftsledere som hver dag tar ansvar for og tenker på 
hvordan de skal utvikle sin egen bedrift videre. De er også opptatt av hvor-
dan næringen som helhet utvikler seg og deler kunnskap og erfaringer med 
sine kollegaer i næringen for øvrig. Samarbeidet på tvers av landsdelene med 
egne gruppeledere er en ubetinget suksess. Nettverkets kompetanse er en 
utviklingsinspirator for hele næringen. 

Siden oppstarten av utviklingsarbeidet i 2012 har deltakerbedriftene 
investert mer enn gjennomsnittet i næringen i utviklingen av egne anlegg, 
og de har oppnådd en større omsetningsøkning og lønnsomhet enn snittet 
i bransjen.  Vi har hatt et tydelig fokus på økt standard for å gi gjestene økt 
komfort.  Det har vært et godt og riktig valg for å utvikle den enkelte bedrift.  
Nå vrir vi fokus mot det å skape mer aktivitet og innhold i oppholdet for gjes-
ten for å øke gjestetilfredsheten og øke verdiskapingen. 

Det gjør campingnæringen mer attraktiv for nye målgrupper – særlig i 
det internasjonale markedet. Her er det viktig at vi viser ansvar ved å ta både 
bærekraft og universell utforming inn i bedriftsutviklingen. 

Campingnæringen kan derfor bli den gode løsningen på et verdiskapen-
de og bærekraftig reiseliv. Hvorfor kan vi det? Jo, fordi vi faktisk tør og vil ten-
ke nytt for å ta miljøhensyn, men også for å ta i bruk nye markedsmuligheter  
i et  internasjonalt marked. 

Vi er flinke til å tilpasse ressursbruken i forhold til trafikken, og vi tar aktivt 
i bruk lokal natur og kultur i verdiskapingen. Solenergi som energikilde synes 
vi er interessant, og vi kan arbeide mer målrettet med hvordan vi kan finne 
løsninger på mer klimapositive bygninger. Vi er flinke på vertskapsrollen, og 
vi tilrettelegger for at våre gjester skal benytte lokale aktivitets- og opplevel-
sestilbud. 

I dette perspektivet bør bransjen i samarbeid med myndighetene prøve  
å få et bedre grep på omfanget av villcamping i naturen med bobiler. Mange 
bedrifter har økt trafikken fra bobiler etter en mer målrettet tilrettelegging, 
og her kan nok næringen gjøre mer for å tilrettelegge bedre. 

Det er en sterk framtidstro i næringen, og vi har et potensial for flere 
gjester som i dag ikke kjenner næringen. Nettverkets neste steg er derfor 
å ta ansvar for å utvikle bærekraftige forretningsmodeller som er rustet for 
framtida.

Det er utrolig viktig at vi ikke bremser investerings- og utviklingsviljen i 
næringen.  Offentlig  forvaltning må også forstå næringens potensial og de 
rammevilkår den må ha for å utvikle seg. 

Campingnæringen kan derfor bli det gode eksempel på en bærekraftig og 
verdiskapende løsning i norsk reiseliv. Dette krever at vi utvikler våre forret-
ningsmodeller i takt med og gjerne i forkant av markedsutviklingen.

I det siste året har nettverket hatt et godt samarbeid med en rekke fylkes- 
kommuner som ser behovet for å løfte næringen og øke den regionale verdi-

skapingen.  
Vi takker for at de støtter det viktige utviklingsarbei-

det for å ta ut næringens potensial og som gir betydelig 
økte ringvirkninger for andre næringer. Her vil tiltak som 
forslag til rundreiser og  temareiser være viktige. 

Den verdi som ligger i det etablerte samarbeid mel- 
lom disse 50 bedriftene og erfarings-/kompetanse-
overføring til resten av næringen gir bransjen gode 
utviklingsmuligheter for å ta en sterkere posisjon i det 
internasjonale marked i årene framover.

Vi håper derfor at statusrapporten for 2017 blir godt 
mottatt som nettverkets bidrag til å spre kunnskap og 
inspirasjon om næringens potensial og rolle for økt ver-
diskaping i mange lokalsamfunn i Norge.

Leder 

Kjell Ove Solbakken 
- daglig leder  

Norsk Turistutvikling AS  
og prosjektleder for 

Nasjonal klynge  
for campingnæringen.

Foto: Cecilie Owren
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2 582 579 gjestedøgn ble registrert 
på norske campingplasser i den 
store campingmåneden juli. Det 
er en vekst på to prosent fra juli i 
fjor. Økningen skyldes at langt flere 
utlendinger har funnet veien til cam-
pingplassene. 

I juli isolert er veksten fra utlan-
det på 16 prosent fra i fjor. Ser vi 
derimot på hele året så langt, altså 
januar til juli, er økningen i uten-
landske gjestedøgn på 17 prosent. 
På sju måneder har det vært 1 256 
128 utenlandske gjestedøgn. Det 
er det høyeste antallet utenlandske 
overnattinger som er registrert siden 
Statistisk sentralbyrå (SSB) la om rap-
porteringen med virkning fra 2013.

Det er flere besøkende fra nær-
markeder som Tyskland, Nederland, 
Sverige og Danmark som dytter det 
utenlandske gjestedøgnantallet opp-
over. Ikke overraskende er veksten 
størst fra Tyskland, som lenge har 
vært det viktigste utenlandsmarke-
det for norske campingplasser.

Å være synlig i utlandet er viktig 
for norsk campingnæring. Derfor er 
NHO Reiseliv representert på de stør-
ste campingmessene i Nederland og 
Tyskland. I tillegg deltar vi på stadig 
flere messer i Sveits og Østerrike. 
Om lag 40 000 eksemplarer av Norsk 

Campingguide er revet vekk på ulike 
campingmesser i Europa i år. Det er 
markedsføring som bidrar positivt.

Oppland er fremdeles fylket i 
Norge med flest campingovernattin-
ger. Fylket med størst vekst hittil i år 
er imidlertid Nordland, etterfulgt av 
vestlandsfylkene Sogn og Fjordane 
og Møre og Romsdal.

Selv om vi foreløpig ligger litt 
bak rekordåret 2016 når det gjelder 
gjestedøgn totalt sett, er det god 
grunn til å være optimistisk på næ-
ringens vegne. Campingplassene i 
Norge har de siste årene utviklet seg 
mye på opplevelser og kvalitet.

Mange bedrifter har oppgra-
dert anleggene sine. Flere og flere 
campinghytter og leiligheter har 
egne bad, adskilte soverom og opp-
holdsrom, fullt utstyrte kjøkken med 
oppvaskmaskin og komfyr. Mange 
campingbedrifter har dessuten 
modernisert sine sanitæranlegg og 
anlagt nye teltområder med strøm 
og nye bobiloppstillingsplasser. Det 
er flere campingplasser som også har 
oppstillingsplasser hvor det er tilret-
telagt med vannuttak og tømming 
av grovvann.

Flere og flere bedrifter forstår 
også at gode aktivitetstilbud i om-
rådene rundt campingplassene, for 

eksempel gjennom samarbeid med 
aktivitetsselskaper, blir stadig vikti-
gere. Styrking av samarbeidet med 
natur- og kulturtilbydere for å øke 
opplevelsesverdien knyttet til cam-
ping er en sentral del av prosjektet 
«Nasjonal klynge for campingnærin-
gen» i regi av NHO Reiseliv og Norsk 
Turistutvikling. 

Det er også avgjørende at cam-
pingbedriftene fortsetter å forbedre 
muligheten til å bestille på nett. Ak-
tiv tilstedeværelse på sosiale medier 
som Facebook og Instagram er en 
sentral del av det å være en moderne 
campingbedrift.

Jeg er også veldig glad for at 
bransjen tar bærekraft på alvor. Et 
20-talls campingbedrifter er i dag 
miljøsertifisert eller er i gang med 
prosessen for å  
oppnå det inter- 
nasjonale aner-
kjente miljømer-
ket Green Key. 
Det er viktig for  
å vise at camping- 
næringen gjør sitt 
for å bidra til det 
grønne skiftet. Jan-Henrik Larsen, 

NHO Reiseliv,  
avdelingsleder  

camping. 
Foto: Per Sollerman

UTENLANDSREKORD I SIKTE
Det går mot et nytt godt år for norske campingbedrifter.  

Juli måned ble den beste noensinne, og det går mot ny rekord i utenlandsbesøk.
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ØKNING I BOBILMARKEDET 
Det er trendy med både bobil og campingvogn i flere miljøer. 

Både bobil og campingvogn har høy standard og god komfort, og salget har økt. 

ASKJEMS
Odd Askjem er daglig leder i firmaet 
Askjems Camping Center AS som er 
Norges største forhandler av bobil. 
Han er svært fornøyd med 2017- 
sesongen. Han forteller at fra januar 
til august i år har de solgt 11,3% over 
fjorårets salg av campingvogner. Når 
det gjelder bobiler, har det vært en 
20% økning samme periode i år. 

De fleste bobilene som har blitt 
solgt i år hos Askjems har vært 7-7,5 
meter lange. Prisnivået ligger på 
700 000 og opp til 1 000 000 kroner. 
Gjennomsnittskjøperen for bobil i 
Norge er 60+, mens de som kjøper 
campingvogn er mellom 35 og 70 år. 

Askjems Camping Center AS 
driver også utleie av bobiler og cam-
pingvogner. Fra 15. juni til 15. august 
i år har alt vært leid ut.

Odd Askjem er godt fornøyd 
med økningen i både salg og leie av 
bobiler. Han forteller at det er nye 
kundegrupper som har kommet til 
den siste tiden. – Båtfolk og hyttefolk 

selger nå båtene og 
hyttene sine, og kjøper 
bobil. De ønsker å 
oppleve nye ting. 

Ved årsskiftet 2016 
var det 45 540 regis-
trerte bobiler i Norge. 
Salget i 2016 økte med 
10% fra året før, da 
det for første gang ble 
solgt mer enn 3000 
nye bobiler i Norge. 
Det ble solgt flest  
bobiler under 3,5 tonn 
(2 164), som er en øk-
ning på 8,9% fra 2015. 
Salg av bobiler på over 
3,5 tonn (888) økte 
med 13,3% fra 2015. 

De fleste fylkene 
har en økning i salget av nye bobiler. 
Det ble solgt flest i Rogaland med 
333 nyregistrerte bobiler i 2016, tett 
etterfulgt av Hordaland med 320 nye 
bobiler. Nordland hadde 265 nyregis-
trerte bobiler i 2016. 

Det ble solgt 2607 nye cam-
pingvogner i 2016. Dette er 
en økning på 0,4% fra året 
før.

SANDE CAMPING, foto: Unda Paula Lauberga

LILLEHAMMER CAMPING, foto: Norsk Turistutvikling AS
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NASJONAL KLYNGE 
FOR CAMPINGNÆRINGEN
Nasjonal klynge for campingnæringen er et nettverk  
bestående av 50 campingbedrifter fra hele landet. 

Målsettingen er å styrke norsk campingnærings konkurransekraft 
og verdiskaping gjennom bærekraftig utvikling og økt kunnskap 
om og for næringen. 

Arbeidet gjennomføres og finansieres av bedriftene  
i nært samarbeid med NHO Reiseliv avdeling  
camping, fylkeskommuner og øvrig virkemiddel- 
apparat. Norsk Turistutvikling AS  
på Lillehammer har prosjektledelsen. 

Campingnettverk

REGIONALE GRUPPER

Vestlandet 10 bedrifter

Østlandet / innlandet 17 bedrifter

Sørlandet / sørøstlandet 15 bedrifter

Midt-Norge / Nordland 8 bedrifter
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Campingplassene har en kapasitet 
på ca. 9 600 hytter/rom. I tillegg 
kommer oppstillingsplasser for 
bobiler, campingvogn og telt. Det 
finnes ikke statistikk over antall opp-
stillingsplasser for norske camping-
plasser. 

Østlandet har flest camping-
plasser. Oppland er landets største 
campingfylke med 73 sommeråpne 
campingplasser. Nordland er det 
nest største campingfylket med 60 
campingplasser. Møre og Romsdal, 
Telemark og Sogn og Fjordane følger 
etter med henholdsvis 49, 48 og 47 
campingplasser. 

36% av campingplassene er 
helårsåpne. Flest helårsåpne cam-
pingplasser er det på Østlandet, som 
har en andel på 40% helårsåpne 
campingplasser. Oppland har flest 
vinteråpne campingplasser (37), 
etterfulgt av Hedmark (26) og Buske-
rud (25). 

Definisjon på landsdelene
Nord-Norge: Nordland, Troms, 
Finnmark
Midt-Norge: Nord-Trøndelag, 
Sør-Trøndelag
Vestlandet: Møre og Romsdal, Sogn 
og Fjordane, Hordaland, Rogaland
Sørlandet: Aust-Agder, Vest-Agder
Østlandet: Østfold, Vestfold, Oslo/
Akershus, Hedmark, Oppland,  
Buskerud, Telemark

SAMMENLIGNINGSGRUNNLAG
Tall for 2013 og nyere tall er ikke 
sammenlignbare med eldre tall pga. 
omlegging i rapportering til SSB for 
campingnæringen. Årsrapporten har 
derfor ikke med tall før 2013.

ANTALL STATISTIKKPLIKTIGE 
CAMPINGPLASSER JULI 2017

Landsdel 2017

Nord-Norge 111

Midt-Norge 74

Vestlandet 161

Østlandet 279

Sørlandet 47

Hele landet 672

CAMPINGPLASSER I NORGE
Det er 672 statistikkpliktige campingplasser i Norge (juli 2017). Det er 15 færre enn 

det var i 2016, og 27 færre enn i 2015. 

Statistikk – antall campingplasser

Foto: AURDAL FJORDCAMPING OG HYTTER
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Antall gjestedøgn på norske campingplasser i 2016 var 7,5 millioner. Dette er en  
økning på 5,4% fra året før, og en vekst på hele 11,7% i perioden 2013-2016.

Statistikk – gjestedøgn i 2016

VEKSTEN I CAMPING- 
NÆRINGEN FORTSETTER

6 709 033

7 121 854 7 109 441

7 490 969

År 2013 År 2014 År 2015 År 2016

Campingbransjens markedsandel av det totale  
overnattingstilbudet er 22,6%.  
Dette er omtrent på samme nivå som i 2014 og 2015. 

752 643

5 864 498

873 828

Jan.-apr. Mai-aug. Sept.-des.

Camping
41%

Hotell
51%

Hyttegrender
8%

Det er desidert flest gjestedøgn i sommersesongen. 
78,3% av all campingtrafikk er i månedene mai – august. 
En utfordring for campingnæringen er å få mer trafikk  
i de andre sesongene.

I sommermåneden juli utgjør antall overnattinger på 
campingplasser 41% av alle kommersielle overnattinger. 

CAMPINGGJESTEDØGN, ÅR 2013-2016

CAMPINGGJESTEDØGN I JULI 2016 
Alle kommersielle overnattingsdøgn

ANTALL GJESTEDØGN I 2016 FORDELT PÅ SESONG
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4 av 7 campinggjestedøgn er fra 
døgngjester. Dette innbefatter over-
nattingsdøgn i campinghytte, bobil, 
campingvogn og telt. Det har vært 
en jevn vekst i antall gjestedøgn på 
disse overnattingsformene fra 2013 
til 2016. 

Størst vekst har det vært for bobil. 
Antall bobilgjestedøgn økte med 
25% fra 2015 til 2016 og med hele 
61% fra 2013 til 2016. 

Også telt/vogn har hatt en stor 
vekst. Det var en økning på 15% for 
denne overnattingsformen i 2016 
sammenlignet med 2015.

Målt i antall gjestedøgn er hytte- 
markedet større enn bobil-, vogn- og 
teltmarkedet. Det var i alt 1,7 millio-
ner gjestedøgn på campinghytter og 
–leiligheter i 2016. Det var en vekst i 

antall hytteovernattinger med 5% fra 
år 2015 til år 2016.

Overnattinger fra sesonggjester 
med sesongkontrakt utgjør 41,7% 

av campinggjestedøgnene. Det har 
vært en nedgang i antall gjestedøgn 
i dette markedet fra 2015 til 2016.

Statistikk – overnattingsmåte

ANTALL OVERNATTINGER ETTER LANDSDEL OG OVERNATTINGSMÅTE 2015

Telt / vogn Bobil Hytte Sesongkontrakt Overnatting i alt

Nord-Norge 114 862 130 441 243 385 143 689 632 377

Midt-Norge 83 774 63 868 130 434 311 225 589 301

Vestlandet 264 887 255 582 460 196 342 055 1 322 720

Østlandet 731 632 340 489 642 537 2 119 155 3 833 813

Sørlandet 143 176 98 208 166 479 323 367 731 230

Hele landet 1 338 331 888 588 1 643 031 2 239 491 7 109 441

FORTSATT STØRST VEKST I BOBIL-
MARKEDET

Alle landsdeler har hatt vekst i over-
nattingsformene bobil, vogn og telt 
de siste år. Størst vekst i prosent har 
det vært i bobilmarkedet. Østlan-
det har hatt en vekst på hele 75% i 
bobiltrafikken i perioden 2013-2016, 
og Vestlandet og Nord-Norge har 
hatt en vekst på henholdsvis 59% og 
56%. 

Nord-Norge har hatt en vekst 

på 24% i hyttemarkedet i perioden 
2013-2016, mens Østlandet har hatt 
en vekst på 19% og Midt-Norge 
(Trøndelag) på 13%. Vestlandet og 
Sørlandet har hatt en mindre ned-
gang i samme periode. Vestlandet 
hadde imidlertid en økning i antall 
hytteovernattinger fra 2015 til 2016.

Nord-Norge, Vestlandet og Sør-
landet har hatt en nedgang i antall 

overnattinger med sesongkontrakt i 
perioden 2013-2016. Størst nedgang 
i prosent har det vært i Nord-Norge 
med 28%. I perioden 2015-2016 var 
det nedgang i dette markedet i alle 
landsdeler med unntak av Vestlan-
det. 

Telt/vogn

Bobil

Hytte

Sesongkontrakt

År 2016 År 2015

3 123 002

+5%

+25%

+15% 

÷4%

1 718 704

1 108 214

1 541 049

ANTALL OVERNATTINGER ETTER LANDSDEL OG OVERNATTINGSMÅTE 2016

Telt / vogn Bobil Hytte Sesongkontrakt Overnatting i alt

Nord-Norge 142 015 152 729 272 864 117 328 684 936

Midt-Norge 107 260 79 638 137 447 288 990 613 335

Vestlandet 310 246 352 298 487 321 360 959 1 510 824

Østlandet 814 905 414 946 657 233 2 045 9207 3 933 011

Sørlandet 166 623 108 603 163 839 309 798 748 863

Hele landet 1 541 049 1 108 214 1 718 704 3 123 002 7 490 969

GJESTEDØGN FORDELT PÅ OVERNATTINGSMÅTE
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JAN.-APR. MAI-AUG. SEPT.-DES. SUM 2016

Nordmenn 677 298 4 402 148 748 961 5 828 407

Utlendinger 75 345 1 462 350 124 867 1 662 562

Tyskland 8 114 547 150 31 627 586 891

Nederland 2 118 256 907 8 493 267 518

Sverige 16 171 140 029 20 723 176 923

Danmark 10 135 71 266 6 896 88 297

Frankrike 1 957 64 307 2 407 68 671

Sveits 6 859 35 222 11 169 59 295

Polen 669 55 440 3 186 53 250

Finland 26 125 2598 65 33 238 43 270

Europa for øvrig 3 197 32 164 7 128 275 958

Verden for øvrig 8 114 547 150 31 627 42 489

Statistikk – nasjonalitet

5 643 842

1 465 599

5 828 407

1 662 562

Norge

Utlandet i alt

År 2015 År 2016Nordmenn står for 77,8% av alle gjestedøgnene ved  
norske campingplasser i 2016, dvs. med ca. 5,8 millioner 
gjestedøgn. 
Dette er en økning på 3,3% fra året før,   
og en økning på 8,9% i perioden 2013-2016.

ANTALL GJESTEDØGN 2015-2016

VEKST I DET UTENLANDSKE 
MARKEDET

586 891

267 518

176 923

88 297

68 671

53 250

59 295

0 200 000 400 000 600 000 800 000

Tyskland

Nederland

Sverige

Danmark

Frankrike

Polen

Sveits

År 2015

År 2016

Tyskland er det største utenlandske  
markedet for campingplassene i Norge 
med ca. 600 000 gjestedøgn i 2016.  
Tyskland har en markedsandel på 7,8% av 
alle campingovernattinger i 2016. Deret-
ter følger Nederland med 3,6%, Sverige 
med 2,4% og Danmark med 1,2%. 

ANTALL GJESTEDØGN 2015-2016 
Fordelt på de største utenlandske nasjonaliteter

Nesten alle utenlandske markeder hadde en økning i antall gjestedøgn fra 2015 til 2016. Tyskland økte med 106 000 
gjestedøgn fra 2015 til 2016. Det representerer en økning på 22,1%. Nederland hadde en økning på 26 000 gjeste-
døgn (+10,6%) fra 2015 til 2016, og Sverige med 15 000 gjestedøgn (+9,3%). 

I perioden 2013-2016 har det 
utenlandske markedet hatt en vekst 
på 22,7%. Tyskland har hatt en vekst 
på 35,3%, Nederland med 25,2% og 
Sverige med 10,2%. Belgia har hatt 
en økning på hele 71,0% i perioden 
(+14 000 gjestedøgn) og Sveits med 
56,1% (+21 000).

Andel utenlandske camping-
gjester varierer til dels betydelig 
mellom landsdelene. På Vestlandet 
og Nord-Norge har det utenland-
ske markedet en markedsandel på 
henholdsvis 43% og 40%, mens 
de utenlandske gjestene kun står 
for 10% av totalt antall gjestedøgn 
på Østlandet. I Midt-Norge og på 
Sørlandet har utenlandske gjester en 
markedsandel på 17%. 

ANTALL GJESTEDØGN I 2016 
Fordelt på ulike markeder
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Gjennomsnittlig omsetning for en 
norsk campingbedrift var på snaut 
3,2 mill. kroner i 2015.

Dette er en vekst på 4,2% fra år 
2014 og 10,6% fra år 2010.

Driftskostnadene ligger på 88,0% 
av omsetningen. Dette er en økning 
fra 2015, men en nedgang fra tidlige-
re år. I 2016 var gjennomsnittlig re-
sultat før skatt pr. campingbedrift på 
301 000 kroner. Dette er en nedgang 
på -8,3% fra året før. Det betyr at 
næringen har et redusert overskudd 
sammenlignet med 2015, men har 
likevel et større overskudd sammen-

lignet med 2013 og 2010.
Nord-Norge, Midt-Norge og Vest-

landet hadde høyere omsetning i 
2016 sammenlignet med året før, 
mens Østlandet har uendret omset-
ning. Campingbedriftene på Sørlan-
det har en reduksjon i omsetningen 
i 2016 sammenlignet med 2015. 
Bedriftene på Sørlandet har likevel 
høyest gjennomsnittlig omsetning i 
landet med 4,3 mill. kroner, og høy-
est gjennomsnittlig resultat før skatt 
med 596 000 kroner. Vestlandet har 
hatt en solid og jevn vekst hvert år, 
og har et gjennomsnittlig resultat før 

skatt på kr 423 000 i 2016. Dette er 
en økning på 40% fra året før og hele 
303% fra år 2010!

Nøkkeltall

ØKT OMSETNING FOR CAMPING- 
NÆRINGEN

LANDSDEL OMSETNING
i hele 1000 kr

VAREFORBRUK LØNNINGER SUM DRIFTS- 
KOSTNADER

RESULTAT FØR SKATT 
i hele 1000 kr

HELE LANDET

2010 2 853 9,5% 23,5% 93,4% 171

2013 2 714 13,5% 27,8% 90,9% 149

2015 3 155 12,5% 27,1% 85,9& 328

2016 3 287 11,7% 27,9% 88,0% 301

NORD-NORGE

2010 2 100 8,9% 22,2% 95,7% 92

2013 2 031 16,7% 27,1% 94,6% 14

2015 2 839 16,0% 23,9% 83,6% 373

2016 2 868 14,1% 26,8% 89,4% 211

MIDT-NORGE

2010 1 280 5,1% 27,2% 97,0% 38

2013 1 548 7,3% 27,1% 90,5% 34

2015 1 858 14,1% 28,4% 90,6% 66

2016 2 035 15,9% 27,6% 92,1% 60

VESTLANDET

2010 2 516 9,3% 24,6% 89,6% 105

2013 2 704 10,4% 30,4% 87,4% 221

2015 2 798 10,2% 30,4% 82,6% 302

2016 3 171 10,0% 29,1% 82,3% 423

SØRLANDET

2010 5 260 13,3% 22,6% 93,4% 349

2013 4 616 13,6% 33,2% 94,3% 193

2015 5 349 12,7% 24,6% 83,7% 898

2016 4 265 11,3% 26,8% 89,2% 596

ØSTLANDET

2010 3 110 11,0% 21,1% 91,2% 272

2013 3 031 14,3% 26,5% 90,2% 195

2015 3 498 11,7% 27,3% 89,2% 259

2016 3 498 11,3% 28,1% 90,2% 264

Tallene for 2016 baserer seg på 
404 campingplasser fra hele landet 
som har AS som selskapsform.  
Tallene for 2015 baserer seg på 
totalt 334 campingplasser, for 2013 
på 355 bedrifter og for 2010 på 259 
bedrifter, hvorav majoriteten er ak-
sjeselskap. Tallene viser gjennom-
snittstall for en campingbedrift. 
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Egenkapitalandelen for camping- 
næringen på landsbasis er på 30,6% 
i 2016. Denne har økt med 2,6% fra 
året før. Samtidig har gjeldsgraden  
i samme periode gått ned fra 2,58 til 
2,27.

Det betyr at næringen totalt sett 
har lavere gjeld i forhold til egenka-
pital i 2016 enn i 2015.

Økt omsetning de siste år har bi-
dratt til en bedring av egenkapitalen. 
Likviditeten, som ideelt sett bør ligge 
på ca. 1, lå i 2016 på 1,32. Gjennom-
snittlig sitter de norske campingbe-
driftene igjen med 9,2 øre av hver 
omsatt krone før det betales skatt. 
Dette er en liten reduksjon fra året 
før, men en forbedring fra de foregå-
ende år.

Samtlige landsdeler har økt egen-

kapitalandelen i 2016 sammenlignet 
med 2015. Gjeldsgraden er redusert 
for alle landsdeler. Når det gjelder 
resultatgraden, har Vestlandet og 
Østlandet økt resultatgraden fra 
foregående år. Vestlandet har høyest 
resultatgrad på 13,3%. Det betyr at 
campingbedriftene i denne landsde-
len i gjennomsnitt sitter igjen med 
13,3 øre pr. omsatt krone (før skatt).

Egenkapitalandel: Egenkapital  
i forhold til eiendeler.

Gjeldsgrad: Total gjeld i forhold  
til egenkapital.

Likviditetsgrad:  Omløpsmidler  
i forhold til kortsiktig gjeld.

Resultatgrad: Resultat i forhold  
til omsetning.
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NØKKELTALL  
2010-2016

EGENKAP.ANDEL
(EK/Eiendeler)

GJELDSGRAD
(Total gjeld/EK)

LIKVIDITET
(OM/KG)

RESULTATGRAD 
(Resultat/omsetning)

HELE LANDET

2010 21,4% 2,88 2,83 5,3%

2013 24,3% 3,11 1,21 5,5%

2015 28,0% 2,58 1,27 10,4%

2016 30,6% 2,27 1,32 9,2%

NORD-NORGE

2010 17,5% 4,30 4,4 4,3%

2013 19,8% 4,06 1,24 0,7%

2015 23,0% 3,35 1,39 13,1%

2016 25,7% 2,89 1,28 7,3%

MIDT-NORGE

2010 28,1% 3,50 2,47 3,0%

2013 21,8% 3,58 1,03 2,2%

2015 26,6% 2,77 0,92 3,5%

2016 27,3% 2,66 0,94 2,9%

VESTLANDET

2010 18,8% 3,61 2,02 4,1%

2013 22,8% 3,39 1,21 8,2%

2015 27,3% 2,66 1,40 10,8%

2016 29,9% 2,34 1,53 13,3%

SØRLANDET

2010 19,3% 1,04 2,47 6,6%

2013 30,3% 2,30 1,20 4,2%

2015 36,1% 1,77 1,05 16,8%

2016 39,0% 1,57 1,14 10,9%

ØSTLANDET

2010 23,4% 1,95 2,80 8,7%

2013 25,2% 2,96 1,19 6,4%

2015 28,9% 2,46 1,27 7,4%

2016 31,9% 2,14 1,29 7,6%

Gjennomsnittstall for en campingbedrift. 
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Statistikken for juli viser et interes-
sant utviklingstrekk der antall over-
nattinger i telt/campingvogn har 
hatt en svært stor vekst de siste to 
årene. Gjester i campingvogn og telt 
er nå det største markedet i sommer-
måneden juli. 

Antall overnattinger med sesong-
kontrakt, som tradisjonelt har vært 
største overnattingsform, har hatt en 
nedgang på 22,9% sammenlignet 
med juli måned i år 2016. 

Antall gjestedøgn for døgnover-
natting (overnatting i hytte, bobil, 
telt og campingvogn) har økt for 
hvert år. Antall overnattinger i telt/
campingvogn (som ikke har sesong-
kontrakt) har økt med ca. 190 000 
gjestedøgn, dvs. en økning på 27% i 

juli måned 2017 sammenlignet med 
året før, og en økning på 59% fra juli 
2013. Overnattinger i bobil og hytte 

har økt med henholdsvis 8,3% og 
4,3% sammenlignet med juli måned 
året før. 

881 702

473 257

529 876

697 744

0 300 000 600 000 900 000 1 200 000

Telt / vogn

Bobil

Hytte

Sesongkontrakt

Juli 2017

Juli 2016

Juli 2015

Juli 2014

Juli 2013

Sommermåneden juli i 2017 har 
igjen slått nye rekorder for cam-
pingnæringen! Juli-tallene for 2017 
økte med 1,7% fra juli-tallene året 
før, og en økning på hele 17,7% fra 
år 2013.

De utenlandske turistene sto for 
veksten. Det var en økning på 16,2% 
flere gjestedøgn fra utenlandske 
gjester i juli 2017 sammenlignet med 
juli måned året før. For nordmenn 
var det derimot en nedgang på 2,9% 
fra året før. 

Fylkene Nordland, Møre og Roms-
dal, Sogn og Fjordane, Hedmark, 
Telemark, Finnmark, Rogaland og 
Troms har hatt vekst i julitrafikken 
2017 sammenlignet med året før. 

Statistikk – sommer 2017

ATTER EN REKORDSOMMER

2 194 546

2 330 365
2 253 875

2 542 688
2 582 579

Juli 2013 Juli 2014 Juli 2015 Juli 2016 Juli 2017

ANTALL CAMPINGOVERNATTINGER  
i juli måned 2013-2016 for hele landet

ONSAKERVIKA CAMPING Foto: Anders Blesvig Gandrud

ANTALL CAMPINGOVERNATTINGER  
Fordelt på overnattingsmåte i juli måned 2013-2017 for hele landet
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Vintersesongen 2017 var for første 
gang antall gjestedøgn i camping- 
hytter (269 000) større enn på  
sesongkontrakt (251 000). Overnatt- 
inger i hytter økte med 13,2% i 
vintersesongen 2017 sammenlignet 
med 2016. Også antall overnattinger 
i bobil (40 000) økte i vintersesongen 
2017 (+23,4%) sammenlignet med 
samme periode i 2016. Overnatt- 
inger med sesongkontrakt hadde 
en nedgang på hele 38,3% i samme 
periode, mens telt/vogn hadde en 
nedgang på 12,4%. 

Det var en nedgang i norske 
gjestedøgn vinteren 2017 sammen-
lignet med vinteren 2016 (-21,7%). 
Dette skyldes i stor grad nedgang  
i antall gjestedøgn med sesong- 
kontrakt. I samme periode var det en 
økning på 27,1% i antall overnatt- 
inger fra utenlandsmarkedene. 

Statistikk – vinter 2017

NEDGANG I VINTERTRAFIKKEN

0 250 000 500 000 750 000 1 000 000
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Sesongkontrakt

626 270

ANTALL CAMPINGOVERNATTINGER  
i perioden januar-april 2013-2017 for hele landet

FAGERNES CAMPING Foto:  Thomas Ekstrøm

I perioden januar–april 2017 var det totalt 626 000 gjestedøgn på norske camping-
plasser. Dette er en nedgang på 16,8% fra samme periode året før. 
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Aktiviteter i nærområdet har stor 
betydning for attraktiviteten til en 
campingplass. Og der lekeplass og 
turområder er mer enn nok for de 
aller fleste, er det noen som er på 
jakt etter større utfordringer. Da er 
Via Ferrata et godt alternativ. Via Fer-
rata betyr klatresti, og her er fjellet 
utstyrt med faste sikringsmidler som 
stålwire, bøyler og broer. Det fine 
med Via Ferrata, er at det er for alle, 
man behøver ikke tidligere klatreer-
faring. Såfremt ikke høydeskrekken 
blir for stor. 

n Beitostølen Camping har vært 
involvert i utviklingen av Via Ferrata 
Synshorn. Nils Dale, daglig leder 

hos Beitostølen Camping sier at Via 
Ferrata Synshorn har vært viktig for 
campingplassen. Siden ruta ble eta-
blert for to år siden, har Beitostølen 
Camping hatt en voldsom økning i 
antall besøkende. Ruta på Synshorn 
har to ulike vanskelighetsgrader 
og har hatt besøkende fra 15 år og 
helt opp til 83 år nå i sommer. – Folk 
kommer tilbake og går flere ganger, 
fortsetter Nils. 

n På Via Ferrata Synshorn har de 
hatt godt over 2000 personer som 
har gjennomført ruta i sommer. Her 
er det flest norske turister, men de 
utenlandske gjestene blir også in-
teressert når de først får høre om Via 

Ferrata. – Det bidrar til at de blir en 
dag ekstra hos oss, forteller Nils. 

n  Mosjøen Camping har vært 
involvert i den nyåpnede Via Ferrata 
i Øyfjellet ved Mosjøen. Dette er 
Norges nordligste Via Ferrata der du 
kan nyte utsikten av De syv søstre fra 
toppen. 

n Sande Camping har også merket 
økningen i antall besøkende etter at 
Loen Skylift åpnet i sommer. Gondol-
banen trekker enormt med gjester til 
alle som har reiselivsbedrifter i om-
rådet, forteller Turid Sande Beinnes i 
Sande Camping. 

AKTIVITETSOPPLEVELSER 
FOR CAMPINGGJESTER

UTSIKT FRA SYNSHORN VIA FERRATA Foto: Anders Anmarkrud

MOSJØEN VIA FERRATA  Foto: Cato RavatsbakkSYNSHORN VIA FERRATA  Foto: Anders Anmarkrud
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Du kan overnatte i luksustelt med 
krystallkroner, eller i koselige hytter, 
lavvoer, domer, iglooer, tretopphyt-
ter eller gårdsbruk. 

Med glamping kan man få følel-
sen av å bo ute, samtidig som man 
bor komfortabelt og luksuriøst. Det 
trenger ikke være innlagt strøm og 
vann. Likevel er komfort og velvære 
godt ivaretatt. Teltene eller overnat-
tingsenhetene er ofte innredet med 
senger, tepper på gulv, varmeovner, 
bord og stoler, lykter og lamper. 

Glamping er et forholdsvis nytt 
begrep. Det ble et offisielt ord først 
i 2006. I dag gjøres det millioner av 
søk fra hele verden. 

Glamping er også et miljøvennlig 
alternativ. Glamping krever minimalt 
med fysisk tilrettelegging. Naturen 
kan enkelt tilbakeføres til sin opp-
rinnelige stand når for eksempel 
teltene fjernes igjen. 
 

GLAMPING NORGE
Her hjemme driver Siri Hallaren 
firmaet Glamping Norge (tidligere 
Glamtents). Sammen med mannen 
Rune leier de i dag ut telt til Halling-
dal Feriepark og i hagen utenfor 
Thorbjørnrud Hotell ved Randsfjor-
den. Tidligere har de også tilbudt 
luksustelt ved Bogstad Camping, 
samt i Sverige og på Gotland. 

Det hele begynte i 2010 da Siri 
og ektemannen Rune kjøpte sitt 
eget glampingtelt privat. De fikk 
stor oppmerksomhet da de var på 
campingferie i Sverige og bestemte 
seg derfor for å leie ut disse telte-
ne. Det var ingen som hadde dette 
konseptet da vi startet, sier Siri. 
Først startet de opp på Gotland. Her 
var det Siris søster Mari og hennes 
mann, Owe som sto for den daglige 
driften, men Siri og Rune hjalp til. 
Siri forteller at i løpet av de to årene 
de leide ut glampingtelt på Gotland, 

fikk hun tro på at det kom til å gå bra 
i fortsettelsen også. Og det gjorde 
det. I 2014 drev de kommersielt med 
utleie av glamtents i Sverige, og i 
2016 sto Norge for tur. 

I fjor sommer leide ekteparet ut 3 
glampingtelt i hagen utenfor Thor-
bjørnrud Hotell på Jevnaker. Det ble 
en suksess, og gjester måtte stå på 
venteliste for å overnatte i teltene. 
Glamping Norge økte derfor antallet 
nå i sommer med 4 telt på Jevnaker, 
6 telt i Hallingdal feriepark og 2 telt 
på Bogstad camping. – Vi har fått 
fantastiske tilbakemeldinger, sier Siri, 
-det ser fint ut på bilder, men opple-
velsen er noe helt eget. Det er gøy å 
få lov til å dele den opplevelsen med 
andre. 

Glamping spiller på kontrasten 
mellom nærhet til naturen og det 
luksuriøse. Det skal heller ikke være 
for stort, men med en rose i vase og 
levende lys er stemningen satt. Siri 

Glamping

BO ENKELT OG  
NÆR NATUREN  
samtidig som du har det komfortabelt
VED RANDSFJORDEN Foto: Glamping Norge

Glamping er en global trend som brer om seg internasjonalt, og blir oppdaget  
av stadig flere i Norge også. Glamping er en kortform  

for ”glamorous camping”,  og betyr camping med et høyt komfortnivå.
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har alltid vært opptatt av komfort, 
og det er viktig at det er dundyner 
og behagelige temperaturer. Derfor 
er det foreløpig kun i sommermåne-
dene de tilbyr glampingovernatting i 
dag. – Vi får se i fremtiden om vi kan-
skje kan starte tidligere på våren og 
holde ut lenger utpå høsten, men da 
er vi avhengig av en vedovn i teltet. 

Det er alt fra familier og vennin-

negjenger til eldre og yngre par som 
har bodd i glampingtelt i Norge. – Vi 
vil tilby noe som de aller fleste har 
råd til, forteller Siri. Etter stor pågang 
har Glamping Norge også begynt å 
selge glampingtelt. 

Glamping Norge samarbeider 
godt med bedriftene. De leverer 
teltene, og bedriften driver utleie av 
dem. Glamping i tilknytning til  

campingplasser og hotell gir deg til-
gang til sanitæranlegg og resepsjon.  
På Jevnaker har Siri også drevet med 
selve overnattingen. – Folk som aldri 
tidligere ville være med kjæresten 
sin på telttur, har nå blitt med og 
blitt positivt overrasket. Jeg er sikker 
på at vi har hatt noe frieri i teltene, 
smiler hun.

VED RANDSFJORDEN
Foto: happylanding.no

 Foto: Glamping Norge
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CAMPING I SVERIGE
Det var 15,6 millioner 
gjestedøgn ved svenske 
campingplasser i 2016. 

Dette er en liten økning med 77 000 
flere gjestedøgn enn året før. 

70% av alle gjestene bor i cam-
pingvogn. Videre bor 14% i hytter, 
11% i bobil og 5% i telt. 

Omtrent tre av fire gjester er fra 
Sverige, mens Norge er det største 
utenlandske markedet for svenske 
campingplasser med en markedsan-
del på 12%. Deretter følger Tyskland 
med 6,1% og Nederland med 1,7%. 

CAMPING I DANMARK
Det var 11 millioner 
gjestedøgn ved danske 
campingplasser i 2016. 

Dette er omtrent på samme nivå 
som året før. Det var en liten ned-
gang i antall gjestedøgn fra det 
danske markedet med -0,7%, men 
en økning fra det utenlandske mar-
kedet med 2,2%. 

Omtrent tre av fire gjester er fra 
Danmark. Tyskland er det største 
utenlandske markedet med 1,7 milli-
oner gjestedøgn, og en markeds- 
andel på 15,2% av alle danske gjeste-
døgn. Norge er det nest største 
markedet med en markedsandel på 
2,8%, med Nederland like etter med 
en markedsandel på 2,7%.

Sesonggjestene står for 40% av 
gjestedøgnene. 

Statistikk

Foto: Norsk Turistutvikling AS

CAMPING I EUROPA

DE STØRSTE CAMPINGLANDENE MÅLT  
I ANTALL GJESTEDØGN (2015-TALL)

1. Frankrike 113 mill

2. Italia 54 mill

3. Storbritannia 52 mill

4. Spania 34 mill

5. Tyskland 29 mill

6. Nederland 21 mill

7. Kroatia 17 mill

8. Sverige 16 mill

9. Danmark 11 mill

10. Norge 7 mill

Frankrike er Europas største camping- 
land med 113 millioner gjestedøgn  
fordelt på 11 000 campingplasser. 

CAMPING I EUROPA
Det var hele 374 millioner overnat-
tinger på europeiske campingplasser 
i 2015. Det er en økning på 1,9% fra 
året før. Camping utgjør 13% av all 
kommersiell overnatting i Europa.
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TYSKERE PÅ BOBILFERIE I NORGE
Ekteparet Claudia Kamps og Martin Finke er på Norgesferie. De kommer fra  

Paderborn i Tyskland og kjører bobil sammen med hunden sin, Loui.  
De sier at de reiser på bobilferie fordi de da kan stoppe hvor de vil, hvor lenge de vil. 

– Det gjør at vi føler oss fri. 

Når Claudia og Martin skal velge camping-
plass, betyr det mye at sanitæranlegget er 
rent. Beliggenheten er selvfølgelig viktig, de 
vil gjerne ha utsikt, samt nærhet til fjell, fjord 
eller sjø. Her på Lillehammer Camping synes 
de det er fint med kort avstand til byen, og 
de har begge med seg sykler for å bli kjent 
med nærområdet. 

Det er OL ekteparet svarer når de får 
spørsmål om hvorfor de har valgt å besøke 
Lillehammer og Lillehammer Camping. De 
følger en guidebok for campingbiler og har 
reist rundt i Norge. På 4 uker har de vært inn-
om Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund, 
via Atlanterhavsveien og til Lillehammer. Så 
skal de besøke Oslo før de reiser hjem igjen 
til Tyskland. 

Dette er det tyske ekteparet sin første 
ferie i Norge, men det blir nok ikke den siste. 
De sier de har hatt en fantastisk ferie og vil 
gjerne komme tilbake til Norge, og gjerne til 
Nord-Norge neste gang. 

VELKOMMEN TILBAKE! KIRKEHAVN, HIDRA
Foto: Martin Finke

Foto: Norsk Turistutvikling AS
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Campingplassen ligger helt inntil 
den kjente ørretelva Jølstra. Her kan 
gjestene nærmest fiske fra hytta. 
Elva byr også på raftingmuligheter. 
Rett ved siden av ligger en 9-hulls 
golfbane. Om vinteren kan gjestene 
stå på ski ved Jølster skisenter. Ellers 
er det mange turmuligheter i fjellene 
i nærheten. 

Kristine Hjelmbrekke og Tore Karl-
sen er dagens generasjon drivere av 
Jølstraholmen Camping. Camping-
plassen har 15 hytter og 66 caravan- 
og bobilplasser, samt selskapslokale. 

AKTIVITETSTILBUDENE  
SKAPER TRAFIKK
Aktivitetstilbudene i nærområdet 
har stor betydning for at gjestene 
velger å komme til Jølstraholmen 
Camping. – Vi lager pakker sammen 
med Sunnfjord Golfklubb, Jølster 
skisenter og Jølster Rafting, forteller 
Kristine Hjelmbrekke. – Vi har Hau-
gabreen i Stardalen, Huldrefossen 
og Jølstraelva som veldig mange 
kommer for å se på og fiske i. Vi har 
også Astruptunet i nærheten, som er 
hjemmet til den kjente kunstneren 

Nikolai Astrup. Bildene hans har vært 
vist rundt i hele verden. Dette skaper 
økt trafikk til Jølster og til oss.

I tillegg til aktivitetstilbud i nær-
heten, har Jølstraholmen Camping 
egne aktivitetstilbud som lekeplass, 
vannsklie og utleie av sykler og båt. 
Grillhytte er satt opp for å skape 
ytterligere trivsel for gjestene. Den 
gamle låven på plassen er pusset 
opp til selskapslokale som brukes til 
mange ulike arrangementer.

MILJØBEVISST
Kristine og Tore er miljøbevisste og 
opptatt av å ta samfunnsansvar. 
Bedriften var landets første cam-
pingbedrift som ble sertifisert med 
det internasjonalt anerkjente miljø-
merket Green Key. Campingplassen 
har i flere år hatt eget vannkraftverk, 
slik at de er selvforsynte med grønn 
energi. Det er kjøpt inn el-sykler. 

UTVIKLINGSPLANER FREMOVER
- Vi håper å kunne sette opp flere 
hytter, samt badstue og badekulp. 
Ellers ønsker vi å utvikle løa mer, og 
på sikt kanskje lage et lite gardstun 
med noen dyr og dyrke litt bær og 
grønnsaker, avslutter Hjelmbrekke.

Jølstraholmen Camping

CAMPING VED EN AV EUROPAS 
BESTE ØRRETELVER

Jølstraholmen Camping har en perfekt beliggenhet for dem som vil ha en aktiv ferie. 

Foto: Jølstraholmen Camping

Foto: Jølstraholmen Camping
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ANALYSE AV REGNSKAPENE JØLSTRAHOLMEN CAMPING AS
Alle tall i hele 1000

TEKST År 2014 År 2015 År 2016

Salgsinntekter 3 518 3 355 4 133

Andre driftsinntekter 19 23 11

SUM DRIFTSINNTEKTER 3 537 3 378 4 144

Varekostnader 223 219 495

Lønnskostnader 1 601 1 030 912

Ordinære avskrivninger 288 281  372

Andre driftskostnader 1 341 1 297 1 707

SUM DRIFTSKOSTNADER 3 453 2 827 3 486

DRIFTSRESULTAT 84 551 657

Finansposter 163 134 228

RESULTAT FØR SKATT 80 416 429

Skattekostnader 134 86 119

ÅRSRESULTAT 213 331 310

Til utbytte 0 0 0

Udekket tap 213 331 229

Overført annen egenkapital 0 0 81

SUM OVERFØRINGER 213 331 310

BALANSEREGNSKAP

SUM ANLEGGSMIDLER 3 436 3 493 6 162

Kundefordringer 103 69 159

Varelager 0 0 0

Andre kortsiktige fordringer 264 231 347

Bank/kasse 388 393 458

SUM OMLØPSMIDLER 755 693 964

SUM EIENDELER 4 191 4 186 7 125

Aksjekapital 700 700 700

Annen egenkapital  *) -559 -229 81

SUM EGENKAPITAL 141 471 781

Sum langsiktig gjeld 3 476 3 301 5 726

Sum kortsiktig gjeld 575 413 618

SUM GJELD 4 051 3 714 6 344

INNTEKTSUTVIKLING
Bedriftens totale omsetning for 2016 
er på 4,1 mill. kroner. I løpet av peri-
oden 2014-2016 har inntektene økt 
med 17,2%. Omsetningen fordeler 
seg med ca. 90% på leieinntekter 
og ca. 10% på salgsinntekter/andre 
inntekter. 

BEDRIFTENS KOSTNADSBILDE
Varekostnader utgjør 12% av totale 
driftsinntekter. Ser en på varekost-
nad i forhold til varesalget, ligger 
dette på 35%. Dette er noe høyt, 
men henger nok sammen med at 
vareomsetningen er relativt lav og 
det er vanskelig å få rasjonell drift på 
denne delen.

Lønnskostnader utgjør 22% av 
sum driftsinntekter. Dette er et godt 

resultat. Lønnskostnader har siden 
2014 blitt redusert fra 1,6 mill. til 0,9 
mill. 

Bedriftens totale driftskostnader 
etter skatt og finans er på 3,8 mill. 
som utgjør 92,5% av bedriftens 
inntekter. Av bedriftens hver omsatte 
krone går 92,5 øre til å dekke kostna-
dene. 

RESULTAT
Bedriften har et netto resultat etter 
finans og skatt på 310 000 kroner av 
en omsetning på 4,1 mill. Dette er 
7,5% av sum driftsinntekter. Bedrif-
tens driftsmargin, som viser hva 
virksomheten skaper av verdier uav-
hengig av finansiering, er på 15,9% 
av omsetningen. 

KONKLUSJON
Utvikling i omsetning viser en positiv 
trend for perioden 2014–2016. Det 
er gjort omfattende investeringer de 
siste årene. Investeringskostnader til 
renovering av hytter, selskapslokale, 
asfaltering osv. er tatt over drift, uten 
å ta opp lån. Dette er forklaringen på 
forholdsvis høye driftskostnader. 

Kommentar til regnskapet:
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JØLSTRAHOLMEN CAMPING AS

Type virksomhet: Camping og 
hytter, helårsåpent

Lokalisering: Jølster,  
Sogn og Fjordane

Etableringsår: 1962

Organisering: Aksjeselskap

Samarbeidspartnere: Sunnfjord 
Golfklubb, Jølster skisenter og 
Jølster Rafting

Produkter: Hytter, leiligheter, 
oppstillingsplasser for caravan, 
bobil og telt. Selskapslokale, utleie 
av sykler, elsykler, båt, vannsklie, 
trampoline, lekeplass. 

Årsverk: 1,5 årsverk

Kapasitet: 15 hytter, 60 caravan-  
og bobilplasser

Hjemmeside:  
www.jolstraholmen.no 

Facebookside: www.facebook.
com/jolstraholmen/

Instagram: Jolstraholmen
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Førde Gjestehus og Camping AS

De første gjestene på camping-
plassen ble tatt i mot 15. juni 1992. 
Den gang hadde campingplassen 
8 hytter og sanitærbygg. Grunneier 
Bjørn Bruland Olsen som etablerte 
campingplassen, døde i 2000, men 
hans tanker om at campingplassen 
hele tiden må videreutvikles for å 
kunne lykkes har selskapet holdt fast 
ved. Både daglig leder, Bjørn Inge 

Geithus, og aksjonærene i selskapet 
sier at det er viktig å videreføre Bjørn 
Bruland Olsens tanker og visjoner. 

MØTE- OG SELSKAPSLOKALER
Campingplassen er lokalisert i Førde 
sentrum. Møte- og selskapslokale ble 
det fort spørsmål om. I dag dispo-
nerer bedriften 5 ulike lokaler. Det 
største lokalet har kapasitet for ca. 
130 personer. 

Førde Gjestehus og Camping har 
45 ulike overnattingskapasiteter av 
rom, hytter og leiligheter med ca. 
160 senger totalt. Videre er det 60 
oppstillingsplasser. Alle har strøm, 
og 29 har fast dekke. 

KVALITET OG SERVICE
De første 15 årene var fokuset å få til 
en helårs overnattingsbedrift der 2 
personer kunne være ansatt i full stil-
ling hele året. Dette ble en realitet i 
2010. Fra den tid har kvalitetsheving 
vært i fokus. – Gjestene er mer og 
mer opptatt av kvalitet, og det må vi 
ta på alvor, sier Bjørn Inge Geithus. 

Hytter har fått nye kjøkken og bad, 
rom med tilhørende bad er pusset 
opp, veier og oppstillingsplasser er 
utvidet, nye lysmaster er montert og 
kabel-tv-anlegget er oppgradert.

– Vår viktigste markedsføring er 
praten fra de gjestene som har vært 
hos oss. God omtale gir nye gjester. 

I tillegg til høy kvalitet er god ser-
vice viktig. – Det er service til gjeste-
ne vi lever av, sier Geithus.

PARKLØSNING
De neste årene vil uteområder og 
sanitæranlegg ha spesielt fokus. – Vi 
har en skisse for en framtidig park- 
løsning med et damanlegg. Å få 
kombinert dette med et grillområde 
med kvalitet er et av tiltakene vi gle-
der oss til å gjennomføre, avslutter 
Geithus. 

Førde Gjestehus og Camping 
har hatt en god utvikling de siste 
år. 2016 var et fantastisk år med en 
beleggsprosent på 64,1% og 33 100 
gjestedøgn, med en god trafikkøk-
ning i skuldersesongen. 

FOKUS PÅ KVALITET I ALLE LEDD
Etter oppstarten av campingplassen har det i alle år vært fokus 

på kvalitet og utvikling. 

FØRDE GJESTEHUS  
OG CAMPING AS

Type virksomhet: Helårsåpen  
campingplass, utleie av møte-  
og selskapslokaler

Lokalisering: Førde,  
Sogn og Fjordane

Etableringsår: 1992

Organisering: Aksjeselskap

Samarbeidspartnere: Norsk Bobil 
og Caravan Club, NHO Reiseliv, 
Nasjonal klynge for camping- 
næringen

Produkter: Utleie av hytter, leilighe-
ter, rom, plasser til campingvogn/
bobil, møte- og selskapsrom. 
Frokostservering. 

Ansatte/årsverk: 6 årsverk.

Kapasitet: 45 ulike overnattings- 
enheter (rom, hytter, leiligheter) 
med ca. 160 senger. 60 oppstil-
lingsplasser.  
5 møte- og selskapslokaler.

Hjemmeside:  
www.fordecamping.com

Facebook: www.facebook.com/ 
Førde-Gjestehus-og-Camping- 
143077332391553/
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INNTEKTSUTVIKLING
Bedriften har de siste 3 år hatt en 
fantastisk økonomisk utvikling. Spe-
sielt 2016 har vært et godt år med 
hele 7,3 mill. kroner i omsetning. Fra 
2015 til 2016 har bedriften økt beleg-
get med 15,3%, og antall gjestedøgn 
har økt med 22,7%. Det som er mest 
imponerende, er at det ser ut til at 
økning i trafikk stort sett kommer fra 
økning i tradisjonell campingtrafikk 
gjennom gode skuldersesonger 
både vår og høst, og ikke gjennom 
økt utleie til sesongarbeidere.

Oppgradering av anlegget har 
vært prioritert og bedre standard er 
nok en medvirkende årsak til tra-
fikkøkningen. En beleggsprosent på 
64% betyr at videre økning vil kreve 
hardt og systematisk arbeid i marke-
det.

BEDRIFTENS KOSTNADSBILDE
Lønnskostnadene i 2016 utgjør 
36,5% av bedriftens totale omset-
ning. Dette virker høyt, men kan 
delvis forklares med at det er brukt 
0,7 årsverk til vedlikeholdsarbeid. 
Varekostnader er ubetydelige.

Bedriftens totale kostnader in-
kludert kapitalkostnader og skatt er 
på 6,0 mill. kroner. Dette er 82,1% av 
bedriftens totale inntekter. Dette er 
ganske normalt i bransjen. Bedrif-
ten bør gjennom sin relativt høye 
omsetning ha som målsetting at de 
totale driftskostnadene i forhold til 
inntektene bør reduseres til 76–78%. 
Dette vil gjøre bedriften mindre sår-
bar for endring i trafikk og rammebe-
tingelser.

RESULTAT
Bedriftens driftsmargin, som viser 
hva bedriften skaper av verdier 
uavhengig av hvordan virksomheten 
er finansiert, er på 22,5%. Dette er 
tilfredsstillende.

Bedriftens netto resultat før skatt 
er på 24,5% av en omsetning på 7,3 
mill. kroner, og viser en bedrift som 
er godt drevet og eiere som viser 
god kontroll.

KONKLUSJON
Bedriften viser tilfredsstillende 
inntjening. Bedriftens gjeld på 8,9 
mill. er relativt høy, men i dagens 
situasjon med lave renter er ikke 
dette urovekkende. Den kortsiktige 
gjelden har imidlertid blitt doblet fra 
2015 til 2016, noe som kan tyde på at 
deler av standardheving har skjedd 
gjennom finansiering over drift. 
Omsetningsnivået på 7,3 mill. som 
en har oppnådd i 2016 er et godt 
resultat. Resultatet de to foregående 
år med lavere omsetning er ikke like 
tilfredsstillende.

Bedriftens kapitalsituasjon synes 
å være tilfredsstillende.

Økt standard på bedriften og en 
stadig forbedring av produktet bør 
fortsatt gi bedriften et høyt om-
setningsnivå i årene fremover. En 
utfordring vil ofte være å kunne ta 
ut gode nok priser for et betydelig 
bedre produkt.

ANALYSE AV REGNSKAPENE FØRDE GJESTEHUS OG CAMPING AS
 Alle tall i hele 1000

TEKST År 2014 År 2015 År 2016

SUM DRIFTSINNTEKTER 5 751 5 947 7 317

Varekostnader 25 20 30

Lønnskostnader 2 260 2 225 2 669

Ordinære avskrivninger 735 808 846

Andre driftskostnader 1 915 1 460 2 126

SUM DRIFTSKOSTNADER 4 935 4 513 5 670

DRIFTSRESULTAT 816 1 434 1 647

Finansposter 601 963 -144

RESULTAT FØR SKATT 215 472 1 790

Skattekostnader 71 155 478

ÅRSRESULTAT 144 317 1 312

Til utbytte 203 255 306

Udekket tap 0 0 0

Overført annen egenkapital -59 62 1 006

SUM OVERFØRINGER 144 317 1 312

BALANSEREGNSKAP

SUM ANLEGGSMIDLER 8 384 8 579 9 454

Kundefordringer 48 55 200

Varelager 0 0 0

Andre kortsiktige fordringer 53 0 78

Bank/kasse 2 616 3 995 3 962

SUM OMLØPSMIDLER 2 717 4 050 4 240

SUM EIENDELER 11 101 12 629 13 695

Aksjekapital 1 350 1 700 1 700

Annen egenkapital 1 329 2 091 3 097

SUM EGENKAPITAL 2 679 3 791 4 797

Sum langsiktig gjeld 7 557 7 852 7 073

Sum kortsiktig gjeld 865 987 1 825

SUM GJELD 8 422 8 839 8 898

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 11 101 12 629 13 695

Kommentar til regnskapet:
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– Målet har vært å utvide camping-
plassen i takt med etterspørselen og 
behovet for overnatting av hytte- 
og campinggjester, sier Kåre Eide, 
daglig leder i NAF Camp Molde AS 
(Kviltorp Camping). Campingplassen 
er derfor utvidet og videreutviklet 
steg for steg, og fremstår i dag som 
en veldrevet campingplass av høy 
kvalitet. 

De siste to tiårene er det investert 
i flere nye utleiebygg og sanitær-
bygg. Sjøhus og leiligheter er satt 

opp. Ny bobil- og campingvognplass 
var ferdig i 2016.

NAF avd. Molde og Omegn har 
drevet campingplassen på Kviltorp i 
Molde siden 1957, og i 2001 ble NAF 
Camp Molde AS stiftet som et eget 
AS. 

BYNÆRT
– Vi ligger kun 4 km fra Molde sen-
trum, og nyter godt av spisesteder, 
museer, badeland og andre aktivi-
teter som en by kan tilby, sier Eide. 

Videre er det badeplass og golfbane 
i nærheten som gjestene ved cam-
pingplassen gjerne oppsøker. 

FREMTIDSPLANER
– Vi har ferdige planer og er klare til 
å starte bygging av nye leiligheter 
og spiserom/tv-rom for campingtu-
rister, sier Eide. – Brannsikkerhet tar 
vi også på alvor og legger nå frem 
vann til egen brannhydrant sentralt 
på området.

Selv om mye er gjort, må anleg-
get kontinuerlig vedlikeholdes for å 
holde en god standard slik at gjeste-
ne vil benytte vårt anlegg. 

– En kombinasjon av et godt pro-
dukt, god beliggenhet, ryddighet og 
service er viktig, avslutter Eide. 

Kviltorp Camping og Hytter

CAMPING MED SJØHUS

Kviltorp Camping er en helårsåpen campingplass av høy standard, med fokus 
på kontinuerlig produktforbedring.
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INNTEKTSUTVIKLING
De totale salgsinntektene for 2016 
er 10,1 mill. kroner. Inntektene har 
økt med 14,3% siden 2014. Omset-
ningsøkningen fordeler seg temme-
lig jevnt på de to siste årene. Det alt 
vesentlige av bedriftens omsetning 
består av leieinntekter.

BEDRIFTENS KOSTNADSBILDE
Lønnskostnadene for 2016 er bokført 
med 626 000 kroner og har vært 
på samme nivå de to siste årene. 
Kostnadene utgjør kun 6,2% av den 
totale omsetning. Dette er meget 
lavt og ligger 20% lavere enn andre 
sammenlignbare bedrifter.

Bedriftens totale driftskostnader 
inkl. skattekostnad er på 8,9 mill. 
kroner. Dette utgjør 88,3% av total 

omsetning. Dette er ikke et unor-
malt bilde i bransjen, men anses for 
å være høyt. Uttrykt på en annen 
måte: Av hver omsatt krone i bedrif-
ten går 89,5 øre til å dekke kostnader 
inkl. skattekostnader. Dette til tross 
for at bedriften har svært lave lønns- 
kostnader. Dette forhold gjør bedrif-
ten sårbar for endringer i trafikkvo-
lum og rammebetingelser. Bedriften 
bokfører høye avskrivninger. Posten 
andre driftskostnader er på vel 5,2 
mill. kroner, noe som er 52% av total 
omsetning. Dette virker noe høyt.

RESULTAT
Bedriftens driftsmargin, som viser 
hva bedriften skaper av verdier uav-
hengig av finansiering, er på 22,9% 
av den totale omsetning. Dette er 

tilfredsstillende. Bedriften har relativt 
høy gjeld på 23,5 mill., men med lave 
renter skaper ikke dette problemer.

Netto resultat før skatt på 15,2% 
av en omsetning på ca. 10 mill. og 
bokførte høye avskrivninger ligger 
på et normalt nivå.

KONKLUSJON
Dette er en campingvirksomhet med 
høy omsetning og tilfredsstillende 
resultater. Bedriften har en beliggen-
het i nærheten av en by med et næ-
ringsliv med høy aktivitet og i stadig 
utvikling. Dette er viktige faktorer for 
gode fremtidsutsikter gjennom stabil 
omsetning også i lavsesongene.

Det er grunnlag for å gjøre en 
grundigere analyse av bedriftens 
kostnadsstruktur. Det kan ligge til 
rette for å finne innsparinger på 
kostnadssiden. Med omsetning på 
10 mill. kroner kan det også være 
noen stordriftsfordeler som ikke er 
utnyttet.

ANALYSE AV REGNSKAPENE KVILTORP CAMPING

 Alle tall i hele 1000

TEKST År 2014 År 2015 År 2016

Salgsinntekter 8 828 9 834 10 098

Andre driftsinntekter 36 63 36

SUM DRIFTSINNTEKTER 8 864 9 897 10 134

Varekostnader 9 5 8

Lønnskostnader 632 658 626

Ordinære avskrivninger 1 722 1 803 1 906

Andre driftskostnader 4 196 4 774 5 277

SUM DRIFTSKOSTNADER 6 560 7 241 7 818

DRIFTSRESULTAT 2 304 2 656 2 316

Finansposter 947 833  777

RESULTAT FØR SKATT 1 358 1 824 1 539

Skattekostnader 366 423 354

ÅRSRESULTAT 991 1 401 1 185

Til utbytte    

Udekket tap    

Overført annen egenkapital 991 1 401 1 185

SUM OVERFØRINGER 991 1 401 1 185

BALANSEREGNSKAP

SUM ANLEGGSMIDLER 29 526 28 987 30 612

Kundefordringer 254 334 307

Varelager    

Andre kortsiktige fordringer 102 83 282

Bank/kasse 3 725 4 805 2 607

SUM OMLØPSMIDLER 4 081 5 222 3 196

SUM EIENDELER 33 607 34 209 33 808

Aksjekapital  100 100 100

Annen egenkapital 7 694 9 095 10 280

SUM EGENKAPITAL 7 794 9 195 10 380

Sum langsiktig gjeld 25 106 23 818 22 540

Sum kortsiktig gjeld  707 1 196  887

SUM GJELD 25 813 25 014 23 427

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 33 607 34 209 33 807

NAF CAMP MOLDE AS  
(KVILTORP CAMPING)

Type virksomhet: Campingplass, 
hytter og sjøhus

Lokalisering: Molde,  
Møre og Romsdal

Etableringsår: 1957

Organisering: Aksjeselskap fra 2001

Samarbeidspartnere: KC-tjenester 
AS, som har den daglige driften av 
campingplassen

Produkter: Hytter, sjøhus, leilig- 
heter, oppstillingsplasser for bobil, 
campingvogn og telt.  
Båtutleie, sykkelutleie.  
Storkiosk finnes på området.

Årsverk: NAF Camp Molde AS har 
1,25 faste årsverk. KC-Tjenester AS 
har 2 faste årsverk + flere deltids-
stillinger etter behov. 

Kapasitet: 40 boenheter fordelt på 
hytter, sjøhus og leiligheter.  
Til sammen 160 sengeplasser. Ca. 
70 bobil- og campingvognplasser 
og ca. 35 teltplasser.

Hjemmeside:  
www.kviltorpcamping.no 

Facebook: www.facebook.com/ 
Kviltorp-Camping- 
196770517035923

Kommentar til regnskapet:
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87% av gjestene er fornøyd med 
campingplassene de har besøkt i år.

Dette viser gjesteundersøkelser 
som er gjennomført på vegne av Na-
sjonal klynge for campingnæringen 
ved ca. 20 campingplasser i 2017.

GOD SERVICE  
OG GODT RENHOLD
Campingplassene kjennetegnes 
ofte med et personlig vertskap og 
høy servicegrad. Dette verdsettes av 
gjestene. 91% av alle gjestene svarer 
at de er fornøyd med servicen på 
campingplassene. Tilsvarende un-
dersøkelser som er gjennomført de 
siste fire årene viser omtrent samme 
prosentnivå.

Godt renhold er viktig for gjes-
tene, og bedriftene har stort fokus 
på dette. 88% av gjestene er godt 
fornøyd med renholdet til enhver tid 
på campingplassene.

Mange campingplasser har de 
siste årene oppgradert både sanitær-
anlegg og hytter. Gjesteundersøkel-
sen viser at gjestene setter pris på 
oppgraderingene; 86% er fornøyd 
med sanitæranlegg og 80% med leid 
hytte/leilighet.

11% oppholdt seg lengre tid på 
campingplassen enn opprinnelig 
planlagt, og 84% oppholdt seg så 
mange dager på plassen som plan-
lagt. Kun 5% oppholdt seg kortere 
tid enn planlagt. Årsaken til det 
sistnevnte er bl.a. personlige årsaker 
og vær.

HVORFOR BESØKE 
CAMPINGPLASSEN
De fem viktigste årsakene til at gjes-
tene velger hvilke campingplasser 
de skal bo på:
1. De har vært på campingplassen  
 tidligere
2. De har sesongkontrakt/fast plass  
 på campingplassen
3.  Aktiviteter og opplevelser  
 i nærområdet/regionen
4. Bedriften ligger langs reiseruta
5. Campingplassens fasiliteter  
 og aktivitetstilbud

Gjesteundersøkelse

SANDE CAMPING, foto: Unda Paula Lauberga

Ja
87%

Nei
8%

Vet ikke
5%

HVA MENER CAMPINGGJESTEN?
Campinggjestene er meget godt fornøyd med campingplasser i Norge 

BLE FORVENTNINGENE DINE INNFRIDD?

77%

79%

79%

80%

80%

84%

86%

88%

89%

91%

Andre innendørs fasiliteter

Butikk/servering

Aktiviteter for barn

Miljøprofil

Hytte/leilighet

Aktivitets- og opplevelses-
tilbud i nærområdet

Sanitæranlegg

Renhold

Uteområdet

Service

HVORDAN OPPLEVDE DU;

     Liker oss godt hos dere. Fint 
for barna. Tredje gangen vi er hos 

dere, og det blir ikke siste.

    Flott plass som vi må besøke 
hvert år! Rent og pent  

fellesanlegg. Trivelige de som  
jobber der. Fin beliggenhet

”

”
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        Flott lokasjon. Hadde en fin tid på campingplassen 
og i nærområdet.

Kommer helt sikkert tilbake.

SANDE CAMPING, foto: Unda Paula Lauberga

MOYSAND FAMILIECAMPING Foto: Ole Johan Stensvand Kilde: Gjesteundersøkelse ved ca. 20 norske  
campingplasser vinter og sommer 2017. Ansvarlig 
for undersøkelsen er Norsk Turistutvikling AS.  
Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag for 
Nasjonal klynge for campingnæringen.  
Resultatene er basert på 1 040 svar. 

KORT OM CAMPINGGJESTEN:

• Gjennomsnittlig alder på cam-
pinggjesten er 48 år

• Det er gjennomsnittlig 3,4  
personer i reisefølget

• 83% reiser sammen med ekte- 
felle/partner

• 58% reiser sammen med barn/
barnebarn

• 10% reiser sammen med øvrig 
familie

• 12% reiser sammen med venner

• 11% reiser sammen med hund

• 4% reiser sammen med en 
klubb/lag/organisasjon

• 3% reiser alene

Vi leverer det du trenger, 
når du trenger det!

ASKO har forsynt Norge med 
mat siden 1866. 

Hos oss får du det du
trenger når du trenger det, alt 

levert i én leveranse.

www.askoservering.no
Følg oss på facebook

Vi leverer det du trenger, 
når du trenger det!

ASKO har forsynt Norge med 
mat siden 1866. 

Hos oss får du det du
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Forbruk 

I gjennomsnitt bruker hver enkelt 
campingfamilie ca. 2 800 kroner 
pr. døgn. Hyttegjestene har høyest 
gjennomsnittlig forbruk med ca. 3 
300 kroner pr. campingfamilie. 

Overrislingen til andre næringer 
er stor. 66 % av det gjennomsnittlige 
døgnforbruket (ca. kr 1 800) brukes 

til mat, øvrig handel, aktiviteter, 
restauranter osv. utenfor camping-
plassen. 

Det er gjennomsnittlig 3,4 per-
soner i reisefølget. Det betyr at hver 
enkelt campinggjest har et døgnfor-
bruk på ca. 820 kroner. Hver enkelt 
campinggjest bruker i overkant ca. 

510 kroner pr. døgn utenfor cam-
pingplassen. 

I 2016 var det ca. 7,1 millioner 
campinggjestedøgn. Beregninger 
viser da at campinggjester i Norge 
har et forbruk på ca. 6,2 mrd. kroner. 
Herav er forbruket utenfor camping-
plassene på 3,8 mrd. kroner.

CAMPINGGJESTENES FORBRUK
PR. CAMPINGFAMILIE SUM FORBRUK

KR. PR. DØGN
GJ.SN. OVERNATTINGS- 

KOSTNAD
KR. PR. DØGN

GJ.SN. ØVRIG FORBRUK PÅ CAMPING-
PLASSEN (EKSKL. OVERN.)

KR. PR. DØGN

GJ.SN. FORBRUK  
UTENFOR C.PLASSEN

KR PR. DØGN

Alle campinggjester 2 830 862 201 1 768

Hyttegjester 3 322 1 232 228 1 862

Telt-/vogn-/bobilgjester 2 346 456 172 1 718

Sesonggjester (dvs. personer som overnatter i campingvogn hele sesongen) betaler en fast leie for en lengre periode. Det er ikke tatt med forbrukstall for 
denne gruppen.

Tallene er hentet fra gjesteundersøkelser gjennomført ved ca. 20 norske campingplasser i 2017. Ansvarlig for undersøkelsen er Norsk Turistutvikling AS. 
Resultatene er basert på 1 040 svar. 

FROKOST MED UTSIKT LOFOTEN Foto: julieweiss10/Foap/Visitnorway.com
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DETTE ER LIVET!
Snøfrid og Jan Bjørnødegård fra Dokka har virkelig funnet roen  

ved Lillehammer Camping. 
For ett år siden leide de en helårsplass, og med ny cam-
pingvogn, spikertelt og platting tilbringer de det meste 
av fritiden sin her. Ekteparet hadde besøkt Lillehammer 
Camping tidligere med bobil, og ønsket å komme tilbake.

Det viktigste for Snøfrid og Jan ved valg av camping-
plass er sanitæranlegget, her må renholdet være prio-
ritert. Det betyr også mye for barnebarna når de er på 
besøk, ellers vil de ikke gå dit. Alt dette er selvsagt på stell 
på Lillehammer Camping, og det er lekeplass for barna, 
samt fiske- og bademuligheter rett utenfor teltet. 

Ekteparet Bjørnødegård har hatt altfor mye å gjøre 
tidligere, nå vil de ha mer tid. Mer tid til hverandre og til 
barnebarna. – Jeg skjønner godt at folk flytter for godt til 
landstedene sine, sier Snøfrid. – Folk oppfører seg anner-
ledes når man møter dem her på campingen. Det er bare 
fryd og gammen. 

Beliggenheten til campingplassen har mye å si.  
Bjørnødegård synes naboene er trivelige og setter pris på 
gangavstanden til Lillehammer sentrum. De liker å rusle  
i gågata en søndag ettermiddag, å ta seg en kaffekopp.  
– Det teller mye at det ligger rett ved Mjøsa. Det er en ro 
og stillhet her ved vannet. Her blir vi, sier Snøfrid og Jan. 

 

Begge foto: Norsk Turistutvikling AS
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KJØRNES CAMPING
I løpet av de siste 2 årene har Kjørnes Camping bygget 
et lite sanitæranlegg på ca. 50 kvadratmeter. 

I tillegg har de bygd 12 nye asfalterte oppstillings-
plasser på hovedområdet. Nå har de 48 asfalterte slike 
plasser, av 100 plasser totalt. 

Smånytt fra bransjen
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AURDAL FJORDCAMPING OG HYTTER
Aurdal Fjordcamping og hytter har denne sommeren tilrettelagt for nye oppstillingsplasser for bobiler, helt ned til 
fjordkanten ved nydelige Aurdalsfjorden. Campingplassen er ellers i gang med å bygge et nytt topp moderne  
sanitæranlegg som skal stå ferdig til sesongen 2018.

FAGERNES CAMPING
Fagernes Camping har fått nye nettsider og nytt design. 
I tillegg er Fagernes Camping i gang med å grave opp et 
stort område, der alle bobil- og vognplasser skal få eget 
felt med asfalt til parkering og uteplass med gress kom-
binert med belegningsstein. 

FLERE NYE BOBILPLASSER
Flere campingplasser har tilrettelagt for nye bobilplasser 
de siste årene, for å imøtekomme bobilbrukernes behov. 
Sveastranda Camping er en av de mange campingplasse-
ne med nye bobilplasser. 

KRISTIANSAND FERIESENTER
Kristiansand Feriesenter har i år hatt denne fine hytta 
til utleie. Hytta har en nydelig beliggenhet helt ytterst 
på svabergene med herlig sjøutsikt. 

I tillegg har Kristiansand Feriesenter hatt et spen-
nende program i sommersesongen med ”Sommer-
campen” med konserter og aktiviteter.
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Sande Camping, foto: Turid Sande Beinnes 

FORVENTNINGER FRA BRANSJEN
Campingnæringen er optimistisk med tanke på nes-
te år. 84% tror at trafikken for neste år blir på samme 
nivå eller bedre enn i år. 

Dette viser en undersøkelse gjennomført blant 
bedriftene i Nasjonal klynge for campingnæringen. 

Smånytt fra bransjen

SANNGRUND CAMPING
Sanngrund har totalrenovert uteområdet og gjestene 
kan nå nyte god mat på terrassen mens de ser ut over 
Glomma. Kafeteriaen har blitt utvidet med et glassbygg, 
og i selskapslokalet har de byttet ut alle vinduer med 
store vinduer som gir både god romfølelse og fin utsikt. 

Gratulerer til Sanngrund Servering & Overnatting som 
har blitt miljøsertifisert gjennom Green Key! Her har de 
jobbet med å bore etter bergvarme, noe som har ført til 
at oppvarmings- og kjølekostnadene har blitt redusert. 
De har også fått på plass en hurtigladestasjon for el-biler 
som allerede har blitt populær.

SANDE CAMPING
Sande Camping har drevet med oppussing av hytter og 
leiligheter og har laget flere oppstillingsplasser for bobil.

Neste sesong skal de ha ferdig nytt kjøkken til cam-
pinggjestene. Sande Camping har også blitt miljøsertifi-
sert med Green Key i år. 

Gratulerer!
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 GREEN KEY MILJØSERTIFISERING
Green Key er en internasjonalt anerkjent miljøordning 
for reiselivet. Campingnæringen ønsker å ta miljø- og 
samfunnsansvar, og flere campingplasser er nå blitt 
sertifisert, som bl.a. Hove Leirsted og Camping,  
Moysand Familiecamping, Tingsaker Familiecamping 
og Kristiansand Feriesenter.

TYSKE FERIEGJESTER
I 2016 foretok tyskere 69 millioner feriereiser (over 5 
dager) over hele verden. 4 millioner av disse ble foretatt 
med bobil eller campingvogn, en liten økning fra året før. 
Snittalderen på de tyske campingturistene er ca. 50 år, 
litt lavere for campingvognbrukere enn for bobil- 
brukere. Salget av nye bobiler økte med nesten 25% det 
siste året. Det ble solgt 35 135 nye bobiler og 19 745 nye 
campingvogner i Tyskland i 2016.

Før oppussing

SOLCELLEDREVET BOBIL 
Nå kan du kjøre bobil på ren solenergi. Leverandøren 
Dethleffs introduserer E.home, en bobil kledd med 
solceller. Med fulle batterier kan bilen kjøre 167 kilo-
meter, det tilsvarer to timer i 80 km/t. 
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Camping

VisBook er en løsning som griper inn i alle forretningsprosesser i den daglige drift. Fra gjesten
bestiller sitt opphold til gjesten reiser igjen vil VisBook understøtte deg som vert slik at du kan 
fokusere på gjesten. Når gjesten reiser / har reist, leverer VisBook det du trenger av løsninger for 
fakturering, betaling og regnskap.
Siden 1995 har vi levert løsninger og sammen med våre kunder utviklet VisBook til slik det er i dag.

 Booking av overnatting
 
 Booking av aktiviteter
 
 Datakasse for restaurant og varesalg
 

Alle våre løsninger har siden 1998 vært nettsky basert og det betyr:

 Ingen egne servere

 Automatisk backup

 Lave driftskostnader

 Ubegrenset brukertilgang

Sanntidsbooking på web, mobil og via channel 
manager for andre kanaler

NYHETER!

- Styre alle priser fra internt til eksterne kanaler på ett sted.

- Booking på mobilen i VisBook sin administrasjons APP.

- Gavekort som kan brukes i samarbeid med andre

- CRM med Outlook integrasjon

- Eventbooking på nett

- Billettsalg system

Enkelt å bruke -
 med smarte løsninger


