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PÅ VEG MOT FREMTIDEN
Hvem ønsker du og din bedrift å være i fremtiden? Fremtidsfokuset og be-
strebelsene på å finne ut hva det kan innebære for den enkelte bedrift og for 
næringen samlet er et viktig tema i den nasjonale klyngen for camping- 
næringen. 

Det at vi på dette spørsmålet jevnt og trutt utfordrer hverandre, har bidratt  
til utvikling av både bedrifter og ledere. I en tid hvor endringer kommer  
raskere enn noen gang, så er det enda viktigere å arbeide sammen om 
hvordan vi gjennom kunnskaps- og erfaringsdeling kan styrke den enkelte 
bedrift og en hel næring. 

Vi opplever et behov for å endre det nåværende produkt for å tilpasses frem-
tidens målgrupper. Utviklingsretningene er flere. Én retning kan gå på be-
dring av komfortstandard. En annen retning kan være å tilby nye konseptu-
elle løsninger som er mer livsstilrettet, som nærhet til og aktiv bruk av natur. 
En slik utvikling kan gi større bredde og mer mangfold i tilbudene, noe som 
kan øke næringens konkurransekraft og verdiskaping. Videre vil det være en 
viktig kilde for bedriftene til å utvikle mer bærekraftige forretningsmodeller. 
Det er langs denne aksen den nasjonale klyngen arbeider.  

For å oppnå en mer bærekraftig utvikling av klyngen er nå hele 25 av 50 
medlemsbedrifter miljøsertifiserte eller i gang med en slik prosess. Klyngen 
arbeider også med ulike tiltak for å tilby gjestene flere opplevelser i nær-
området. Her ønsker vi å spille mer aktivt på de omliggende ressurser innen 
kultur, kulturlandskap og landbruk. Dette for å øke oppholdstiden som igjen 
vil styrke bærekraften. 

Det er utrolig viktig at vi sammen klarer å gripe tak i de sentrale utfordringer 
for produktfornyelse, økt innovasjonskraft og at vi evner å tiltrekke oss nye 
målgrupper. I arbeidet med å fornye næringen var over 30 bedriftsledere fra 
klyngen høsten 2019 på en meget vellykket studietur til Østerrike. Noe av 
det vi lærte hos bedriftene vi besøkte var deres fokus på en tydelig målgrup-
peinndeling, fulgt opp av en konseptutvikling som var skreddersydd for de 
ulike målgrupper. Videre ble vi imponert over bruken av solide materialer  
i bygninger og omfanget av miljøvennlige energikilder. Vi fikk viktig lærdom 
og inspirasjon til utforming av fremtidens campinganlegg. 

Med den økende standard og kvalitetsheving som skjer i norsk camping-
næring, så tror vi at næringen kan gi viktige bidrag til hvordan fremtidens 
bærekraftige reiselivsanlegg kan utformes, slik at det er mulig å drive lønn-
somt med de sesongsvingninger vi sannsynligvis er nødt til å forholde oss til. 

Det å være med i den nasjonale klyngen gir forhåpentligvis nyttig kunnskap 
for utvikling for den enkelte. Men det som varmer ekstra godt, er den ekte 

viljen og det store engasjementet for å dele kunn-
skapen med en hel næring for at vi alle skal kunne 
lykkes enda bedre sammen. Slike holdninger og en slik 
raushet lover godt for arbeidet med å nå nye mål.

Det krever mye innsats og ressurser å drive utviklings-
arbeidet i klyngen. Et godt samarbeid med en rekke 
fylkeskommuner har gjort det mulig å løfte utviklingen 
i næringen og øke den regionale verdiskapingen. Vi 
takker for støtten vi har fått og håper statusrapporten 
for 2019 blir godt mottatt for å dele kunnskap og erfa-
ringer fra campingnæringen som utgjør en viktig del 
av norsk reiseliv.

Leder 

Kjell Ove Solbakken 
- daglig leder  

Norsk Turistutvikling AS  
og prosjektleder for 

Nasjonal klynge  
for campingnæringen.

Foto: Cecilie Owren
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Over 2,7 millioner overnattinger ble 
registrert i årets campingmåned over 
alle, nemlig juli. Samlet økte overnat-
tingene med drøyt 100.000 fra juli i 
fjor. Det er imponerende tall. Opp-
gangen kommer av at det var flere 
overnattinger i bobiler og i hytter 
på campingplassene, mens overnat-
tinger i telt og campingvogner falt 
kraftig.

Tallet på norske gjester gikk opp 
med to prosent, mens besøket fra ut-
landet økte med hele ni prosent fra 
juli i fjor. Som tidligere sto nærmar-
kedene Tyskland og Sverige for den 
største veksten fra utlandet.

BESØK AV «SOMMERÅPENT»
En faktor som kan ha bidratt til 
økningen i norske sommergjester, 
særlig døgngjester, er det faktum at 
NRKs «Sommeråpent» valgte å besø-
ke norske campingplasser i sommer. 
Seks campingplasser fra nord til sør 
fikk besøk av NRK, noe som åpenbart 
bidro til å gjøre flere nysgjerrige på 
campinglivet. Flere bedrifter fikk så 
mange henvendelser etter sendin-
gene at de måtte avvise mange. At 
«Sommeråpent» bidro positivt til 

campingnæringens omdømme, er 
hevet over enhver tvil. 

CAMPINGBEDRIFTER  
MED HJERTEROM
Mange campingbedrifter har også 
denne sommeren engasjert seg i 
«Hjerterom»-prosjektet. Det går ut 
på å gi uforglemmelige ferieopp-
levelser til barnefamilier som ellers 
ikke ville hatt midler eller mulighet 
til å dra på ferie. Prosjektet ble startet 
av Camping Sørlandet og Blå Kors 
Ferier i 2014. En rekke medlemsbe-
drifter i NHO Reiseliv donerer hvert 
år flere tusen gratis overnattings-
døgn gjennom «Hjerterom». Disse 
døgnene fordeler Blå Kors Ferier 
videre til familier som har søkt om 
ferieopphold. En veldig positiv sak å 
engasjere seg i, og jeg er stolt over at 
campingbedriftene bidrar til å hjelpe 
dem som trenger det. 

VEKST I VEST
I årets toppmåned for camping var 
det Vestlandet som noterte seg for 
den største veksten fra i fjor.

På veksttoppen finner vi Sogn og 
Fjordane, hvor det ble registrert over 

206.000 campingovernattinger i juli, 
31.000 flere enn i samme måned i 
fjor. På de neste plassene finner vi 
Hordaland og Møre og Romsdal. 
Oppland hadde likevel flest cam-
pingovernattinger i juli, mer enn 
306.000.

LYS FREMTID
Ser vi på året så langt, altså fra januar 
til juli, er vi på nivå med fjoråret. For-
skjellen er at utenlandske overnattin-
ger har økt med fem prosent, mens 
norske har gått ned med to prosent. 
Andelen norske og utenlandske 
gjester kan variere fra måned til 
måned, men vi ser 
at interessen for å 
feriere i Norge er 
stor og stabil hos 
begge grupper. 
Campingtrenden 
er økende, og blir 
bare mer og mer 
populær.

Vi ser lyst på 
fremtiden for 
norsk camping-
bransje.

Jan-Henrik Larsen, 
NHO Reiseliv,  

avdelingsleder  
camping. 

Foto: Per Sollerman

BESTE JULI PÅ TI ÅR
Norske campingplasser hadde i juli det høyeste antallet overnattinger siden 2009.
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NASJONAL KLYNGE 
FOR CAMPINGNÆRINGEN
Nasjonal klynge for campingnæringen er et nettverk bestå-
ende av nær 50 campingbedrifter fra hele landet. 

Målsettingen er å styrke norsk campingnæring sin konkurranse-
kraft og verdiskaping gjennom bærekraftig utvikling, omstilling 
og økt kunnskap om og for næringen. Nettverket har fokus 
på kompetansefremmende tiltak, bærekraftige tiltak, 
etablere møteplasser og erfaringsutveksling.

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

REGIONALE GRUPPER

Vestlandet 7 bedrifter

Østlandet / Innlandet 18 bedrifter

Sørlandet / Sørøstlandet 15 bedrifter

Midt-Norge / Nordland 9 bedrifter
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Campingnettverk

Gratis overnatting i campinghytter 
ble startet i 2015 av ildsjelene Erik 
Moen på Hamre Familiecamping og 
Lloyd Tryland, som den gang jobbet 
på Kristiansand Feriesenter. Bedrif- 
tene er begge en del av nettverket 
Camping Sørlandet. 

DET STARTET MED EN GOD IDÉ
- Vi kom av en eller annen grunn inn 
på barn som kommer tilbake til sko-
len etter skoleferien og ikke har noe 
å fortelle om. Da så vi muligheten til 
å bidra, forteller Erik. Fra idéen ble 
unnfanget, «ballet» det raskt på seg. 
Prosjektet ble tatt veldig godt imot 
hos Blå Kors Ferier. 

I begynnelsen var dette et «eks-
klusivt» samarbeid mellom Blå Kors 
og Camping Sørlandet. 

- På høsten etter første sesongen 
vi gjorde dette, hadde vi en samling 
på Blå Kors, forteller Erik. Der fikk vi 
høre noen historier av de som hadde 
jobbet med de familiene som kom 
på gratis ferie. Noen av historiene var 
hjerteskjærende, og vi skulle ønske 
flere kunne høre om det. De fleste 
av oss tenker ikke over hvor gode 
og enkle liv vi lever, og enda mindre 
hvor vanskelige og trøblete liv enkel-
te andre har, fortsetter Erik. 

HELE LANDET
I 2019 var Blå Kors og Camping 
Sørlandet enige om at det kunne 
være fint å invitere flere camping-
bedrifter inn i dette samarbeidet, 
dersom noen ønsket det. Det gikk 
over all forventning, og 13 nye cam-
pingplasser ble med i sommer. Det 

er nå totalt 25 campingplasser som 
bidrar til Hjerterom, fra Kristiansand 
i sør til Bodø i nord. Initiativet bidro i 
sommer til at ca. 250 personer kunne 
få en fin sommerferie. 

SKAPER ENGASJEMENT
Interessen for å dra på ferie i Norge 
er stor, og ikke minst er campingferie 
blitt populært. De siste årene har 
campingplassene investert mye for 
å oppgradere anleggene sine slik at 
kvaliteten som tilbys er høy. 

Hjerterom-prosjektet har hatt 
mye å si innad i Camping Sørlandet, 
og ikke minst internt i bedriftene. 

- Det er en skikkelig god sak å 
engasjere seg i, som gir oss en annen 
mening om hva vi jobber med. Det 

å feriere på en campingplass tiltaler 
mange, og på campingplassene 
finnes det en rekke aktiviteter som 
ikke koster så mye. Vi har fått mange 
positive tilbakemeldinger på Hjerte-
rom, avslutter Erik. 

- Det viktigste og mest givende 
med dette prosjektet er uansett hvor 
stor verdi dette har for mottakerne. 

Det er veldig positivt at dette 
initiativet også sprer seg til andre, 
der stadig flere privatpersoner som 
legger ut fritidsboligene sine til 
gratis utleie på finn.no eller via delin-
ger på Facebook. Det har også blitt 
opprettet en egen Facebook-gruppe 
som kalles «Gratis lån av feriested til 
barnefamilier».

HJERTEROM er et samarbeidsprosjekt mellom utvalgte campingbedrifter og Blå Kors Ferier der familier  
med dårlig råd, mennesker under behandling eller andre som har utfordringer tett på livet, får tilbud om  

en uke gratis sommerferie. Prosjektet startet med bedrifter fra nettverket Camping Sørlandet,  
men er nå et tilbud som gjelder for familier fra hele landet. 

Har din campingplass lyst til å bidra? Ta kontakt med ferier@blakors.no eller synnove.roland@blakors.no

HJERTEROM
I 2015 inngikk Camping Sørlandet en avtale med Blå Kors om  

å gi bort gratis sommerferie til familier som trenger det. Etter 5 år ble samarbeidet 
utvidet til å gjelde hele Norge, og i sommer har 25 campingplasser gitt  

bort gratis overnatting. Prosjektet kaller de Hjerterom.
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30 prosent av plassene er helårsåp-
ne, det vil si at det er 231 vinteråpne 
campingplasser (pr. januar 2019). 

Campingplassene har en kapasi-
tet på ca. 10 600 hytter/rom i høyse-
song om sommeren. I tillegg kom-
mer oppstillingsplasser for bobiler, 
campingvogn og telt. Det finnes ikke 

statistikk over antall oppstillingsplas-
ser for norske campingplasser.

Både antall statistikkpliktige cam-
pingplasser og hytter/rom har økt 
fra 2018. I juli 2018 var det registrert 
651 statistikkpliktige campingplasser 
med til sammen 9 800 hytter/rom.

Østlandet har flest camping-
plasser i landet. På fylkesnivå har 
Trøndelag flest campingplasser, med 
88 sommeråpne campingbedrifter. 
Oppland har nest flest campingplas-
ser med 82 sommeråpne camping-
bedrifter. Deretter følger Møre og 
Romsdal og Sogn og Fjordane med 
henholdsvis 68 og 62 campingplas-
ser. 

Oppland har flest helårsåpne 
campingplasser med 37 campingbe-
drifter, etterfulgt av Trøndelag med 
28 campingplasser, Hedmark med 
24, Buskerud med 23 og Nordland 

med 20 vinteråpne campingplasser.
 

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 CAMPING-
PLASSER FORDELT PÅ LANDSDELER.  
JULI 2019

Landsdel 2019

Nord-Norge 131

Midt-Norge 88

Vestlandet 209

Østlandet 288

Sørlandet 43

Hele landet 759

CAMPINGPLASSER I NORGE
Det er 759 statistikkpliktige campingplasser i Norge (pr. juli 2019). 

Statistikk – antall campingplasser

FURUSTRAND CAMPING  Foto: Eivind Stensnes

Definisjon på landsdelene
Nord-Norge: Nordland, Troms og 
Finnmark
Midt-Norge: Trøndelag (tidligere 
Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag)
Vestlandet: Møre og Romsdal, 
Sogn og Fjordane, Hordaland  
og Rogaland
Sørlandet: Aust- og Vest-Agder
Østlandet: Østfold, Vestfold, Oslo, 
Akershus, Hedmark, Oppland,  
Buskerud og Telemark
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Antall gjestedøgn på norske campingplasser i 2018 var 7,4 millioner,  
en vekst fra 2017. Det fine sommerværet og flere oppgraderte campingplasser  

av høy standard bidro antakelig til veksten.

Statistikk – gjestedøgn i 2018

2018 – ET GODT CAMPINGÅR

 

Med 7,4 millioner overnattinger i 2018 var det en 
vekst på 3,3 prosent fra året før, og det var kun 
75 000 færre gjestedøgn i 2018 enn det var  
i toppåret 2016. Sammenlignet med 2013 var  
det ca. 700 000 flere gjestedøgn i år 2018.

Camping
42 %

Norsk campingnæring preges av store sesong- 
variasjoner. I underkant av en av tre camping-
plasser er vinteråpne, og gjestedøgnene i vinter-
månedene januar–april står for kun 9,1 prosent 
av alle campinggjestedøgn i løpet av året. 

Det er desidert flest gjestedøgn i sommer- 
sesongen. 80,2 prosent av all campingtrafikk er 
i sommermånedene mai–august. Juli er måne-
den med flest overnattinger, med 2,6 millioner 
gjestedøgn. 

Høstsesongen september–desember står for 
10,6 prosent av alle campinggjestedøgnene.

I sommermåneden juli utgjør antall overnattinger 
på campingplasser 41,8 prosent av alle kommersi-
elle overnattinger. 

Campingbransjens markedsandel av det totale 
overnattingstilbudet for hele året er 21,9 prosent. 
Dette er omtrent på samme nivå som i de fore- 
gående år. 

CAMPINGGJESTEDØGN, ÅR 2013-2018

KOMMERSIELLE GJESTEDØGN I JULI 2018 
Alle kommersielle gjestedøgn fordelt på overnattingsvirksomhet

ANTALL GJESTEDØGN I 2018 FORDELT PÅ SESONG
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Statistikk – overnattingsmåte

FLERE DØGNGJESTER ENN 
SESONGGJESTER

Sørlandet, Vestlandet og Østlandet 
hadde en vekst i de totale overnat-
tingstallene for 2018 sammenlignet 
med 2017. Nord-Norge har hatt en 
nedgang i samme periode, mens 
Trøndelag hadde omtrent samme 
nivå på overnattingstallene i 2017 og 
2018. 

Alle landsdelene har hatt en 
økning i overnattinger med bobil og 
sesongkontrakt. Størst vekst i antall 
bobilovernattinger har det vært på 
Østlandet med 112 000 flere gjeste-
døgn (+24,4 prosent) og for Vest-
landet med 94 000 flere gjestedøgn 
(+24,7 prosent). 

De fleste landsdelene har hatt 
nedgang i hytteovernattinger, med 
unntak av Vestlandet. Og alle lands-
deler med unntak av Sørlandet har 
hatt en nedgang i døgnovernattin-
ger med telt og vogn. 

ANTALL OVERNATTINGER 
fordelt på døgn- og sesonggjester. År 2013-2018

GJESTEDØGN 
fordelt på overnattingsmåte. År 2016-2018

To av tre campinggjestedøgn er fra døgngjester. Dette 
innbefatter overnattingsdøgn i campinghytte, bobil, 
campingvogn og telt. 

Den generelle utviklingstrenden de siste år viser en vekst 
for døgngjester og nedgang blant sesonggjester. Utvik-
lingen fra 2017 til 2018 derimot viser en vekst for sesong-
gjester på 9,1 prosent, og en mindre vekst for døgn- 
turister på 0,7 prosent. 

Det ble registrert 2,4 millioner gjestedøgn av sesong-
gjester på campingplassene i 2018, mens døgngjestene 
foretok til sammen 5 millioner gjestedøgn. 

Døgngjestene hadde flest overnattingsdøgn i hytter 
med 1,8 millioner gjestedøgn, tett etterfulgt av campere 
i telt/vogn med 1,7 millioner gjestedøgn. 

Andelen døgngjester som overnattet i telt/vogn gikk 
ned i 2018 sammenlignet med i 2017. Det var ca. 200 000 
færre som overnattet i telt/vogn i 2018 enn i 2017. 
Denne overnattingsmåten hadde en betydelig økning 
fra 2016 til 2017, og er tilbake på et mer normalt nivå i 

2018. Også antall overnattingsdøgn i hytter gikk noe ned 
i 2018 sammenlignet med 2017 (-2,6 prosent). 

Bobilmarkedet har økt hvert år siden 2013. Veksten fra 
2017 til 2018 var på 286 000 gjestedøgn (+23,6 prosent). 

Det var omtrent 1,5 millioner overnattinger fra bobil-
markedet.

ANTALL OVERNATTINGER ETTER LANDSDEL OG OVERNATTINGSMÅTE 2018
Tallene i parentes er endring fra år 2017

 Nord-Norge Trøndelag Vestlandet Sørlandet Østlandet I alt

Overnattinger i alt 743 600 
(-7,9 %)

573 000 
(-0,3 %)

1 693 900
(6,5 %)

759 800
(7,8 %)

3 645 300
(4,0 %)

7 415 600
(3,3 %)

Telt/vogn 152 800
(-32,9 %)

115 500
(-34,1 %)

398 600
(-4,4 %)

205 500
(0,5 %)

830 000
(-6,0 %)

1 702 400
(-10,7 %)

Bobil 192 300
(8,1 %)

101 700
(26,3 %)

474 400
(24,7 %)

157 000
(38,8 %)

573 700
(24,4 %)

1 499 000
(23,6 %)

Hytte 311 800
(-4,7 %)

136 300
(-9,6 %)

534 700
(1,0 %)

150 000
(-9,4 %)

674 900
(-1,1 %)

1 807 700 
(-2,6 %)

Sesongkontrakt 86 800
(16,5 %)

219 500
(30,2 %)

286 200
(8,7 %)

247 300
(11,6 %)

1 566 700
(6,0 %)

2 406 500
(9,1 %)
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JAN.-APR. MAI-AUG. SEPT.-DES. SUM 2017

Norge 586 900 4 108 400 647 100 5 342 400

Utlandet i alt 89 500 1 842 000 141 800 2 073 300

Tyskland 11 300 697 800 41 500 750 600

Nederland 2 400 321 400 9 700 333 500

Sverige 14 800 170 700 17 700 203 200

Danmark 10 100 82 300 6 300 98 700

Frankrike 2 900 76 000 2 900 81 800

Sveits 1 300 72 300 4 200 77 800

Finland 2 200 55 100 3 000 60 300

Belgia 800 39 000 2 100 41 900

Polen 6 700 38 900 7 100 52 700

Statistikk – nasjonalitet

Nordmenn tilbrakte 5,3 millioner gjestedøgn ved norske 
campingplasser i 2018. Dette utgjør 72,0 prosent av alle 
gjestedøgnene. Antall norske gjestedøgn viser en økning 
på 2,1 prosent fra året før. 

Også utenlandske gjestedøgn hadde en økning, på 
6,4 prosent fra året før. Det var 2,1 millioner gjestedøgn 
fra utenlandske gjester i 2018. 

Det har vært en enorm vekst i det utenland-
ske markedet ved norske campingplasser de 
siste årene. Fra 2013 til 2018 har veksten vært på 
vel 700 000 gjestedøgn, dvs. hele 53 prosent.

De fem største markedslandene, Norge 
iberegnet, står for ca. 90 prosent av alle gjeste-
døgnene. 

Tyskland er det største utenlandske 
markedet med ca. 750 000 gjeste-
døgn. Tyske gjestedøgn har en 
markedsandel på 10,1 prosent av alle 

overnattingsdøgnene. Antall tyske gjestedøgn 
økte med 12,0 prosent fra året før, og med hele 
73,1 prosent fra år 2013. 

Nederland er det nest største uten-
landske markedet med 334 000 
gjestedøgn, dvs. en markedsandel 
på 4,5 prosent av totalt antall over-

nattingsdøgn. Antall gjestedøgn økte med 11,0 
prosent fra året før. 

Sverige og Danmark hadde hen-
holdsvis 203 000 og 99 000 gjeste-
døgn. Det var en nedgang i antall 
gjestedøgn for begge disse landene 

fra året før med -2,8 prosent fra Sverige og -9,1 prosent 
fra Danmark.

Nordmenn er det største markedet for norske camping-
plasser hele året. 

I vintermånedene er Sverige, Tyskland og Danmark 
våre største utenlandske markeder. Tyskland og Sverige 

er også største utenlandske markeder om høsten. 
Om sommeren er Tyskland, Nederland og Sverige de 

største utenlandske markeder. 

ANTALL CAMPINGGJESTEDØGN 
fordelt på de største utenlandske markedene. År 2018

VÅRE NÆRMARKEDER ER VIKTIGE

ANTALL GJESTEDØGN I 2018 
Fordelt på de største nasjonale markeder pr. sesong
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For dem som ønsker utleieenheter til helårsbruk, 
leverer vi selvfølgelig fortsatt våre moderne villavogner 
bygget for profesjonell bruk. Denne konstruksjonen 
tilpasses bruken, både med tanke på levetid 
og driftskostnader. 

Det er flere fordeler med å invester i mobile enheter,
eks. finansielt og vedlikeholdsmessig. 

Med kvalitetstelt kan du tilby dine gjester en
spennende og moderne måte å campe på. 
Leveransen kan inneholde alt fra kun 
duk og reisverk til komplette «nøkkelferdige»
telt med montering, matchende møbler, 
badeom og det hele. 

Vurderer du å gå til anskaffelse av telt 
for utleie, ta kontakt og bli med inn i en 
spennende verden!

Glamping – det
moderne campinglivet i 2020
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I 6 år har Per Elling Skjeg-
stad med familie hatt  
fast plass på Sveastranda 
Camping i Redalen i Gjøvik 
kommune. Her trives han 
godt sammen med sin 
samboer, Hege Hagen, dat-
teren deres, Lise, og hun-
den Marvin. Plassen bruker 
de hele året. – Vi har hatt 
fast plass på campingen 
i 6 år, og brukt den både 
sommer og vinter i alle 
årene. Noen år har vi vært 
her i romjulen og nyttår 
også, og det er noe som vi 
kommer til å fortsette med, 
forteller Per Elling. Famili-
en tilbringer mange døgn 
på campingplassen. Hvor 
mange, har han ikke helt 
telling på. Det blir ganske 
mange døgn på årsbasis. 

SUVEREN BELIGGENHET
Sveastranda Camping er 
en 4-stjerners helårsåpen 
campingplass, med hytter, 
leiligheter, oppstillings-
plasser for bobil, vogn og 
telt, i tillegg til plasser for 
sesonggjester. Camping-
plassen ligger ved Mjøsa, 
og har kort avstand til 
mange attraksjoner og 

aktiviteter, både på Gjøvik 
og i regionene rundt 
Lillehammer og Hamar. 
Nettopp beliggenheten 
ble utslagsgivende for valg 
av campingplass, forteller 
Per Elling. – Sveastranda er 
en veldig fin plass som har 
en suveren beliggenhet, 
midt mellom Mjøsbyene. 
Det er ikke lange utflukten 
om man vil besøke alle 
byene som har noe å tilby 
for hele familien. Campin-
gen har også veldig fine 
bademuligheter i Mjøsa, 
noe vi setter pris på, for vi 
er glade i å bade, fortsetter 
Per Elling.

I tillegg til beliggenhe-
ten, fremhever Per Elling 
måten campingplassen 
drives på. – Plassen er 
velstelt og ren. Det er fine 
servicebygninger, butikk 
og resepsjon. Camping-
plassen utvikler seg kon-
tinuerlig etter gjestenes 
ønsker og behov, både når 
det gjelder for oss faste 
gjester og for reisende 
gjester. Vertskapet, Mette 
Lunde Sveen og Ole Petter 
Sveen, er alltid hyggelige 
og hjelpsomme. De tar 
imot ros og forbedringsfor-
slag på en veldig fin måte. 

Det sosiale samholdet 

på campingplassen er også 
positivt. Per Elling forteller 
om mange hyggelige gjes-
ter på plassen som er flinke 
til sosiale sammenkomster 
seg imellom.

CAMPINGLIVET ER FINT
– Campinglivet er fint. 
Det er en veldig fin måte 
å tilbringe fritiden på 
sammen med familien når 
en vil slappe av. Fritiden er 
jo noe som man i en travel 
hverdag setter veldig stor 
pris på, så da må man 
velge noe der man virke-
lig trives og har det fint 
sammen med familien, 
avslutter Per Elling.

CAMPING HELE ÅRET
Per Elling Skjegstad og familien bruker campingvognen  

på Sveastranda Camping året rundt. 

 LISE OG HUNDEN MARVIN 
 Foto: Per Elling Skjegstad 

SVEASTRANDA CAMPING Foto: Jan Tore Øverstad

PER ELLING SKJEGSTAD OG HEGE HAGEN  Foto: Per Elling Skjegstad



12

Ett av stoppene på turen var på Hav-
blikk, en campingplass ved Nesna i 
Helgeland. Havblikk er blant annet 
kjent for sin spreke Aurora Restau-
rant og Livescene, i tillegg til vakre 
naturopplevelser og -aktiviteter. 

Brede Bru var på tur i juli sammen 
med kone og vennepar, og skulle 
kombinere bobilferie i Nord-Norge 
med familiebesøk på Vega. Hav-
blikk er en naturlig dagsetappe fra 

Saltstraumen og Bodø, og dermed 
passet det med en stopp her. 

– Dette er en veldig fin plass, 
som har et trivelig vertskap, forteller 
Brede.

– Plassen har en fin beliggenhet 
langs Kystriksveien. Jeg anbefaler å 
kjøre Kystriksveien, da det er mer å 
se langs denne vegstrekningen enn 
langs E6, fortsetter han. 

Brede er en erfaring campist, med 

45 års campingerfaring. Og med bo- 
bil kan man se Norge på kryss og 
tvers. Frem til slutten av juli hadde 
han allerede rukket å bruke bobilen 
120 døgn med en kjørelengde på 
110 000 km!

Brede har på denne turen over-
nattet i Bodø og Saltstraumen, samt 
flere andre campingplasser i Nord-
land, Troms og Finnmark. – Det er 
kjempefint her i nord. Jeg har vært 
overalt. Og jeg kommer tilbake, 
avslutter Brede.

70-90% 

Kostnads-
besparende: 

Reduserer kloakk-
mengden med

Ring oss i dag på  tlf 70 03 91 00 eller se jetshytte.no for mer info!

PÅ BOBILFERIE I NORD-NORGE
Brede Bru fra Ottestad er en flittig bobilbruker, og var i sommer på tur i Nord-Norge.
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Hamre Familiecamping er en av cam-
pingplassene på Sørlandet. Denne 
bedriften ligger ved badestranden 
Hamresanden, 5 km fra Dyreparken 
i Kristiansand. Her har vi tatt en kort 
prat med Kenneth Sæthermoen som 
ferierte der sammen med familien i 
sommer. Kenneth bor i Hunndalen 
ved Gjøvik, og har feriert ved Hamre 
Familiecamping i flere år. 

Familien elsker Sørlandet og opp-
levelsen av å være på campingferie. 
Derfor er et ferieopphold på Hamre 
Familiecamping midt i blinken. 

Kenneth synes det er vanskelig å 
velge hva som er det beste med den-
ne campingplassen. – Fordi alt ved 
Hamre er bra, mener Kenneth. – Bare 
det å være på campingplassen er 
en opplevelse. Og ellers vil vi trekke 
frem det koselige sentrumsområdet i 
Kristiansand som en fin opplevelse.

– Det var en ren tilfeldighet at vi 
besøkte Hamre Familiecamping den 
første gangen. Etter det så har vi 
kommet tilbake i flere år. Vi liker oss 

så godt her, og kommer tilbake igjen 
neste år, avslutter Kenneth. 

CAMPING ELLER GLAMPING?
Morgendagens campingturister vil stille større krav til campingopplevelsen  

enn tidligere. De er reisevante og har høyere forventninger til kvalitet og komfort når 
de er på reise. Er norsk campingnæring klar for å ta imot de krevende gjestene?

Tendensen er tydelig: Det er flere 
overnattinger på bobiler og hytter 
på campingplassene, mens over-
nattinger i telt og i campingvogner 
har gått kraftig ned de siste årene. 
Samtidig har all vekst kommet fra 
utlandet.

Dette må campingnæringen ta 
inn over seg, noe jeg opplever at de 
til dels gjør. Campingnæringen vil i 

fremtiden endre seg og bli mer diffe-
rensiert, dvs. at enten investerer man 
for fremtiden med nye fasiliteter som 
høyklassehytter og aktivitetstilbud, 
eller så legger man opp til en mer 
nøktern, men god standard.

Vi opplever at campingnæringen 
har blitt mer markedsorientert ved å 
utvikle tilbud tilpasset de målgrup-
pene man henvender seg mot. Dette 

krever en solid porsjon 
utholdenhet og langsik-
tighet i utviklingsarbei-
det i campingnæringen.

Innovasjon Nor-
ge ønsker å være 
campingnæringens 
foretrukne markeds-, 
kompetanse- og 
utviklingspartner. Våre 

tjenester skal bidra til videreutvikling 
av norsk campingnæring og profi-
lering av Norge som reisemål, for 
gjennom dette 
å gjøre cam-
pingnæringen 
mer konkurran-
sedyktig. Vi tilbyr 
i dag finansier-
ing, profilering, 
kompetanse 
og nettverk til 
campingnærin-
gen. Les mer om 
våre tjenester på 
innovasjonnorge.
no eller kontakt 
en av våre lokale rådgivere som kjen-
ner reiselivet og hjelper deg med å 
lykkes. 

Audun Pettersen, 
Leder bærekraftig 

reiseliv og mat 
Foto: Tommy Andresen

CAMPINGFERIE PÅ SØRLANDET
Sørlandet er populært og tiltrekker seg mange feriegjester hvert år. Mange 

kommer igjen år etter år.

GLAMPING PÅ SANDVIKEN CAMPING
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Statistikk – juli 2019

Nordmenn er det største markedet for vintercamping 
med en markedsandel på 87,9 prosent, mens uten-
landske gjestedøgn utgjør 12,1 prosent av totalt antall 
overnattingsdøgn. For norske gjestedøgn var det en 
liten vekst på 0,8 prosent 
vinteren 2019 sammenlig-
net med året før, mens de 
utenlandske gjestedøgnene 
hadde en nedgang på 9,7 
prosent i samme periode. 

I vintersesongen januar 
– april 2019 var det 666 000 
overnattinger ved norske 
campingplasser. Dette er 
en liten nedgang på 0,6 
prosent fra samme periode 
året før, men en økning på 
6,4 prosent fra vinterseson-
gen 2017. 

GJESTEDØGN FORDELT PÅ OVERNATTINGSMÅTE
Overnattinger med sesongkontrakt utgjør nær halv-
parten (47,7 prosent) av alle gjestedøgnene i vinterse-
songen. Videre er vel to av tre vinterovernattinger (35,4 
prosent) i hytter, mens campingvogn og telt står for 9,2 

prosent av overnattingene. Alle disse overnattingsforme-
ne har hatt en liten nedgang sammenlignet med over-
nattingstallene for samme periode i 2018. 

Bobil utgjør fremdeles en forholdsvis liten andel av de 
totale vinterovernattingene 
(7,7 prosent), men andelen 
øker for hvert år. Antall 
overnattinger med bobil 
har økt med 6,2 prosent 
den siste vintersesongen. I 
løpet av de siste seks årene 
har det vært en økning på 
hele 132,5 prosent i antall 
overnattinger med bobil i 
vintersesongen. 

GJESTEDØGN FORDELT 
PÅ FYLKER
Oppland er det største vin-
tercampingfylket med 108 

000 gjestedøgn i perioden januar – april 2019. Deretter 
følger Buskerud med 78 000 gjestedøgn, og Trøndelag 
med 72 000 gjestedøgn.

KVILTORP CAMPING Foto: Kviltorp Camping

De fleste gjestene på de 230 vinteråpne campingplassene i Norge om vinteren  
er nordmenn.

CAMPINGOVERNATTINGER  
I VINTERSESONGEN 2019

Foto: Aurdal Fjordcamping og Hytter
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Det var til sammen 2,7 millioner overnattingsdøgn for-
delt på 759 campingplasser i juli måned i 2019.

Gjestedøgntrafikken i juli har økt med en halv million 
fra 2013 til 2019, dvs. en økning på 25 prosent.

Norge er det største markedet om sommeren, med 
1,9 millioner gjestedøgn i juli. Av utenlandske markeder 
er Tyskland den største nasjonaliteten, med 304 000 
gjestedøgn i juli. Deretter følger Nederland med 129 000 
gjestedøgn, Sverige med 95 000 og Danmark med 
49 000 gjestedøgn.

Den største økningen, fra juli 2018 til 2019, var fra de 
utenlandske gjestene med en vekst på hele 9,1 prosent 
(69 000 gjestedøgn). Nasjonene Tyskland og Sverige sto 
for den største økningen målt i antall gjestedøgn, med 
henholdsvis 34 200 (12,7 prosent) og 10 500 (12,4 pro-
sent) flere gjestedøgn. Det kan ellers nevnes at Finland 
hadde en vekst på 6 400 gjestedøgn fra juli året før, med 
totalt 36 000 gjestedøgn i juli 2019.

GJESTEDØGN FORDELT PÅ OVERNATTINGSMÅTE
Gjester med sesongkontrakt stod for 28,2 prosent av 
alle overnattingsdøgnene i juli. Det var en økning på 2,2 
prosent for denne overnattingsmåten fra året før. 

Telt og campingvogn (døgngjester) var nest største 
overnattingsmåte i juli med 740 000 gjestedøgn, dvs. 

en andel på 27,1 prosent. Dette er en nedgang på 8,7 
prosent fra juli året før.

Bobiltrafikken har økt hvert år, og er nå den tredje 
største overnattingsmåten på campingplassene i juli. Til 
sammen 631 000 overnattingsdøgn var med bobil i juli. 
Dette utgjør 23,1 prosent av alle overnattinger denne 
måneden.

Overnattinger i hytter hadde en økning på 16,7 
prosent i juli 2019 fra juli 2018. Med 590 000 hytteover-
nattinger i juli 2019, er det en økning på hele 84 000 fra 
juli året før. 

GJESTEDØGN FORDELT PÅ FYLKER
Alle landets fylker har hatt vekst i antall gjestedøgn 
fra juli 2018 til 2019, med unntak av Vest-Agder (-21,8 
prosent) og Telemark (-3,4 prosent). Størst vekst hadde 
Sogn og Fjordane med 31 000 flere gjestedøgn i juli 2019 
sammenlignet med juli 2018, og Hordaland med 23 500 
flere gjestedøgn. 

Oppland er landets største campingfylke i juli 2019 
med 306 000 gjestedøgn, mens Vestfold er nest størst 
med 295 000 gjestedøgn. Deretter følger Aust-Agder, Te-
lemark og Sogn og Fjordane med henholdsvis 218 000, 
215 000 og 206 000 gjestedøgn i juli.

LOVISENBERG FAMILIECAMPING Foto: Lovisenberg Campingdrift

Antall overnattingsdøgn på campingplasser i juli 2019 økte med 100 000 fra året før, 
til tross for at det var rekordmange overnattingsdøgn i juli måned i 2018.

NYE REKORDTALL I JULI 
2019

Statistikk – vinter 2019
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Seks par kjente programledere ledet 
tv-sendingene. I tillegg har Reisera-
dioen på NRK P1 vært stasjonert på 
campingplassene.

Førstemann ut var Moysand Fami-
liecamping i Grimstad, som også har 
90-års jubileum i år. Campingplassen 
er deltaker av Nasjonal klynge for 
campingnæringen, og vi har tatt 
en prat med daglig leder Ole Johan 
Stensvand. 

Hvordan var det å være vertskap for 
Sommeråpent?
- Vi hadde en fantastisk uke her sam-
men med NRK og skulle så absolutt 
ønsket at det både hadde vart lenger 
og at de kunne ha kommet igjen. 

- Første uka i juli er normalt ikke 
den beste tida hos oss, men på 
grunn av NRK kom det betydelig 
flere døgngjester, slik at vi hadde 
en nesten fullbooket uke, forteller 
Ole Johan. - I tillegg åpnet vi 23 nye 
døgnplasser den dagen NRK kom, 
og disse plassene ble umiddelbart 
fylt opp. Vi fikk mange telefoner og 
eposter fra folk som ønsket å komme 

på besøk til oss nettopp på grunn av 
Sommeråpent, fortsetter Ole Johan. 
Totalt hadde Moysand en økning 
i belegget for døgngjester på 21 
prosent i juli. 

NRK hadde med seg 47 helpro-
fesjonelle ansatte, og de ansatte på 
Moysand Familiecamping syntes det 
var veldig morsomt å være en del av 
en så stor produksjon. Ole Johan for-

I sommer har NRK tatt pulsen på campinglivet i Norge ved å besøke 
seks ulike campingplasser. Gjennom seks uker har seerne fått et innblikk i denne 

populære ferieformen fra Grimstad i sør til Alta i nord.

NRK-SENDING FRA MOYSAND FAMILIECAMPING Foto: Moysand Familiecamping

NRK SOMMERÅPENT 
PÅ CAMPING

PROGRAMLEDERE FRA REISERADIOEN OG SOMMERÅPENT SAMMEN MED DAGLIG LEDER PÅ 
MOYSAND FAMILECAMPING Fv. Nina Stensrud Martin, Ingrid Gjessing Linhave, Ole Johan Stens-
vand, Robert Stoltenberg og Olav Viksmo-Slettan.  Foto: Moysand Familiecamping
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teller at alle ansatte var i beredskap, 
og at de justerte arbeidsstyrken etter 
behov. – Selv om det var krevende, 
klarte vi det veldig fint. 

Hva slags tilbakemeldinger fikk dere 
fra gjestene?
- Gjestene våre syntes dette var 
veldig moro å være med på. Det 

var jo veldig kaldt den uka, så det 
eneste minuset er at det ikke kom 
så mange lokale folk for å se på. Det 
at sendingene startet veldig sent, 
hadde nok også en innvirkning på at 
det ikke kom så mange. I stedet var 
det mange som var innom på dagtid 
for å se på «riggingen», og det var et 
veldig imponerende skue med alle 
trailerne osv. 

Ble camping den store «snakkisen» i 
sommer?
- I Grimstad har det i hvertfall blitt 
en «snakkis». Det har vært uante 
mengder med kjente og ukjente folk 
som har stoppet meg for å skryte av 
programmet hver gang jeg har vært 
i byen. Ole Johan sier de er strålende 
fornøyd med oppmerksomheten 

programmet har ført til. 
Tror du årets Sommeråpent kommer til 
å ha en effekt for campingnæringen?
Stensvand mener at Sommeråpent 
kan være bra for bransjen, og hvis 
han en gang i framtiden får spørsmål 
om noe tilsvarende, er han ikke i tvil: 
- Vi gjør det mer enn gjerne igjen!
Tidligere har ikke alle TV-program-
mer om camping vært udelt positi-
ve for næringen. Det at NRK retter 
søkelyset mot camping og viser at 
det virkelig er en ferieform for alle, vil 
ha en positiv effekt. Så kanskje årets 
gode sommersesong vil få en enda 
bedre sesong neste år?

NRK SOMMERÅPENT 
PÅ CAMPING

 Vi hadde en fantastisk uke  
her sammen med NRK  

og skulle så absolutt ønske  
at det både hadde vart lenger og 
at de kunne ha kommet igjen!

Ole Johan Stensvand, 
daglig leder Moysand Familiecamping

”

FORNØYDE ANSATTE PÅ MOYSAND FAMILIECAMPING SAMMEN MED PROGRAMLEDER INGRID GJESSING LINHAVE Foto: Moysand 
Familiecamping

NRK-TRAILERE Foto: Moysand Familiecamping

NRK Sommeråpent hadde sending fra 
følgende campingplasser sommeren 
2019:

Uke 27: Moysand Familiecamping,  
 Grimstad

Uke 28: Larkollen Camping,  
 Larkollen/Rygge

Uke 29:  Gloppen Camping og  
 Fritidssenter,  
 Sandane

Uke 30: Storsand Gård Camping,  
 Malvik

Uke 31: Kabelvåg Feriehus & Camping,  
 Kabelvåg

Uke 32:  Alta Strand Camping  
 & Apartments,  
 Alta
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Nøkkeltall

NØKKELTALL FOR CAMPING- 
NÆRINGEN

Tallene viser gjennomsnittstall for en campingbedrift.  Tallene for 2010 baserer seg på 259 campingplasser fra hele landet som har AS som selskapsform. 
Tallene for 2016 baserer seg på 404 campingplasser, for 2017 på 411 bedrifter og for 2018 med 402 bedrifter. 

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

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

2017 3 298 11,4 % 29,0 % 88,5 % 281

2018 3 629 11,4 % 28,2 % 88,0 % 303

NORD-NORGE 

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

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

2017 2 688 12,2 % 29,0 % 89,2 % 189

2018 2 685 10,7 % 28,5 % 89,3 % 218

MIDT-NORGE

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

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

2017 2 174 13,9 % 31,4 % 90,8 % 79

2018 2 393 14,2 % 32,8 % 95,7 % 12

VESTLANDET

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

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

2017 3 127 10,0 % 28,9 % 81,9 % 443

2018 3 226 11,1 % 29,5 % 87,8 % 254

SØRLANDET

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

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

2017 5 223 11,3 % 28,9 % 93,5 % 287

2018 6 142 12,7 % 27,6 % 91,2 % 398

ØSTLANDET

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

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

2017 3 727 11,5 % 28,9 % 90,9 % 264

2018 4 223 11,3 % 27,0 % 85,6 % 445

Gjennomsnittlig omsetning for 
campingplassene i utvalget for 2018 
er på 3,6 millioner kroner. Dette er en 
økning på hele 10,1 prosent fra året 
før. Dette året var det også en vekst i 
antall campinggjestedøgn fra forrige 
år, noe som kan ha hatt en positiv 
påvirkning på omsetningstallene. 

Gjennomsnittlig er driftskostnader 
for alle bedriftene i utvalget 88,0 pro-
sent av den totale omsetning for  
regnskapsåret 2018. Andelen av  
driftskostnader i forhold til omset-
ning har gått ned de siste 10 år. Den-
ne utviklingen har de siste tre årene 

stagnert. Dette er en naturlig utvik-
ling, da det blir stadig vanskeligere å 
oppnå en ytterligere reduksjon.

Resultat før skatt for utvalget viser 
en liten økning i forhold til 2017, og  
er for 2018 i gjennomsnitt på 303 000 
kroner.

Alle landsdeler har en økning i 
omsetning for 2018 sammenlignet 
med året før. Sørlandet har høyest 
gjennomsnittlig omsetning med 
6,1 millioner kroner. Landsdelen har 
også størst økning i gjennomsnittlig 
omsetning for 2018 i forhold til 2017 
med ca. 0,9 millioner kroner. 

Vestlandet og Trøndelag hadde i 
2018 en økning i andel driftskostna-
der av omsetning sammenlignet med 
2017. For Østlandet og Sørlandet 
gikk andel driftskostnader ned, mens 
Nord-Norge er omtrent på samme 
nivå i 2018 som i 2017. 

Østlandet har best resultat før 
skatt av landsdelene med gjennom-
snittlig 445 000 kroner, etterfulgt av 
Sørlandet med 398 000 kroner. Be-
driftene i utvalget fra Trøndelag sitter 
i snitt igjen med kun 12 000 kroner i 
resultat før skatt. 
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EGENKAPITALANDEL
Egenkapitalandelen for utvalget er 
på 31,4 prosent, som er en marginal 
økning fra 2017. Fordelt på landsde-
ler har Nord-Norge og Trøndelag en 
klar forbedring. De øvrige landsdeler 
har nedgang.

GJELDSGRADEN
Gjeldsgraden har gått litt ned og 
ligger nå på 2,18. Dette betyr at 
bedriftene i utvalget har fått ytter-

ligere lavere 
gjeld i forhold til 
egenkapital- 
en. Ser en på 
landsdelene, er 
det Sør-landet 
og Østlandet 
som har lavest 
gjeldsgrad.

LIKVIDITETS-
GRAD
Likviditet er 
målt gjennom 
forholdstallet «omløpsmidler i 
forhold til kortsiktig gjeld», og viser 
bedriftens evne til å innfri kortsiktig 
gjeld. Dette nøkkeltallet ligger for 
utvalget i 2017 på 1,35, noe som er 
en svak økning fra 2017. Det er små 
endringer for landsdelene.

RESULTATGRAD
Nøkkeltallet defineres som resultat 
i forhold til omsetning. Denne viser 

for utvalget for hele landet 8,3 pro-
sent. Det betyr at bedriftene sitter 
igjen med 8,3 øre av hver omsatt 
krone. Østlandet viser best resul-
tatgrad med hele 10,5 prosent. De 
øvrige landsdeler ligger under gjen-
nomsnittet for hele landet. Svakest 
resultatgrad har Trøndelag med kun 
0,5 prosent.

Egenkapitalandel: 
Egenkapital i forhold til eiendeler.

Gjeldsgrad:  
Total gjeld i forhold til egenkapital.

Likviditetsgrad:  
Omløpsmidler i forhold til kortsik-
tig gjeld.

Resultatgrad:  
Resultat i forhold til omsetning.
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Tallene viser gjennomsnittstall for en campingbedrift.  Tallene for 2010 baserer seg på 259 campingplasser fra hele landet som har AS som selskapsform. 
Tallene for 2016 baserer seg på 404 campingplasser, for 2017 på 411 bedrifter og for 2018 med 402 bedrifter. 

NØKKELTALL
2010-2018

EGENKAP.ANDEL
(Egenkapital/Eiendeler)

GJELDSGRAD
(Total gjeld/Egenkapital)

LIKVIDITET
(Omløpsmidler

/Kortsiktig gjeld)

RESULTATGRAD
(Resultat/ omsetning)

HELE LANDET

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

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

2017 31,2 % 2,20 1,31 8,5 %

2018 31,4 % 2,18 1,35 8,3 %

NORD-NORGE

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

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

2017 25,0 % 3,00 1,33 7,0 %

2018 27,8 % 2,59 1,47 7,6 %

MIDT-NORGE

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

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

2017 23,5 % 3,25 0,78 3,6 %

2018 30,7 % 2,26 0,90 0,5 %

VESTLANDET

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

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

2017 32,3 % 2,10 1,55 14,2 %

2018 30,7 % 2,26 1,52 7,9 %

SØRLANDET

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

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

2017 37,9 % 1,64 1,01 5,5 %

2018 33,4 % 1,99 1,39 6,5 %

ØSTLANDET

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

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

2017 33,8 % 1,96 1,30 7,1 %

2018 32,6 % 2,05 1,22 10,5 %
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Like utenfor Stavern i Larvik kommu-
ne finner du Stolpestad Camping. 
En campingplass som ligger rett ved 
sjøen, med sandstrand, brygge og 
flotte turområder. 

GOD OG PERSONLIG SERVICE 
Ekteparet Aina og Jørn Anvik eier 
og driver Stolpestad Camping i dag. 
Jørn er 3. generasjon eier, da det var 
hans besteforeldre Mattis og Hedvig 

Anvik som etablerte campingplassen 
i 1960. Den gang var det kuer, pote-
ter og grønnsaker som dominerte 
det området som i dag er byttet ut 
med telt og vogner. 

Stolpestad Camping

CAMPING ER LIVET!
Ved Stolpestad Camping utenfor Stavern skapes det gode ferieminner for barna. 

LEKEPLASS PÅ STOLPESTAD CAMPING  Alle foto: Stolpestad camping

STRANDA PÅ STOLPESTAD CAMPING 
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Aina og Jørn er opptatt av person-
lig service og hjelper alltid gjestene 
på plass med vogner og biler.

 – Det er utrolig hyggelig å glede 
gjestene som kommer med flott 
natur, rekreasjon og gode opplevel-
ser i nærområdet, forteller Aina. På 
Stolpestad Camping har de gode 
regler som gjør at det skal være for-
utsigbart å være gjest der. 

SOMMERIDYLL FOR BARNA
Med nærhet til sjøen er Stolpestad 
et ypperlig ferieområde for barnefa-
milier. Den langgrunne sandstranda 
gjør at barn i alle aldre kan kose seg 
i vannet på varme sommerdager. 
Stolpestad har et variert aktivitets-
tilbud med utleie av kano og båter, 
samt utendørs bordtennisbord og 

lekeplasser, og i umiddelbar nærhet 
er det fotballbane og fine tur- og 
sykkelstier. – Det er mye å finne på i 
nærområdet, forteller Aina. Hun trek-

ker fram blant annet Foldvik Familie-
park, Fantasiparken, Anvik Gård og 
minigolf hos Brunvall Gård som gode 
tips til barnefamiliene. 

KYSTSTIEN
Mellom Stavern og Helgeroa går det 
en 35 km merket kyststi, og dette 
er virkelig en naturperle. Stien går 
langs svaberg, sandstrender, viker og 
skog, og her kommer man virkelig 
tett på naturopplevelsene. Jørn for-
teller at resepsjonen fungerer som et 
turistkontor. – Informasjon er viktig, 
og vi ønsker å sørge for at de som i 

utgangspunktet ikke er så godt kjent 
i området, får oversikt over plassen 
og aktivitetene, forteller han. 

POSITIV UTVIKLING
Stolpestad Camping har hatt en 
positiv utvikling de siste årene. – Vi 
får inn nye gjester som ikke har vært 
hos oss før. Aina forteller at de har 
god etterspørsel etter sesongplasser, 
da spesielt fra barnefamilier. På Stol-
pestad Camping er det hovedsakelig 
barnefamilier fra Østlandet som er 
det viktigste markedet. – I år har vi 
utvidet sesongen med 14 dager, så vi 
starter vårsesongen allerede i midten 
av april. Vi ønsker å oppgradere hele 
anlegget over tid, og vi er allerede 
godt i gang med fiber, oppgrader-
te hytter og nytt elektrisk anlegg. 
Aina avslutter med å fortelle om de 
framtidige planene som inkluderer 
alt fra bedre wifi til gjestene og nytt 
sanitæranlegg til en helt ny cam-
pingplass i Donavall. Og da skjønner 
vi virkelig at mottoet til Stolpestad er 
«Camping er livet»!

STOLPESTAD CAMPING AS

Type virksomhet: Sommersesong 
campingplass for bobil, camping-
vogner og telt. Hytteutleie. 

Lokalisering: Ved Naverfjorden, ca.  
7 km vest for Stavern i Larvik kom-
mune.

Etableringsår: 1960

Organisering: Aksjeselskap

Produkter/fasiliteter: Hytteutleie, 
oppstillingsplasser for bobiler, 
campingvogner og telt. Sanitær-
anlegg, tømmestasjon, vaskerom 
med vaskemaskin og tørketrommel, 
kjøkken, lekeplasser. Sommer-
handel med dagligvarer. Utleie av 
kano, robåt, tråbåt og motorbåt. 4 
helårsåpne ladestasjoner for elbiler.

Kapasitet: 200 sesongplasser,  
20 døgnplasser og 3 hytter.

Ansatte/årsverk: 2,4 helårs- og  
15 sesongansatte.

2019 er første året  butikken drives 
under campingplassen sitt regn-
skap. Den har tidligere vært leid ut, 
og hadde eget AS fram til og med 
2018.

Årsresultat år 2016, 2017 og 2018: 
2016 kr 4.176.172 
2017 kr 4.343.435 
2018 kr 4.502.805

Hjemmeside: stolpestad.no 
Facebook: facebook.com/Stolpe-
stadCamping/

Det er utrolig hyggelig å  
glede gjestene som kommer med 

flott natur, gode opplevelser,  
rekreasjon, kunst og kultur  

i nærområdet. 

 Aina og Jørn, Stolpestad Camping

”

http://www.stolpestad.no
https://www.facebook.com/StolpestadCamping/
https://www.facebook.com/StolpestadCamping/
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Kjørnes Camping og Fjordhytter

Historien til Kjørnes Camping går til-
bake til 1954. Da var campingplassen 
kun en tilleggsnæring til den tradi-
sjonelle gården. I 2001 la Eli Helga 
Grimsen og Terje Kjørnes ned all 
gårdsdrift og satset fullt på å utvikle 
campingplassen.  

SENTRAL BELIGGENHET
Kjørnes Camping og Fjordhytter 
ligger ved Sognefjorden, ca. 3 km 
fra Sogndal sentrum. Området har 
mer enn én km med strandlinje. 
Beliggenheten midt i Fjord-Norge 
gjør Kjørnes til et sentralt utgangs-
punkt for aktiviteter og opplevelser 
ved Sognefjorden. Innenfor en times 
avstand kan du besøke kjente desti-

POPULÆR CAMPING 
PÅ VESTLANDET

Kjørnes Camping og Fjordhytter er en helårsåpen campingplass i idylliske omgivelser 
innerst i Sognefjorden. 

KJØRNES  CAMPING OG FJORDHYTTER  Alle foto: Kjørnes Camping og Fjordhytter
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nasjoner som Flåm, Nærøyfjorden, 
Urnes stavkirke og Jostedalsbreen. 

POSITIV UTVIKLING
Det har vært full aktivitet på Kjørnes 
i mange år, og utviklingen ser ikke ut 
til å stoppe opp. 

– Det har mer eller mindre vært 
en kontinuerlig anleggsperiode 
med oppføring av nye bygninger 
og tilrettelegging av campingareal, 
forteller Terje. Utviklingen på Kjørnes 
har vært positiv med økende antall 

gjestedøgn hvert år.
 – I fjor fikk vi godkjent bruk av 

nytt campingareal for campingvog-
ner og telt, så her ble arealet utvidet 
med 40 enheter, fortsetter han. Asfal-
terte veier og strømuttak er allerede 
på plass. Terje understreker at de 
forsøker å legge til rette for det som 
markedet etterspør. Og det er nett-
opp det Kjørnes planlegger nå, med 
flere asfalterte oppstillingsplasser for 
bobiler til neste år. I tillegg skal det 
bygges nye hytter, samt ferdigstilles 
et kaiområde som er tenkt som lyst-
hus for gjestene. 

POPULÆR CAMPINGPLASS
- Gjestene er svært positive til de 
nye oppstillingsplassene som ligger 
i terrasser i det skrånede terrenget, 
slik at alle har god utsikt mot fjorden, 
forteller Eli Helga. I sommerhalvåret 

er hele 2/3 av gjestene fra utlandet.
Kjørnes er et godt utgangspunkt 

for både korte og lengre turer, enten 
til fots eller med bil. I tillegg har 
gjestene et rikt aktivitetstilbud å 
velge mellom; klatring, sykling, fiske, 
båtturer, brevandring, gårdsbesøk og 
skianlegg. 

ENGASJERT I NÆRINGEN
Ekteparet på Kjørnes har engasjert 
seg i camping- og reiselivsnærin-
gen regionalt, Terje som styreleder 
i Visit Sognefjord og Eli Helga som 
styremedlem i NHO Reiseliv Vest. De 
er opptatt av miljø og har i år blitt 
Green Key sertifisert. – Vi ønsker å 
framstå som en seriøs bedrift som 
er opptatt av utviklingen innenfor 
bransjen til det beste for gjestene, 
avslutter de. 

KJØRNES CAMPING  
OG FJORDHYTTER

Type virksomhet: Helårsåpen cam-
pingplass med hytteutleie

Lokalisering: Ligger i Sogndal, 
innerst i Sognefjorden, Sogn og 
Fjordane fylke

Etableringsår: 1954

Ansatte/årsverk: 9 ansatte / 3 
årsverk

Organisering: Aksjeselskap eid av Eli 
Helga Grimsen og Terje Kjørnes 
(50 prosent hver)

Samarbeidspartnere: Visit Sogne-
fjord, NHO Reiseliv, Norsk Bobil og 
Caravanklubb, Nasjonal klynge for 
campingnæringen, Green Key, i 
tillegg til diverse utenlandske sam-
arbeidspartnere 

Produkter: Resepsjon med butikkdel 
og eget oppholdsrom/selskapsloka-
le, 2 sanitæranlegg med eget kjøk-
ken, oppstillingsplasser for bobiler, 
campingvogner og telt

Kapasitet: 12 hytter, 2 leiligheter, 8 
faste plasser, 140 døgnplasser

Årsresultat:
År Omsetning Driftsresultat 
2016 4.629.000 1.407.000 
2017 4.882.000 1.260.000 
2018 5.784.000  1.261.000

Hjemmeside: www.kjornes.no 
Facebook: Kjørnes Camping AS 
Instagram: #kjornescamping

Vi er opptatt av utviklingen 
innenfor bransjen og ønsker 

at den skal være til  
det beste for gjestene våre. 

 Eli Helga og Terje, eiere og drivere,  
av Kjørnes Camping

”

http://www.kjornes.no
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Ved idylliske Tinnsjøen i Telemark 
finner du den familiedrevne bedrif-
ten Sandviken Camping. Annette 
Fagerberg er 3. generasjon camping-
plassdriver og eier, og tok over etter 
faren sin i 2014. 

Tilbake i 1927 kjøpte Annettes 
oldefar Sandviken, mens det første 
ordinære campingbildet er datert 
1956, i campingens spede begyn-
nelse. 

– I 1964 gjorde farmor og farfar 
fjøset om fra melkeproduksjon til sa-
nitærrom, forteller Annette. Båsene 
står der den dag i dag. 

HELÅRSCAMPING  
OG BÆREKRAFT
Fokus de siste årene på Sandviken 

har vært å øke skuldersesongene, 
samt å øke belegget på hyttene 
gjennom hele året. Dette samsvarer 
med engasjementet Annette har for 
et bærekraftig reiseliv. 

– Vi har byttet ut engangssenge- 
tøy med bomullsengetøy som vi 
vasker selv, og vi ønsker å satse på 
mer kortreist og sunn mat. Annette 

forteller at de er i gang med å serti-
fisere seg under merket Miljøfyrtårn, 
i tråd med destinasjonsselskapet 
VisitRjukan sine anbefalinger. 

FLEST NORDMENN
53 prosent av gjestene på Sandviken 
så langt i år har vært nordmenn. Der-
etter kommer tyskere, nederlendere, 
dansker og svensker. 

– Vi har flest barnefamilier som 
bor hos oss, men også par og 
vennegrupper i forskjellige aldre, 
sier Annette. Hun forteller at det er 
en del sporty folk som skal bestige 
Gaustatoppen og vandre på Hardan-
gervidda. 

Sandviken Camping

ET PUSTEROM I HVERDAGEN
Sandviken Camping i Telemark har mange drømmer for å skape møteplasser.

Fokus de siste årene  
har vært å øke skuldersesongen  

og øke belegget på hyttene  
gjennom hele året.

 Annette Fagerberg,  
eier og driver av Sandviken Camping

”

SANDVIKEN CAMPING Alle foto: Sandviken Camping
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MOTIVASJONEN ER PÅ PLASS
Annette liker å videreutvikle det som 
hennes forfedre startet opp. 

– Det å kunne gi gjesten en god 
ferie, et pusterom i hverdagen, det 
føles godt, forteller Annette. Positive 
tilbakemeldinger gir mer energi til 
å fortsette. Mottoene våre er «Tenk 
om det går!» og «Det du gjør, gjør 
det helt, ikke stykkevis og delt». 
Annette forteller at de brenner for å 
skape møteplasser, og knytte aktører 
sammen slik at alle kan vinne på det. 

FULLBOOKET
– Utviklingen de siste årene har vært 
enorm. Juli er fremdeles den viktig-
ste måneden vår, sier Annette før 
hun utdyper at de hadde en nokså 
stabil gjesteflyt tidligere med ca. 
1000 enhetsdøgn i juli. 

– I fjor hadde vi 2.300 enhetsdøgn 
og i år nesten 2.700. Vi har måttet 
sette opp skilt med fullbooket, fortel-
ler Annette fornøyd. 

– Det har jo aldri skjedd før. Og 
det er ikke bare turister som kommer 
til Sandviken Camping. Nå har også 
lokalbefolkningen fått øynene opp 
for campingplassen og kaféen. 

NYE INVESTERINGER
Sandviken har pusset opp samtlige 
hytter og kjøpt pizzaovn stor nok 
til å steke opptil 10 pizzaer på en 
gang. I framtiden planlegger de 
innlagt vann og wifi i flere hytter, 

ladestasjon for elbil, 
sommervann og fiber 
til helårsgjester, samt 
se på mulighetene for 
at sola kan varme opp 
varmtvannet.

– Kanskje vi kan 
gjøre om låven til 
møtelokale og ha hel-
årsdrift også i kaféen. 
Drømmene er mange, 
avslutter Annette. 

SANDVIKEN CAMPING AS

Type virksomhet: Helårsåpen cam-
pingplass, med kafé som er åpen  
i sommerhalvåret

Lokalisering: Tinn, Telemark

Etableringsår: 1956

Organisering: Aksjeselskap

Produkter/fasiliteter: Utleie av 
hytter, glampingtelt, plasser til 
campingvogn/bobil, telt

Kapasitet: 12 hytter, hvorav 9 har 
veldig enkel standard – totalt 60 
senger, 3 glampingtelt, 46 helårs- 
campere, 100 korttidsplasser for 
caravan og telt

Ansatte/årsverk: Ca. 3 årsverk, om 
sommeren 20 ansatte

Årsresultat:
År Omsetning Driftsresultat 
2016 2.969.000 406.000 
2017 3.490.000 51.000 
2018 4.611.000  620.000

Hjemmeside:  
www.sandviken-camping.no 

Facebook: www.facebook.com/
SandvikenCamping/

Instagram: www.instagram.com/
sandvikencamping/

http://www.sandviken-camping.no
https://www.facebook.com/SandvikenCamping/
https://www.facebook.com/SandvikenCamping/
https://www.instagram.com/sandvikencamping/
https://www.instagram.com/sandvikencamping/
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           ER EN KJERNEKAR, OG  
HAR JOBBET SOM SJÅFØR I 16 ÅR. 

Helge er opptatt av MILJØET, og har 

vært på kurs for å kjøre lastebilen mer 

Ø K O N O M I S K &
M I L J Ø V E N N L I G 

Helge bidrar hvert år til å levere

varer til våre kunder over hele landet
3.000.000 k u b i k k 

m e t e r

Våre kunder beskriver han som  

H J E L P S O M& 
l ø s n i n gs o r i en t e r t
Han liker jobben sin 
fordi han trives med å 
møte KUNDER

Når HELGE ikke  
jobber, liker han  
Å MEKKE BIL

HELGE JOBBER FOR    OG 
ER EN AV MANGE SOM STÅR 
PÅ HVER ENESTE DAG FOR 
Å FORSYNE NORGE MED MAT

VÅRE SJÅFØRER KJØRER UT

og kjører tilsammen en avstand på

22. 0 0 0. 0 0 0  
kilometer over hele NORGE hvert år

K U N D E L E V E R A N S E R 
750.000

AD_Profil_ASKO_A4_Alle_ny.indd   5 14.06.16   14.20
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CAMPING I SVERIGE
Det var over 16 millioner 
gjestedøgn ved svenske 
campingplasser i 2018. 

Dette er en økning på 2 prosent fra 
året før. 

Overnattinger fra svenskene selv 
utgjør 75,3 prosent av alle gjeste-
døgn på svenske campingplasser. 
Det var nær 4 millioner gjestedøgn 
fra utenlandske gjester. Norge utgjør 
det største utenlandske markedet 
med en andel på 12,9 prosent av alle 
gjestedøgnene. Deretter følger Tysk-
land med 6,1 prosent, Nederland 
med 1,8 prosent og Danmark med 
1,1 prosent av totalt antall gjeste-
døgn. Totalt økte antall utenlandske 
gjester med 327 000 gjestedøgn.

To av tre overnattinger er med 
campingvogn. Videre overnatter 16 
prosent i hytter, 12 prosent i bobil og 
5 prosent i telt. 

CAMPING I DANMARK
I 2018 var det 11,1 mil-
lioner gjestedøgn ved 
danske campingplasser. 

Dette er en vekst på hele 450 000 
gjestedøgn, dvs. på 4,3 prosent fra 
året før. 

Nær tre av fire (72 prosent) av 
overnattingene ble foretatt av dan-
ske gjester. De danske gjestedøgne-
ne økte med 1,6 prosent fra året før, 
og de utenlandske gjestedøgnene 
økte med hele 11,9 prosent. Tyskland 
er det desidert største utenlandske 
markedet med 1,8 millioner gjeste-
døgn. Dette utgjør 16,4 prosent 
av de totale overnattingsdøgne-
ne. Nederland er det nest største 
utenlandske markedet på danske 
campingplasser med 3,3 prosent av 
totalt antall overnattingsdøgn, og 
Norge på tredje plass med 3,0 pro-
sent. Det var en vekst i alle de største 
utenlandske markedene fra 2017 til 
2018.

Sesonggjester står for 38,7 pro-
sent av alle overnattingene. To av tre 
campingovernattinger foretas i som-
mermånedene juni, juli og august. 

CAMPING I EUROPA
I EU-landene er det til sammen  
ca. 28 400 campingplasser. 

CAMPING I EUROPA

Foto: Aina Næss Anvik

Internasjonale nyheter

DE STØRSTE CAMPINGLANDENE* MÅLT  
I ANTALL GJESTEDØGN (2018-TALL)

Land Gjestedøgn 
år 2018

Endring 
2017/2018

1. Frankrike 125,0 mill. 0,8 %

2. Italia 54,6 mill. -3,8 %

3. Spania 39,2 mill. 1,2 %

4. Tyskland 34,6 mill. 11,3 %

5. Nederland 20,7 mill. 4,8 %

6. Kroatia 19,3 mill. 1,0 %

7. Sverige 16,1 mill. 1,9 %

8. Danmark 11,1 mill. 3,8 %

9. Norge 7,4 mill. 3,3 %

10. Østerrike 6,9 mill. 5,7 %

*) Tall for Storbritannia er ikke tilgjen-
gelig ved trykking av årsrapporten,  
og er derfor ikke med i tabellen.

I 2017 ble 12 prosent av alle kom-
mersielle overnattinger foretatt på 
en campingplass. 

I 2018 ble det registrert 125 000 
nye bobiler i Europa, og 77 000 nye 
campingvogner.
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På studieturens første dag besøkte vi Alpencamping 
Nenzing i Vorarlberg. En luksuscamping litt utenom det 
vanlige med såkalte chalets (lignende podhytter) plas-
sert i skrånende terreng med utsikt over campingplassen 
og fjellene rundt. Oppstillingsplassene var terrassert, slik 
at alle skulle ha utsikt og ikke bare se rett inn på naboen. 
Bademulighetene var til stede året rundt med 32 grader 
i utebassenget. Skal du besøke Alpencamping Nenzing, 
bør du absolutt legge inn et måltid i restauranten. 

Dag 2 var første stopp på programmet Ferienparadies 
Natterer See, ikke langt fra Innsbruck. En prisvinnende 
campingplass med mye å tilby, her kan du sove i safari-
telt, såkalte «love barrels» og podhytter, i tillegg til telt, 
bobil og campingvogn. Campingplassen har en kunstig 
innsjø med en stor aquapark og flere restauranter. Lokal- 
befolkningen bruker også badeplassen på sommeren 
mot betaling. Av andre aktiviteter var utegym og leke-
rom.

Hells Ferienresort i Fügen i Tirolområdet er en miljøbe-
visst campingplass med 5 stjerner, og var tredje stopp 
på studieturen. De har 14 leiligheter og 4 hytter som er 

bygd i massivt tre. Det er høy kvalitet på Hells Ferienres-
ort med helt ny frokostsal og resepsjon, og det er virkelig 
noe her for hele familien. Basseng, spa, badstue og store 
lekerom, delt opp i ulike rom for små og store barn.  
Bærekraftbegrepet står sterkt, og i tillegg til kildesor-
tering og lokal mat i butikken, bruker de solfangere og 
solceller til oppvarming. 

Campingplass nr. 
4 på turen, Sport-
camp Woferlgut i 
Zell am See, er 
en stor camping-
plass og hotell 
med store tanker 
og idéer. Spa og 
velvære står i fo-
kus, og her finner 
du et stort senter 
som åpnet for ett 
år siden. Her kan 
du velge mellom 
flere bassenger 
(det største er 
50 meter langt) 
både ute og inne, 
vannsklie, tre-
ningsrom, spa og 
massasje. I tillegg 
har campingplas-
sen eventyrgolf, 
innsjø med bademuligheter og klatrepark, lekeplass og 
tenåringsrom.

Siste campingplass på turen var Grubhof Camping i 

Nasjonal klynge for campingnæringen på 

STUDIETUR TIL ØSTERRIKE
I september var over 30 bedriftsledere fra 16 forskjellige norske campingplasser  

på studietur til Alpene. På tre dager besøkte vi 5 flotte campingplasser i Østerrike.

ALPENCAMPING NENZING  Alle foto: Norsk Turistutvikling

FERIENPARADIES NATTERER SEE  

HELLS FERIENRESORT  

SPORTCAMP WOFERLGUT
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Lofer, Salzburg-regionen. Her var virkelig alt på stell. På 
Grubhof er det rette linjer med god plass for hver vogn 
og bobil og store grøntarealer. Alle skal ha utsikt til et 
grøntareal, og det gjør noe med helhetsopplevelsen. De 
250 oppstillingsplassene er fordelt på ulike segmenter, 
med barnefamilier på den ene siden, hundefamiliene på 
den andre, og de som ønsker det helt stille på kvelden er 
plassert lengst unna.

Det er noen gjennomgående kjennetegn hos de  
campingplassene vi besøkte:
• Det gjøres gode valg i bruk av solide materialer som gir  
 liten slitasje og som er enkelt å holde rent.
•  Utstrakt bruk av trematerialer, særlig massivt tre.
•  Høy grad av bruk av nye energi kilder, som solfangere,  
 solceller, jordvarme og vannbåren varme som fyres  
 med lokalt trevirke.
• Flere av anleggene har en meget tydelig målgruppe- 
 inndeling, og en konseptutvikling som er skreddersydd  
 for ulike målgrupper.
•  Overraskende høy grad av tilrettelegging mot velvære/ 
 spa.
•  Økende tendens til å gå bort fra faste gjester til døgn- 
 gjester.
•  Det er vanskelig å få tak i gode  ansatte.

Norsk Turistutvikling arrangerte studieturen for Nasjonalt 
campingnettverk i samarbeid med NHO Reiseliv avd. 
Camping. 

Samarbeid i nettverk er viktig for å utvikle framtidens 
campingnæring i Norge, og det ligger et potensial i å 
øke den internasjonale trafikken til Norge. Inspirasjon og 
lærdom fra andre er viktig for å oppnå økt sesongforlen-
gelse, kapasitetsutnyttelse og lønnsomhet i næringen.

MOTIVERTE OG INSPIRERTE DELTAKERE PÅ STUDIETUREN  

GRUBHOF CAMPING  



30

NYE BOOKBARE OPPSTILLINGSPLASSER PÅ SVEASTRANDA CAMPING
Sveastranda Camping utenfor Gjøvik har investert i 18 nye bobilplasser og 9 campingvognplasser. Det har vært 
forhåndsbestillinger av plassene i sommer, noe gjestene har gitt positive tilbakemeldinger på.

Smånytt fra bransjen
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FYRLYKT OG VENDELHYTTER VED 
FURUSTRAND
Furustrand ved Tønsberg har bygget en fyrlykt og 4 nye 
Vendelhytter i år, som er plassert ned mot strandkanten. 
Det er særegne hytter inspirert av sagnkongen Sigurd 
Ring som etter sigende skal ha utkjempet sin siste kamp 
rett utenfor campingplassen. Campingbedriftens egen 
arkitekt MNAL, Svein Wollert-Nilsen, har tegnet byggene.  
Campingplassen har tidligere bygget Kong Sigurd Rings 
borg og tårn og 8 Hansa sjøboder. 

OPPKJØP OG PROSJEKTERING VED 
HAMRE I KRISTIANSAND
Hamre Familiecamping i Kristiansand har kjøpt opp 
nabobedriften Hamresanden Camping og Appartments. 
Hamre Familiecamping er i gang med å prosjektere opp-
gradering av hele campinganlegget med nye og bedre 
tilbud til gjestene. 

OPPGRADERING OG NYHETER VED 
AURDAL FJORDCAMPING OG HYTTER
Aurdal Fjordcamping og Hytter i Valdres har gjort store 
oppgraderinger de siste år. Nytt av året er bygging og 
ferdiggjøring av et nytt 5-stjerners sanitæranlegg, 4 nye 
høystandard leiligheter og ny tømmestasjon. I fjor ble 
det investert i nye bobilplasser og ny brygge. Camping-
plassen satser også på trivselsskapende aktiviteter, som 
guidet båttur hver søndag og dansefester 5 ganger i året. 

Aurdal Fjordcamping og Hytter scorer høyt på vert-
skapsrollen, og vant avstemningen på Campingportalen.
no som Folkets favorittcamp igjen i år – for 5. år på rad!
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FUSJON I NORDENS STØRSTE  
CAMPINGKJEDE
First Camp og Nordic Camping & Resort fusjonerte vin-
teren 2019, og er nå Nordens største campingkjede med 
700 ansatte og ca. 2,5 millioner gjestedøgn fordelt på 40 
destinasjoner i Sverige og Danmark. 

DOBBELT SÅ MANGE BOBILER  
PÅ TI ÅR
Ved inngangen til 2019 var det registrert 49 690 bobiler 
i Norge. Dette er en dobling fra 2009. Flest bobiler pr. 
innbygger er det i Nord-Norge. Både Troms og Nordland 
har mer enn 20 bobiler pr. 1000 innbyggere. 

Også for campingvogner har det vært en vekst de 
siste 10 årene. Pr. 1.1.2019 var det registrert 119 000 cam-
pingvogner i Norge, noe som er en økning på 31 prosent 
fra 2009.

MILJØTILTAK VED FØRDE GJESTE-
HUS OG CAMPING
I forbindelse med at Førde Gjestehus og Camping er blitt 
miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn, er det gjort flere til-
tak som å isolere bygg og installere varmepumper i man-
ge av byggene. Reduksjon av vannforbruk ble oppnådd 
ved å montere sparedusjer, samt å oppfordre gjestene 
om å ha et bevisst forhold til vannforbruket sitt. 

Alle inntekter som bedriften får ved å samle inn pant-
bare flasker og bokser, brukes til to fadderbarn gjennom 
Plan International. 
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INNSAMLING TIL VELDEDIGE FORMÅL  
VED KRISTIANSAND FERIESENTER
Kristiansand Feriesenter arrangerer hvert år en basar hvor 
inntektene går til et eksternt prosjekt. I år gikk inntektene til 
NorMad SportAid og bygging av ungdomsskole i en landsby 
på Madagaskar som åpnet i høst. 

Basaren er veldig populær både for gjester og for befolk-
ningen i Kristiansand, og det ble samlet inn 130 000 kroner.

Smånytt fra bransjen

UTVIDELSE AV ORSAND CAMPING
Det er etablert et nytt område med plass for 25 nye 
husvogner på Orsand Camping i år. Hver plass er på ca. 
300 kvm, og alle har innlagt vann, avløp og gatelys.

Bedriften er også i sluttfasen av en reguleringsplan-
prosess for utvidelse av campingplassen. 
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ÅRLIGE CAMPINGKONFERANSER
Det arrangeres to campingkonferanser hvert år. Mål-
gruppene for disse konferansene er campingbedrifter, 
samt andre interesserte fra øvrige reiselivsbedrifter, 
offentlige etater, studenter og andre som er interes-
sert i camping- og reiselivsnæring.

Vårens konferanse avholdes hvert år i mars på Kiel-
fergen. Arrangør er NHO Reiseliv. 

Høstens konferanse avholdes i begynnelsen av 
november. Konferansested varierer for hvert år. Årets 
høstkonferanse avholdes i Molde 5. november. Arran-
gør er Nasjonal klynge for campingnæringen, NHO 
Reiseliv og Norsk Turistutvikling. 

NY RESEPSJON VED EVJUA 
STRANDPARK
Det er bygget ny resepsjon formet som en togvogn ved 
«stasjonsbygget». Til neste år skal plassen for helårsgjester 
utvides, i tillegg til at det skal legges opp strøm og gress-
matter på 6 bobilplasser. 
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GJENNOMFØRTE TILTAK VED  
FAGERNES CAMPING
I mai ble bedriften miljøsertifisert av Green Key. Av andre 
tiltak som er gjennomført i år er etablering av ny tøm-
mestasjon med eget rom til tømming og eget rom til 
fylling av drikkevann. Videre er nye tråkkebåter kjøpt inn 
i juni, som har bidratt til stor aktivitet på stranda og ute 
på vannet. I fjor ble det tilrettelagt med nye bobilplasser, 
noe som har gitt stor bobiltrafikk i år. 

Som et trivselsskapende tiltak har campingdyret Vas-
kus vært ute og lekt med barna i sommer. 



HVA GJØR DINE GJESTER 
NÅR DET REGNER?

WiFiNettverk Låser & interiør TV-løsninger InnholdBookingsystem

Tilby gjestene dine en profesjonell og stabil WiFi-løsning, 
så blir det lettere også de dagene været ikke spiller på lag. 

HoistGroup tilbyr både installasjon, service og support.

www.hoistgroup.com
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