
REISELIVSSTRATEGI FOR NESSEBY KOMMUNE 2010 - 2015 

 
 
Nesseby kommune er en stor kommune med tanke på areal (ca. 1 400 km2) men en liten 

kommune med tanke på folketallet, som er i underkant av 900 innbyggere. Kommunen er 

preget av storslått natur med den rike Varangerfjorden, åpne fjellandskap og vidda. 

Hovednæringene i kommunen - fiskeri, reindrift og sauhold - er tett tilknyttet til 

naturresurser.  

 

Reiselivsnæringen har hittil vært marginal i Nesseby kommune. I denne strategi for 

reiselivsutvikling i Nesseby kommune vurderes fordeler, ulemper, muligheter og trusler i 

forhold til reiselivsutvikling fremover. Strategien baserer seg på tall og fakta om nordnorsk 

reiseliv samt intervjuer og samtaler med forskjellige aktører i kommunen. Strategien er ment 

som et verktøy til politikere og administrasjon for å skape muligheter og å styre utvikling i 

ønsket retning.  



1  Situasjonen i dag 
Reiselivsnæring betyr at ”salget til reisende utgjør en betydelig andel av produksjon” 

(NHD, 2007). Til tross flott potensiale har reiselivsnæringen i Nesseby kommune hittil 

vært marginal. Totalt sysselsetter reiselivsbedrifter og opplevelsestilbud noen årsverk 

i kommune. Disse er hovedsakelig servicejobber og tjenester tilknyttet direkte eller 

indirekte til tilreisende, så som overnatting, bespisning, opplevelser (ink. Várjjat Sámi 

Musea), shopping og suvenirer.  

 

Det er en jevn flyt av tilreisende som interesserer seg spesielt for fugleliv og fiske. 

Sesongen er hovedsakelig mest om våren og om sommeren med tett tilknytning til 

fuglenes vårtrekk og laksefiske i elvene. Begge kundegrupper kan kalles for ”special 

interest” grupper. De har stor kunnskap om egen hobby og vet ganske nøyaktig hva 

de er ute etter. I tillegg er det en god del bilturister som er på tur til Hamningberg 

eller Vardø og tilbake igjen.  

 

Lite tilrettelagt tilbud gjør det dessverre lett å kjøre gjennom Nesseby uten å stoppe. 

Det er stort forbedringspotensiale i både den offentlige og private servicestrukturen. 

For eksempel er infoskiltene langs veiene som fører inn i kommune ikke blitt 

oppdatert og mange interessante tilbud i kommunen mangler skilting. 

 

 
 



 

Reiselivsnæringen sliter med lav utnyttelse av kapasiteten som naturgitte omgivelser 

har. Naturen har vært også i reiselivssammenheng viktig ”råvare”, men det har vært 

mangel av videreforedling av råvaren til salgbare opplevelsesprodukter. I det siste 

har flere aktører begynt arbeidet for å utvikle naturbaserte opplevelser til en 

lønnsom binæring til både fiskeri og reindrift. Lite overnattingskapasitet begrenser 

størrelse av turistgrupper som kan tas imot. Per i dag er det også lite muligheter for 

suvenirshopping (1 duodjibutikk, Museum og sølvsmie), noe som kunne være veldig 

interessant for tilreisende. I løpet av 2010 har kommunen nok fått minst en ny 

gründer med suvenirtilbud men det er rom for flere.  

  

 REISELIVET I NESSEBY HAR I DAG: 

 Jevn strøm av turister  

 Muligheter i naturbaserte opplevelser 

 Lav utnyttelse av kapasiteten  

 Lite overnattingskapasitet, opplevelsestilbud og suvenirshopping 



 

2 Mål 
Kommunestyret i Nesseby kommune har valgt reiseliv som et av 

næringsutviklingsområdene i kommune. I målsetting for utviklingsstrategi må det 

vurderes hva som er realistisk å forvente og hvor lang tidsperiode man må regne med 

at det tar å nå målene. Denne strategien strekker seg over fem år og setter veldig 

brede overordnete mål. Kommunen, som offentlig aktør, kan bare tilrettelegge for 

utvikling av næring, men det er enkelte bedrifter som eventuelt kommer til å skape 

aktiviteter og kommersielle tilbud.  

 

 
 

Det er realistisk å tenke at reiseliv kan utvikles til en lønnsom binæring som kan 

knytes til reindrift, fiskeri eller jordbruk. Reiseliv og turisme garanterer per i dag 



helårs innkomst for veldig få i Nesseby og mest sannsynlig blir det ikke å sysselsette 

flere på helårsbasis i nærmeste framtid heller. Det kan nok hentes inntekter i form av 

videreforedling og salg av lokale matvarer, opplevelser tilknytet til tradisjonelle 

næringer og natur med rimelige investeringer.  Utvikling av tilbud for tilreisende kan 

skape sesongarbeidsplasser, forbedre servicetilbud for innbyggere og medvirke til 

positiv utvikling i kommunen. 

 

Nesseby som en del av Varanger har et enormt potensiale i fuglelivet sitt. På 

verdensbasis er det hundretusenvis av entusiastiske fuglekikkere, og for dem er 

Varanger en meget interessant destinasjon. Destinasjon Varanger, Vadsø og Nesseby 

kommunes felles destinasjonsselskap, har valgt fugleturisme som satsingsområdet 

sitt. For å dra mest mulig nytte av det som er unikt og spesielt for området, er det 

naturlig for Nesseby kommune også å satse på fugleturisme.  

 

Lite overnattingskapasitet gjør at det er vanskelig å utvikle tilbud for større grupper i 

Nesseby. Hvis det ønskes å satses på reiseliv på alvor er det nødvendig å planregulere 

muligheter for bygging av hytte, rorbu, camping eller andre overnattingsmuligheter 

langs veiene. Økt tilbud i tilrettelagt campingmuligheter vil også minske uønsket 

overnatting på parkeringsplasser.  

 
For å øke lønnsomheten i reiselivsvirksomheten er det vesentlig at det gis muligheter 

for aktører til å satse på sin egen kompetanse. Naturen skaper muligheter for 

opplevelser men det kreves kompetanse for å skape salgbare produkter og hente 

inntekter fra tilreisende.  Det nylig etablerte studiesenteret kan være utmerket 

mulighet også for reiselivs-, økonomi-, og andre passende kurs som videreutdanning 

for skippersertifisering for frakt av mennesker.  

 
MÅL FOR REISELIVSUTVIKLING ER: 

 Å utvikle reiseliv til en lønnsom binæring i kommunen  

 Å profilere Nesseby som en del av Varanger som Norges beste fugledestinasjon 

 Å øke tilbud på overnatting og tilrettelagte opplevelser 

 Å øke lønnsomhet i virksomhet gjennom kompetanseheving 



 
3 Strategier 

Muligheter til å skape en bærekraftig og lønnsom reiselivsnæring i kommunen 

baserer seg på de gitte naturforholdene. Kommunen ligger innerst i Varangerfjorden, 

og har en kystlinje på ca 13,4 mil. Fiskerik fjord byr på fine fiskeopplevelser med 

mange arter. Nesseby har to flotte lakseelver, og fjellet med spennende innsjøer er i 

umiddelbar nærhet.  I tillegg er fugleliv i Varanger kanskje mer kjent verden rundt, 

enn hva innbyggere selv kan forestille seg. Fuglekolonier, havørn, praktærfugl og 

Stellerand er bare noen av det hva Varanger har å tilby. I tillegg har vi 

verdenssensasjoner som silkepetrell, som ble observert utenfor Nesseby kirke i fjor 

sommer.   

 

Kommunen er også særpreget med levende samisk kultur samt mange interessante 

kulturminner. Bygdeidentitet er sterk og bevissthet om lokalhistorie og fortellinger 

knyttet til lokalmiljø er en levende kulturskatt. Tilknytning til naturresurser i form av 

høsting for husholdsbruk og som binæring, er også en viktig del av 

Nessebyværingenes levemåte. Dette legger til rette for flott småskalaturisme med 

opplevelser knyttet til lokal levemåte og unik natur i form av storytelling, joik og 

musikk, salg av lokal mat og håndverk. 



 
 

Nesseby har også nasjonalt og internasjonalt interessante severdigheter som 

Mortensnes/Ceaccvageađgi kulturminneområde samt Varangerhalvøya nasjonalpark 

og Varanger nasjonal turistveg. Nasjonalpark er en stor trekkraft for 

naturinteresserte tilreisende og etablering av nasjonalparksenter i Nesseby kunne 

bidra til økt nytte av nasjonalparken for lokalmiljøet. Nasjonal Turistveg-prosjektet 

bidrar til økt bevissthet blant bilturister om tilbud i området samt byr på muligheter 

for utvikling av tjenester tilknytet til vegen; for eksempel utvikling av tilbud av lokal 

og kortreist mat sammen med landbruksdepartementet (hanen.no).  

 



 
 

Nesseby er nok et veldig lite miljø. En viktig suksessfaktor i utvikling av reiseliv er å 

kunne samarbeide utover kommunegrenser. Nesseby kommune sammen med Vadsø 

kommune har gått inn samarbeid i reiselivsutvikling i form av felles 

destinasjonsselskap, Destinasjon Varanger. Destinasjon Varanger er en mulighet for 

langsikting utvikling av næringen i område med utbygging av kompetansemiljø, 

nettverking blant bedrifter og felles markedsføring av område. I tillegg kan andre 

samarbeidsprosjekter over kommune- og landsgrenser vurderes. 

 

UTVIKLING AV REISELIV I NESSEBY BASERER SEG PÅ: 

 De naturgitte rikdommene; fugle- og dyrelivet, fiskerik fjord, fjell og vidde, 

geologi 

 Historiens og kulturens skatter; Mortensnes, VSM, samisk levemåte 

 Nasjonalt interessante severdigheter; Nasjonal turistveg, Varanger halvøya 

nasjonalpark, fugleområdene i Nesseby og Varangerbotn 

 Tett samarbeid over kommunale og landsgrensene; Destinasjon Varanger, 

samarbeidsprosjekter med andre kommuner/land 



 

4 Tiltak 
For å nå ovennevnte mål må man ha både tid og resurser. Det har ikke vært noen 

reiselivsstrategi i kommunen før og utvikling av en ny næring tar tid. Nedenfor er det 

samlet noen forslag for tiltak som bidrar til at målene blir til virkelighet. 

 

TILTAK TIDSRAMME BUDSJETT 

Sikre effektiv saksbehandling i kommunen Hele tiden  

Prioritere reiselivsgründere i utdeling av tilskudd Prøveperiode? Næringsfond? 

Tilrettelegge og tilpasse friluftsinfrastruktur for 

behov av reiselivsvirksomhet 

  

a)  Tilrettelegge for fuglekikking og turgåing i 

samarbeid med Naturarven –prosjekt 

2010-2014 50.000-

100.000 

b) Oppdatere skilting langs veiene og lage ny 

skilting til severdighetene i kommune 

2011 70.000?? 

c) Kaiområde?   

d) Oppgradering av infoskilting og bålplasser 

på Bergeby- og Vesterelver i lag med 

Nesseby jeger- og fiskerforening 

  

e) Bistå lag og forening som jobber med å 

utvikle frilufts tilbud i kommune 

  

Satse på kompetanse blant bedriftene   

a) Etablererskole; mulig prøveprosjekt i 

forbindelse med etablering av næringshage? 

2011 – 2015 100.000 

b) Nesseby studiesenter; økonomi- og 

reiselivsstudier; skipperkurs for frakt av 

kunder; osv… 

2011 -   

c) Kompetansehevingsprosjekt med IN 2009-2011  

Tilrettelegge for videreforedling og distribusjon av 

lokal, småskala mat og utmarksprodukter i 

  



samarbeid med aktører 

Bidra til tettere samarbeid over kommunegrenser, 

begge kommunalt og i bedriftsnivå 

  

a) Destinasjon Varanger 2010 -   

b) Nye samarbeidsprosjekter overgrensa  2011-  

Sikre etablering av nasjonalparksenter i Mortensnes    
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